
FERAG 

takdirde alacaklının vefaen ferağ edilen 
araziyi memur veya mütevelli vasıtasıy
la yahut vekalet-i devriyye usulüyle bir 
başkasına ferağ ettirip bedelinden ala
cağını tahsil etmesine imkan vermekte, 
alacaklı için bir nevi cebri icra yolunu aç
maktadır. Mutasarrıf arazisini vefaen 
ferağ edip karşılığında borç para alır da 
ödemeden vefat ederse bu borç da di
ğerleri gibi terekeden ödenir. Mürisin 
terekesi borcu ödemeye yeterli değilse 
intikal hakkı sahibi mirasçılar bu borcun 
tamamını ödemedikçe vefaen ferağa ko
nu olan gayri menkule tasarruf edemez
ler. Alacaklının bu gayri menkul üzerin
de bir nevi hapis hakkı ve borcun miras
çılar tarafından ödenmemesi halinde 
de gayri menkulü açık arttırma ile fe
rağ ettirerek ferağ bedelinden alacağı
nı cebri icra yoluyla tahsil etme hakkı 
vardır. Alacaklının hakları ölümü halin
de mirasçılarına geçer. Vefaen ferağ edi
len gayri menkulün kullanımı, vergi ve 
kira türü yükümlülükleri. hasar ve men
faati borçlu- mutasarrıfa aittir. Çünkü 
vefaen ferağ edilen taşınmaz borçlunun 
tasarrufundan çıkmış değildir. Alacaklı
nın bu taşınmaz üzerindeki hakkı, bor
cun ödenmemesi halinde alacağını ta
şınmazın ferağ bedelinden öncelikli ola
rak tahsil etme yetkisi şeklindedir. Ve
faen ferağ işlemi. rehin ve vefaen satış
tan taşınınazın helakiyle borcun sakıt 

olmayışı, malın alacaklıya tesliminin şart 
olmaması. müvekkilin ölümü halinde ve
kilin vekaletten kurtulması yönleriyle 
ayrılır. Borç ödendiğinde vefaen ferağ 
çözülür. Borcun belli bir süre zarfında 
ödenmemesi halinde vefaen ferağın ka
ti ferağa dönüşeceği yönündeki şart ve 
anlaşmalar geçersiz sayılarak suistimal 
ve beklenmedik mağduriyetler önlen
mek istenmiştir. Vefaen ferağ işlemi . 

taşınınaziarda ipotek imkanının . olmayı

şı ve bu tür taşınmazlarda rehin ve ve
faen satışın caiz görülmeyişi sonucu or
taya çıkmış, alacaklı için taşınınaza bağlı 
bir teminat vermeyi amaçlayan bir hu
kuki işlem türü olarak görülebilir. 

Vefaen ferağla kira akdinin birleşimin
den oluşan istiğlalen ferağ işlemi vefa
en ferağın bir türü de sayılabilir. Bu tür 
ferağda mutasarrıf. borcuna karşılık ta
sarrufu altındaki taşınmazın ferağını 

bu taşınınazı kendisine kiralaması şar
tıyla alacaklıya vermektedir. Vefaen fe
rağla ilgili hükümler istiğlalen ferağ için 
de geçerli olduğu gibi teminat amaçlı 
bir akid olduğundan Mecelle'nin rehin
le ilgili hükümleri geniş çapta geçerlili-
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ğini korur. Bununla birlikte istiğlalen fe
rağ da rehin ve vefaen satış işlemlerin
den vefaen ferağdakine benzer farklı
lıklar gösterir. 

