
Hassa ile aniaşan Müeyyidüddevle galip 
geldi ve önemli ganimetler ele geçirdi 
(371 / 98 1-82) Adudüddevle 372 'de (983) 
ölünce Fahrüddevle kardeşi Müeyyidüd
devle ile barışmak için teşebbüse geç
tiyse de sonuç alamadı. 

Müeyyidüddevle'nin Şaban 373'te (Ocak 
Şubat 984) ölümü üzerine Vezir Sahib b. 
Abbad devlet adamlarını toplayarak ha
nedanın en yaşiısı olan Fahrüddevle'nin 
tahta çıkarılmasını istedi. Onlar da bu 
teklifi kabul ederek Nişabur'da bulunan 
Fahrüddevle 'yi Cürcan · a davet ettiler. 
Fahrüddevle Ramazan 373'te (Şubat 984) 
Cürcan · a geldi, burada büyük bir coş
kuyla karşılanıp Büveyhiler'in Cibal ko
lunun hükümdan ilan edildi. Daha son
ra Rey'e döndü ve Adudüddevle gibi "şa
hinşah" unvanıyla adına para bastırdı 

(Busse. s. 64) . 

Fahrüddevle'nin tahta çıkmasında bü
yük emeği olan Vezir İbn Abbad daha 
sonra idarecilikten ayrılmak istediyse 
de Fahrüddevle bunu kabul etmeyip ken
disini sınırsız yetkilerle tekrar vezir ta
yin etti. Halife Tai'- Li Ilah Fahrüddevle'
nin hükümdarlığını tasdik edip ona ay
rıca Felekü 'l-ümme lakabını verdi ve san
cakta birlikte değerli hediyeler. sultani 
hil'atlar gönderdi. 

Vezir İbn Abbad'ın teşvikiyle Bağdat'ı 
ele geçirmeye karar veren Fahrüddevle 
379 'da (989) Rey'den yola çıktı. Berzi
kan aşireti reisi Bedr b. Hasanveyh ile 
İbn Abbad ' ın kumandasındaki ordu lrak'a 
doğru ilerlerken Fahrüddevle'nin idare
sindeki ikinci bir ordu da Hüzistan üze
rine yürüyordu. Ancak İbn Abbad'ın ra
kipleri Fahrüddevle'yi bu seferden vaz
geçirdiler. Fahrüddevle aynı yıl Bahaüd
devle'ye karşı bir sefer düzenlediyse de 
sonuç alamadı. Daha sonraki yıllarda 

Samsamüddevle'ye karşı Bahaüddevle 
ile iş birliği yaptı. 

Fahrüddevle Şaban 387'de (Eylül 997) 
Rey'de Taberek Kalesi'nde vefat etti, ye
rine dört yaşındaki oğlu Ebü Talib Mec
düddevle Rüstem geçti. Rey'de bir cami 
ile bir kale yaptıran Fahrüddevle çok bü
yük bir servete sahipti. Adı bilinmeyen 
bir müellif Tôril]-i Cil ve Deylem adlı 
eserini onun adına yazmıştır (Barthold. 
s. 9) . Fahrüddevle rasat çalışmalarıyla 
da yakından ilgilenmiştir. Ebü Mahmüd 
Hamid b. Hıdır ei-Hucendi onun emriy
le, güneşin Rey şehrinin boylamına gi
rişini gözetiernekte kullanılan büyük 

bir sekstant yapmıştı. Meşhur alim BT
rüni bizzat Hucendi'den aldığı bilgile
re dayanarak bu rasatları Hikôyetü '1-
ôleti'l- müsemmôt bi's-südsi'l- Fat1ri 
adlı risalesinde ayrıntılarıyla kaydetmiş
tir. 
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FAHRÜLMÜLK, 
Ali b. Nizamülmülk 
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Hace-i Büzürg Nizamüddln 
Kıvamü' l -mille ve'd -devle Fahrülmülk 

Ebü'I·Feth All (Muzaffer) 
b. Nizamilmülk et·Tusl 

(ö. 500/1106) 

Selçuklu veziri. 
_j 

Meşhur Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün 
büyük oğlu olup 434'te (1042-43) doğ
du. Babası ile birlikte Belh Emiri Ya
hur'un (Tacir. Bacir) ve Çağrı Bey'in hiz
metinde bulundu. Sultan Melikşah ile 
veziri Nizamülmülk'ün öldürüldüğü ta
rihte (485 / 1092) Horasan'da bulunu
yordu. Aynı yıl Berkyaruk Selçuklu sul
tanı ilan edilince Fahrülmülk onun hiz
metine girmek için İsfahan'a gitti. Fa
kat Terken Hatun'un baskısıyla sultan 
ilan edilen oğlu Mahmud b. Melikşah'ın 
adamlarından Emir Kamac yolda Fah
rülmülk 'ü yakalayarak mallarını gas
betti. Fahrülmülk daha sonra kaçıp He
medan'a geldi. Hemedan o sırada (487 1 
ı 094) Selçuklu tahtında hak iddia eden 

