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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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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 
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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 