Ölünceye kadar bakma şartıyla ferağ , 
mutasarrıfın sahibi olduğu tasarruf hak
kını kendisine ölünceye kadar bakması 
şartıyla başkasına ferağ etmesidir. Ölün
ceye kadar bakma, besleme, görüp gö
zetme şartıyla ferağ. mahiyeti itibariy
le ivazsız olarak yapılan şarta bağlı bir 
ferağ kabul edilir. İslam hukukunda 
yerleşik anlayışa göre ölünceye kadar 
bakma şartıyla satım sahih olmayıp bu 
şartla hibe sahihtir (Mecelle, md. 855). 
Osmanlı hukukunda önceleri böyle bir 
şart, ivazlı ve ivazsız bütün ferağların 
satım akdine kıyas edilmesi sonucu ak
di fasid kılıcı bir şart olarak görülüyor
du. Arazi Kanunnamesi'nde de böyle bir 
şartla yapılan ferağın fasid olduğu. fe
rağda bulunan ölse bile intikal hakkı 

sahiplerinin ferağı feshettirebileceği hük
me bağlanmıştı (md. ı 14). Ancak bu yön
deki ihtiyaç ve taleplerin de tesiriyle da
ha sonra böyle bir ferağın satımdan çok 
bağışlama akdine kıyas edilmesinin da
ha isabetli olacağı fikri ağır bastığından 
icareteynli vakıflarda 1878, miri arazi
lerde ise 1888 tarihinde bu yasak kal
dırılmış ve gayri menkullerin ölünceye 
kadar bakma şartıyla ferağ edilmesi. 
resmi senede şerhedilmeleri halinde ge
çerli kabul edilmiştir. Buna göre söz ko
nusu şart yerine getirildiği sürece ferağ
da bulunanın ferağdan dönme hakkının 
olmadığı, şart yerine getirilmediğinde 

ise ferağda bulunanın taşınınazı geri ala
bileceği. şarta uyulup uyulmadığı yönün
deki ihtilafı da mahkemenin çözümle
yeceği hükme bağlanmıştır. Bakma borç
lusunun alacaklıdan yani ferağda bulu
nandan önce ölmesi halinde vakıf mal
larda ferağ konusu mal ferağda buluna
na geri döner. Miri arazide ise bakım 
borcu ölenin mirasçılarına geçer. Bu tür 
gayri menkuller ancak tarafların rızası 

ile yeni bir ferağa konu olabilir. 

İcareteynli vakıf mallar ve miri arazi 
için kabul edilen vefaen, istiğlalen veya 
ölünceye kadar bakma şartıyla ferağ iş
lemleri. mutasarrıfın borcundan dolayı 

bu malların cebri icra yoluyla ferağı usu
lü, bu gayri menkullerin statüsünü mülk 
araziye oldukça yaklaştıncı usuller ola
rak dikkat çekerler. 

Usulüne uygun tarzda yapılan ferağ 
işlemi sonunda ferağda bulunanın miri 
arazi veya vakıf mal üzerindeki tasar
ruf hakkı sona erer. Mutasarrıfın çıplak 

mülkiyetinin sahibi olan devlet veya va
kıf yönetimine karşı taşınmaz sebebiyle 
sahip bulunduğu hak ve borçlar olduğu 
gibi yeni alıcıya. yani lehine ferağ yapı
lan kimseye devredilmiş olur. Taşınmaz, 
memurun izniyle bir kimseye kati şekil
de ferağ edildikten sonra bağlayıcılık 

kazanır, ister bedelli olsun ister bedel
siz, tamamlanmış ferağ işleminden rü
cü olmaz (Arazi Kanunnamesi , md. 39) . 
Bedelsiz ferağ hibe akdine kıyas edilme
yip bir hakkın ıskatı mahiyetinde görül
düğünden Mecelle'nin hibeye ilişkin hü
kümleri değil sakıt olan hakkın geri dön
meyeceğine ilişkin genel ilkesi (md. 5 ı) 
uygulanır. Bedel karşılığı yapılan ferağ 

da esasında menfaatin temliki olmakla 
birlikte bu konuda kira akdine değil sa
tış akdine kıyasla Mecelle 'nin tamam
lanan satış akdinden rücü olmayacağı
na ilişkin hükümleri (md. 37 5) hareket 
noktası alınmıştır. 

Tamamlanmış ferağ işlemini iki tara
fın karşılıklı anlaşma ile sona erdirme
sinin hukuken geçerli olup olmadığı tar
tışmalıdır. Ferağı satım veya kira akdine 
kıyas edenler bunu geçerli saymış, onu 
bir hakkın ıskatı olarak nitelendirenler 
aksi görüşü savunmuştur. 
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FERAGKAYDI 

Yazma eserlerin sonuna konulan 
istinsahla ilgili not. 