FAHRÜLMÜLK, Ali b. Nizamülmülk 

Tutuş'un nüfuz ve kontrolündeydi. Tu
tuş onu Berkyaruk taraftarı olduğu için 
yakalatıp öldürmek isted iyse de Emir 
Yağısıyan buna engel oldu ve Tutuş 'a 

halkın Nizamülmülk'ün ailesine sevgisi 
dolayısıyla Fahrülmülk'ü vezir tayin et
mesini tavsiye etti. Tutuş da buna uya
rak onu vezir yaptı. 

Fahrülmülk, Sultan Berkyaruk ile Tu
tuş arasında Rey yakınlarında Daşilü de
nilen yerde meydana gelen ve Tutuş'un 

ölümüyle sonuçlanan savaşa katıldı ve 
esir düştü ( 17 Safer 488/ 26 Şubat ı 095) 
Daha sonra serbest bırakıldı. Bu sırada 
Sultan Berkyaruk'un veziri olan kardeşi 
Müeyyidülmülk sultana, annesi Zübey
de Hatun'u yanından uzaklaştırması ha
linde pek çok emirin kendi hizmetine gi
receğini söylediği için Zübeyde Hatun 
vezire kin bağlamıştı. Babaları Nizamül
mülk'ten miras kalan mücevherler yü
zünden Müeyyidülmülk'e dargın olan 
Fahrülmülk, Müstevfl Mecdülmülk el
Belasani'nin de tahrikiyle kardeşini ve
zirlikten aziettirip yerine geçmek için 
seferber oldu. Sultana atlas otağlar. de
ğerli çadırlar. silahlar, kıymetli taşlar

la süslü eyer ve koşum takımları, Arap 
atları. av kuşları ve para verip Müeyyi
dülmülk'ü görevinden uzaklaştırıp hap
settirdi ve makamını ele geçirdi (488 / 

1095). Berkyaruk'un onu vezir tayin et
mesinde hiç şüphesiz annesi Zübeyde 
Hatun'un da önemli rolü olmuştur. An
cak Fahrülmülk 490' da ( 1096 -97) az
ledildi ve yerine Mecdülmülk getirildi. 
Bunun üzerine Fahrülmülk Nişabur' a 
giderek inzivaya çekildi. Aynı yıl Melik 
Sencer tarafından vezir tayin edilen Fah
rülmülk 10 Muharrem SOO'de (11 Eylül 

11 06) bir Batıni fedaisi tarafından öldü
rüldü. 

Asil ve cömert bir devlet adamı olan 
Fahrülmülk, Berkyaruk dönemindeki ve
zirliği sırasında sonu gelmeyen karışık
lıklar yüzünden pek faydalı olamadıysa 
da Sencer'e önemli hizmetlerde bulun
du. Alimleri sever, onların talebeye ve 
halka faydalı olması için gayret sarfeder
di. Şafii fakihi Ebu Abdullah et-Taberi'
yi Bağdat Nizarniye Medresesi'nde ders 
vermekle görevlendirdiği gibi (499 / 1106) 
aynı yıl hac dönüşü devlet kapısından 
bir daha maaş almamaya karar veren 
Gazzali'yi bu fikrinden vazgeçirerek Ni
şabur'daki Nizarniye Medresesi'ne mü
derris tayin etmiştir. Devrin meşhur şair
lerinden Emirü'ş-şuara Muizzi Nişabüri 
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ile Ebü ' 1- Meali Nehhas Razi onu öven 
kasideler yazmışlardır. 
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FAHRÜLMÜLK, İbn Arnmar 

(bk. İBN AMMAR, Fahrülmülk). 

FAHTE 
( ..::>-\! ) 

Türk mOsikisi usullerinden. 

Farsça "üveyik kuşu" anlamına gelen 
kelimenin ad olduğu bu büyük usul yir
mi zamanlı ve on üç vuruşludur. Bir sof
yan ile iki yürük semai ve yine bir sof
yan usulünün birleşmesinden meydana 
gelmiş olup 20 / 4'1ük ikinci mertebesi 
kullanılmıştır. Fahte, ayrıca zencir usu
lünün terkibinde yer alan ikinci usuldür. 
Şematik gösterilişi şöyledir : 

düm 2 dümdüm 

tek 2 tek 2 tek 2 
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Daha çok peşrev ve bestelerde kulla
nılan bu usulle az da olsa bazı kar ve ila
hilerin ölçüldüğü görülmektedir. 
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[!iJıw İSMA İ L H AKKI ÖZKAN 

