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liJ AsnÜLKERİM ÖzAYDIN 

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 



Arapça ve Farsça kelime ve tamlamala
ra çokça yer vermişti r. Sanatının ilk dö
neminde Servet-i Fünün ekolünün fer
diyetçi şiir anlayışının tipik temsilcisiy
di. Özellikle Fdni Teselliler adlı şiir kita
bında yer alan şiirlerde ve bu kitaba yaz
dığı önsözde devrin yarattığı "melal ve 
infial"den açıkça söz eder ve derin bir 
bedbinlik içine gömülür. Bu kötümserlik 
havası yetiştiği edebi çevrenin etkisiyle 
oluşmuş ve o da özellikle Tevfik Fikret'in 
yolunda yürümüştür. 1908 ·den sonra 
yazdığı şiirlerde ise bu bedbinlik yerini 
dış çevre ile ilgilenmeye bırakmıştır. Bil
hassa Trablusgarp, Balkan harpleri ve I. 
Dünya Savaşı yıllarında devletin ve mil
letin içine düştüğü derin acılara yaban
cı kalmamış, millet ve vatan sevgisini te
rennüm etmeye yönelmiştir. Elhdn-1 Va
tan adlı kitabının ilk bölümünde devrin 
genç şairlerine seslenınesi ve onları bu 
duygularla eaşturmaya çalışması dikka
te değer niteliktedir. 

Ve!Qd bir şair olan Faik Ali , Servet-i Fü
nün edebiyatı mensupları arasında 1908 
sonrasında tiyatro ile ilgilenen yazarlar
dan biridir. İki piyesinden birincisi, Ça
nakkale savaşları sırasında doğan bir aş
kı vatan sevgisiyle bütünleştirmeye ça
lışan Pdyitahtın Kapısında, diğeri ise 
konusunu şair Nedim· in hayatından ve 
yaşadığı dönemden alan Nedim ve Ldle 
Devri adlı manzum eserdir. Bunlardan 
başka bazı tercümeleri de vardır. 

Belli başlı eserleri şunlardır : Şiir ki

tapları . Fdni Teselliler (Bursa I 324), Mid
hat Paşa (Bursa I 324 ). Temdsil ( İ s tanbu l 

1329). Elhdn-ı Vatan (İ stanbu l 133 ı. 1333), 

Şdir-i A 'zam'a M ektub (İ stanbul 1339 r./ 
134 1 ). Tiyatroları. Pdyitahtın Kapısında 

(İ stanbul 1336 / 19 18), Nedim ve Ldle 
Devri ( 1950). Şarkı olarak birçok şiir yaz
mış olan Faik Ali'nin güttelerinden on üçü 
on altı bestekar tarafından Türk mOsi
kisinin çeşitli formlarında bestelenmiş

tir (geni ş bilgi için bk. Öztuna, ll , 569). 
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FAiK BEY, Hacı 

(bk. HACI FAiK BEY). 

FAiK EFENDi, Ömer 

(1855-1919) 

Osmanlı hattatı. 

_j 

1 

_j 

istanbul'da Ayasofya Camii civarında
ki Yerebatan mahallesinde doğdu. Ka
radeniz Ereğiisi'nden olan Kürekçi Ali 
Efendi'nin oğludur. İlk mektebe devam 
ettiği sırada Topçubaşı Bala Süleyman 
Ağa Mektebi hacası Şumnulu Ömer Rüş
dü Efendi'den sülüs ve nesih yazılarını 
öğrenmeye başladı. 1871 'de Bahri Efen
di'den icazet aldı. Oğlu Muhiddin Hattat
oğlu 'nun verdiği bilgiye göre Faik Efen
di'nin Bala Camii 'nde yapılan icazet me
rasiminde Reisülhattatin Kazasker Mus
tafa izzet Efendi de hazır bulunmuş ve 
icazet kıtasının altına icaze cümlesini biz
zat yazmıştır. Faik Efendi daha sonra 
talebesi olmak istediği Kazasker Mus
tafa izzet Efendi'nin tavsiyesiyle onun 
öğrencisi Mehmed Şefık Bey'e devam et
miştir . Sekiz yıl Şefik Bey'den yazı meş-