_j 

Ferağ kelimesi. müstensihler tarafın
dan yazma eserlerin genellikle sonuna 
konulan ve metnin istinsahının bittiğini 
belirten kayıt için kullanılır: daha çok 
"kad vekaa ' l-ferağ" ibaresiyle başladı
ğından bu adı almıştır. Aynı zamanda 
"istinsah kaydı" denilen bu satıriara ba-



zan "ketebehO" ifadesiyle başlamasın
dan dolayı "ketebe kaydı" adı da verilir ; 
ayrıca bazı sanat tarihi uzmanlarının ay
nı maksatla Batı dillerinden gelen bir 
alışkanlıklazaman zaman "kolofon" (co
lophon) kelimesini kullandıkları görül
mektedir. Bu terimler arasında en isa
betli olanı "ferağ"dır. Ferağ kaydı, ço
ğunlukla istinsah işinin kimin tarafından 
yapıldığına ve hangi yıl. ay. gün veya ge
cede, saat kaçta bitirildiğine dair kısa 
bilgiler verir. Nadiren de olsa bitiş tari
hi (ay, gün, saat vb ) istinsaha başlanan 
vakitle (ibtida) denk düşerse bu ilginç 
durumu belirtmek üzere yukarıda zik
redilen ibare "kad vekaa'l-ibtida ve·ı

ferağ" şeklinde de yazılabilir. 

Bazı müellifler eserlerinin mukaddi
mesinde. bazıları da sonunda telif veya 
tebyizle (eseri müsveddeden temize çek
me) ilgili bilgi verirler; dikkat edilmesi 
gereken husus bu bilgilerin ferağ kaydı 
ile karıştırılmamasıdır. Ferağ kaydı. yaz
ma eserlerin yaşını ve müellife yakınlı

ğını tesbit hususunda başvurutabilecek 
en önemli unsurdur; ancak güvenirliğin
den şüphe edilmesi gereken bazı özel 
durumlar da vardır. Mesela bir kısım 
müstensihler, istinsaha esas aldıkları 

nüshanın ferağ kaydını kopya ettikten 
sonra kendi adlarını veya o günün tari
hini kaydetmemişlerdir ; dolayısıyla is
tinsahını bitirdikleri nüsha. asıl yazıldı-
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FERAG KAYDI 

Müberred'in el-Mukleçiab adlı eserin in ilk ve son sayfa la rı nda yer alan ferağ kayd ı (Köpcü ıü Ktp .. m_ 1507. v,_ ı •, 171' 1 

ğı tarihten çok daha öneeye aitmiş gi
bi görünebilir. Bundan dolayı bir yazma 
nüshanın yaşını tayinde sadece ferağ 

kaydı ile yetinmemeli. eserin cilt. kağıt. 
yazı. mürekkep gibi maddi özelliklerine 
de dikkat etmelidir. 

Yazmaların genellikle sonunda, eski
den beri yazı karakteri değişerek git
tikçe kısalan satırların oluşturduğu bir 
üçgen şeklinde kaleme alınan ferağ ka
yıtlarında IV. (X.) yüzyıldan itibaren ica
ze (rika') veya tevkl' yazı türleri kullanıl
mıştır; daha doğrusu adı geçen yazı çe
şitleri bu kayıtlarda geliştirilerek mey
dana getirilmiştir. Gerek ferağ gerekse 
kıraat ve sema kayıtlarının , nesihten ön
ce icaze ve daha sonra da ta'lik yazıları
nın doğmasına yardımcı oldukları kabul 
edilmektedir. Bu kayıtların esas metnin 
karakterinden farklı bir karakter le ya
zılmasının sebebi herhalde bu kısmın 

metne karışmasını önlemek içindir. 