FAiK ALi OlANSOY 

(1876- 1950) 

Servet-i Fünfin devri şairlerinden. 
L ~ 

Asıl adı Mehmed Faik olup Diyarbekirli 
Said Paşa ' nın küçük oğlu ve Servet-i Fü
nün devri edebiyatçılarından Süleyman 
Nazif'in kardeşidir. Diyarbekir'de doğ
du. İlk öğrenimine burada başladı ve as
keri rüşdiyeyi bitirip bir yıl idadiye de
vam ettikten sonra istanbul'da Mekteb-i 
Mülkiyye'nin idadi kısmına girdi. 1897'
de Servet-i Fünun mecmuası etrafında 
bir araya gelen şair ve yazarlarla sıkça 
görülmesi ve bazı şiirlerinin bu dergide 
yayımlanması üzerine göz altına alındı. 
Bu sebeple bir yıl kadar okula gideme
di. Ağabeyi Süleyman Nazif'in araya gir
mesiyle yeniden tahsiline devam etti ve 
ancak 1901 'de Mekteb-i Mülkiyye'den 
mezun olabildi. 

İlk görevi Süleyman Nazif'in mektup
çu olarak bulunduğu Bursa vilayeti ma
iyet memurluğudur. Bu sırada Ayvalık, 

Gönen. Erdek kaymakam vekiliikierinden 
sonra sırasıyla Sındırgı , Burhaniye, Pa
zarköy ve Mudanya kaymakamlıkların
da bulundu. Midilli, Beyoğlu ve Üsküdar 
mutasarrıflıklarının ardından Dahiliye Ne
zareti Hey'et-i Teftişiyyesi başkitabetin
de görev aldı : Mütareke yıllarında Diyar
bekir valisi oldu. Şubat 1920'de Ebübe
kir Hazım Bey'in (Tepeyran) Dahiliye na
zırlığı sırasında müsteşarlığa getiriidiy
se de kabinenin fazla uzun ömürlü ol
maması yüzünden bu görevi kısa sürdü. 

düm 2 te te 

/ 

ta 2 hek 2 k e k e 

Faik Ali 
Ozansoy 

Bir ara devlet görevinden ayrılarak Fran
sız Saint Benoit Mektebi'nde Türkçe, Mül
kiye Mektebi ·nde Fransızca derslerini 
okuttu. Dahiliye müsteşarı olarak yeni
den devlet görevine döndü ve 1931 yı

lında bu görevden emekliye ayrıldı. 

Arapça, Farsça, Fransızca bilen ve emek
lilik yıllarında kendini bütünüyle şiir ve 
edebiyata veren Faik Ali, bir ara oğlu Mü
nis Faik [Ozansoy] ile birlikte Marmara 
( 1936) adlı aylık bir dergi de çıkardı , fa
kat bu derginin yayını uzun sürmedi. Faik 
Ali 1 Ekim 1950'de Ankara 'da öldü; va
siyetine uyularak istanbul 'da Zincirliku
yu'daki Asri Mezarlık 'ta çok sevdiği Ab
dülhak Hamid'in yanına gömüldü. 

Şiire Mekteb-i Mülkiyye yıllarında Ser
vet-i Fünün hareketi içinde başlayan Faik 
Ali. ilk şiirlerini ancak 1908'de Fô.ni Te
selliler adı altında bir araya getirebildL 
Aynı yıl Midhat Paşa adlı uzun manw
mesini yayımladı. Fecr-i Ati edebi hare
ketinin de içinde yer alan Faik Ali bu dev
rede kaleme aldı ğı şii rlerini Temasil adlı 
kitabında topladı. 1. Dünya Savaşı yılla
rında milli duyguları güçlendirici, bilhas
sa ordunun maneviyatını yüceitici nite
likte kaleme aldığı şiirlerini de Elhô.n-ı 
Vatan adıyla yayımladı. Meclis-i A'yan'ın 

dağıtılması üzerine Viyana· da parasız 

kalan Abdülhak Hamid 'in duygularına 
tercüman olmak amacıyla " Şair - i A'zam'a 
Mektup" adlı uzun ve ünlü manzumesi
ni kaleme aldı ( 192 3). 

Edebiyatla ve özellikle şiirle meşgul 

kültürlü bir ailenin çocuğu olarak do
ğan Faik Ali şii r zevki ve sevgisini kü
çük yaşlarda aile muhiti içinde tattı. Bu
na Mekteb-i Mülkiyye sıralarında Reca
izade Mahmud Ekrem ile Abdülhak Ha
mid hayranlığı eklendi. Hamid ' i taklit 
etmesi ve onun yolundan gitmesi ikinci 
bir Hamid olarak adlandırılmasına yol 
açtı. Ancak Hamidane şiir söylemek he
vesiyle ağır bir dil kullanmış, şiirlerinde 