' ketmiş, ondan sülüs nesih ve sülüs eeli
sinin inceliklerini öğrenerek zamanının 
önde gelen hattatları arasına girmiştir. 
Faik Efendi resmi bir görev kabul etme
yip hayatını Cerrahpaşa'da Davutçeşme

si sokağındaki evinde kitap okuyarak, 
üstatların yazılarını inceleyerek ve yazı 
yazarak geçirmiştir. Yalnız hocası Ömer 
Rüşdü Efendi'nin vefatı üzerine Süley
man Ağa Mektebi ile diğer bazı mektep
lerde geçici olarak hüsn-i hat hocalığı 
yapmıştır. 20 Cemaziyelahir 1337'de (23 

Mart 1919) vefat eden Faik Efendi 'nin 
kabri Silivrikapı dışında , Seyyidnizam cad-

Faik Efendi 'nin 
celi. sü lüs 

hatla yazd ığı 

Bala Türbesi 
saçağı altı ndaki 

Ayetü'l · kılrsf'n in 
başlang ıcı ile 

Fecr süresinin 
son ayeti 

ve ketebe k ısmı -
S i liv ri kapı 1 

istanbul 

FAiK EFENDi. Ömer 

desinde Bala Kabristanı'nda set üzerin
dedir. 

Hat sanatı yanında mürekkep yap
ma, kağıt aharlama ve murakka' hazır
lama işinde de usta olan Faik Efendi, 
tezhip sanatını Beyazıt'ta kağıtçılar ve 
mücellitler kahyası Hacı Ahmed Efen
di'den öğrenmiştir. Sesi güzel olan Faik 
Efendi mOsikiye de aşina bir sanatkar
dı . Ancak onun asıl kıymet ve şöhreti 

hat sanatının sülüs, nesih ve celi saha
sındadır. Halen Topçubaşı Bala Süley
man Ağa Külliyesi'ndeki Şefik Efendi yo
lunda mevcut celi- sülüs yazıları , Faik 
Efendi · nin yazı sanatındaki seviyesini 
gösteren ve günümüze ulaşan güzel ör
neklerdendir. 

Bala Külliyesi içinde yer alan türbenin 
iki cephesini kaplayan ve ahşap saçakla 
pencere kemerleri arasında bulunan, 16 
m. uzunluğunda ve 40 cm. eninde, mer
mer üzerine hakkediimiş celf- sülüs hat
la Ayetü'l-kürsi ile Fecr süresinin 24 -30. 
ayetleri Faik Efendi'nin hattıyladı r. Tür
be cephesine ihtişam veren bu kitabenin 
ketebesinde "Faik min telarniz -i Meh
med Şefik 1312" ibaresi vardır. Bala Çeş
mesi'nin sağında ve solunda ce li- sülüs 
ile 35 X 11 S cm. ebadında mermere hak
kedilmiş, Enbiya süresinin 30. ayetiyle 
insan süresinin 21. ayetini ihtiva eden 
1309 ( 1892) tarihli hatlar da Faik Efen
di'nindir. Bugün ilkokul olarak kullanılan 
tekkenin duvarındaki çeşme aynasının 
1313 (1895) tarihli beyzi gömme mer
mer kitabesiyle tekkenin kapısı üstün
deki teli kitabe de Faik Efendi'nin hat
tıyladır. Bu kitabe, Topkapı Sarayı ikinci 
avlusunun kubbe altı tarafında teşhir 

edilmektedir. 
Faik Efendi'nin Bala Külliyesi 'ndeki 

bu eserlerinden başka İbnülemin Mah-
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