Ferağ kayıtlarında bazan eksik bilgi
ler olmakla birlikte genellikle müstensi
hin adı. istinsah tarihi ve yeri bulunur. 
Bazı dikkatli müstensihler kendi çalış

maları sırasında faydalandıkları bir ön
ceki yazmanın ferağ kaydını da aynen 
nakletmişlerdir. Bu bakımdan yazma tav-

sif edilirken bu gibi bilgiler mutlaka dik
kate alınmalı ve belirtilmelidir. Çünkü 
böyle bir kayıt. yazmanın müellifin ya
şadığı zamanı ve doğrudan müellif nüs
hasına yakınlık derecesini gösterebilir. 
Ayrıca aradaki bağiantıyı sağlayan istin
sah zincirini tanıma ve kontrol edebilme 
imkanını vermesi bakımından . çok son
raki tarihlerde istinsahı yapılmış bir nüs
hayı bile oldukça sağlam ve güvenilir ha
le getirebilir. Ferağ kaydı özellikle çok 
eski tarihli yazmaların bazan 1 a sayfa
sında da bulunabilir. Bunun bir örneği, 

Müberred'e ait el-M~tefj.ab adlı ese
rin meşhur hattat Mühelhil tarafından 
istinsah edilen 347 (958) tarihli nüsha
sında yer almaktadır (bk_ Köprülü Ktp ., 
nr_ 1507, VL 1 • )_ 

Ferağ kaydı tesbit edilirken müsten
sihin, eserin bizzat müellifi veya büyük 
bir alim yahut tanınmış bir hattat ola
bileceği ihtimalleri göz önünde bulun
durulmalı ve böyle bir durumda bu özel
liklerden yazmanın tavsifinin bitiminde 
ayrıca bahsedilmelidir. Bu arada gerek 
üzerinde çalışılan veya tanıtımı yapılan 
yazmaların, gerekse bunların konuları
nın ve müelliflerinin aynı olup olmadığı
nın anlaşılabilmesi için de hamdele ile 
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salveleden sonraki ilk cümle yanında ha
time ve diğer kayıtlardan önceki son 
cümle, yani esas metnin başı ile sonu 
nakledilmelidir. 
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M ÜRH AN B ILGIN 

L 

FERAHANI 

( c}laıl_,.! ) 

(1860-1917) 

İranlı şair ve gazeteci. 
_j 

22 Temmuz 1860'ta Sultanabad'a bağ

lı Kazeran köyünde doğdu . Asıl adı Mir
za Sadı k Han olup babası ve annesi ta
rafından ünlü Kaçar veziri Mirza Ebü' I
Kasım Kaimmakam'ın akrabasıdır. Aile
sinde şair ve devlet adamlarının bulun
ması sayesinde iyi bir tahsil gördü. Arap 
dili ve edebiyatı, tarih, felsefe, matema
tik, astronomi öğrenimi yanında Avrupa 
edebiyatını da tanımaya çalıştı. 

Küçük yaşta şiirle ilgilenmeye başla
yan Ferahanf babasının ölümünden son
ra (1874) Tahran'a gitti. Burada Emfr-i 

Acemde ç~rgah beşiisi 

; f pt r r r ( F) 

Nizarn Hasan Ali Han ve Şehzade Tah
masb Mirza-yı Müeyyedüddevle'nin tak
dir ve himayesini gördü. Önceleri Perva
ne mahlasını kullanırken Emfr-i Nizam'a 
hürmeten Emfrf mahlası ile şiirler yaz
maya başladı. Muzafferüddin Şah tara
fından 1896'da kendisine "edfbü'l-me
malik" lakabı verildi. 1898 yılında Teb
riz'de kurulan Lokmaniyye Medresesi'nin 
müdür yardımcılığına getirildi. Aynı yıl 

haftalık Edeb gazetesini çıkardı. Kafkas
ya ve Harizm seyahatlerinden sonra bu 
gazeteyi Meşhed ' de yayımlamaya de
vam etti. 1905'te Badkübe'de Farsça ila
veli Türkçe İrşad gazetesini çıkardı. Meş
rutiyet hareketlerini destekleyen Fera
hanf, birinci meclisin açılmasıyla birlikte 
Meclis gazetesinin yazı işleri müdürlü
ğüne getirildi. 1907'de haftalık 'Ira~-ı 
'A cem gazetesini yayımladı. Bir süre çe
şitli şehirlerde hakimlik yaptı. 21 Şubat 
1917'de Tahran'da öldü. 

Klasik şiirin her türünü deneyen Fe
rahanf daha çok kaside tarzında başarı 

lı oldu. Eski şairleri taklit ederek yazdı
ğı kasidelerinde Nasırüddin Şah. Muzaf
ferüddin Şah gibi hükümdarlarla diğer 
emirleri övdü ve karşılığında onlardan 
mükafat bekledi. Meşrutiyet devrinden 
sonra vatan sevgisinin ön plana çıktığı 

kasidelerinde döneminin bütün siyasi fa
aliyetlerini işled i ; sosyal hareketleri, re
formları tenkit etti. Halkı hürriyet ve 
meşrutiyet yolunda mücadeleye çağırdı. 
Genç şairleri şiirde yeni konular bulma
ya ve halka yönelik şiir söylemeye teş
vik etti; vatan ve millet sevgisini yansı
tan şiirler i n aşk şiirlerinden daha güzel 
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1 çeşit 

ferahfeza 
makam ı 

dizileri 

2. çeşit 
ferahfeza 

makamı 

dizileri 

olduğunu anlatmaya çalıştı. Meşrutiyet

ten önce yazdığı şiirlerde anlaşılması güç 
kelimelerle yüklü bir dile sahipken sos
yal muhtevalı şiirlerinde halkın aniaya
bileceği bir dil kullandı. Şiirleri ölümün
den sonra Vahfd-i Destgirdf tarafından 
derlenerek yayımianmış (Tahran ı 3 ı 2 h ş.) 
ve bunun daha sonra çeşitli baskıları ya
pılmıştır. 
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nf-y i Ka' imma~amr ( nşr. Vahid-i Destgirdi), 
Tahran 2535 ş ş., n il şi r in dfbacesi , s. y -kd. ; E. 
Browne, Tarf!J · i Edebiyyat-ı Tran ez Agiiz·i 'Ahd·i 
Şa{euiyye ta Zaman -ı Hazır (t re. Reşid - i Yase
m i), Tahran 1316 h ş., s. 223 ·226; M. Bakır-ı 

Burkai. Sü!Janueran ·ı Namf-yi Mu 'aş ı r, Tah· 
ran 1329 hş., s. 257·260 ; Aziz Devletabadi, Ta· 
ril] · i Taf:ıauuü /- i Neşr·i Farsi·yi Mu'aşı r, Tebriz 
1333 hş., s. 53, 73; Rypka, HIL, s. 336· 337 ; 
Yahya AryanpOr, ez Şaba ta Nima, Tahran 1350 
hş., ll , 137-146; Banu Nusret Tecrübekar. Sebk·i 
Şi' r der 'Aşr· ı f)acariyye, Tahran 1350 hş., s. 
141·1 44 ; Murtaza Sultani, Fihrist-i Razname
ha-yi Farsi, Tahran 1354 hş., s. 9 ·10, 26, 114, 
134-1 35 ; DMF, 1, 77. r:i;1 

M M EHMET K AN AR 
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FERAHFEzA 
( l_j.i> _;b ) 

Türk mOsikisinde 
bir birleşik makam. 

_j 

Ünlü müsikişinas Vardakosta Ahmet 
Ağa tarafından terkip edilmiştir. Dizisi 
iki türlü elde edilebilmektedir. Bir inci 
şeki lde , acem makamı dizilerine acem
aşiran perdesindeki çargah dizisinin ve 
yegah perdesindeki büselik dizisinin ek
lenmesiyle elde edilir. İkinci şekilde ise 
yerindeki acem- aşiran makamı dizisine 
yegah perdesindeki büselik dizisinin ek
lenmesinden meydana gelir. İkinci çeşit 
ferahfezacta tiz durak acem perdesinden 
seyre başlanacağından bu bölgede bir 
seyir alanına ihtiyaç vardı r. Giriş seyrin
deki bu bölgeyi temin etmek için acem
aşiran perdesindeki çargah beşiisi si-


