FERAG KAYDI
salveleden sonraki ilk cümle yanında hatime ve diğer kayıtlardan önceki son
cümle, yani esas metnin başı ile sonu
nakledilmelidir.

Nizarn Hasan Ali Han ve Şehzade Tahmasb Mi rza-yı Müeyyedüddevle'nin takdir ve himayesini gördü. Önceleri Pervane mahlasını kullanırken Emfr-i Nizam'a
hürmeten Emfrf mahlası ile şiirler yazmaya başladı. Muzafferüddin Şah tara fından 1896'da kendisine "edfbü'l-memalik" lakabı verildi. 1898 yılında Tebriz'de kurulan Lokmaniyye Medresesi'nin
müdür yardımcılığına getirildi. Aynı yıl
haftalık Edeb gazetesini çıkardı. Kafkasya ve Harizm seyahatlerinden sonra bu
gazeteyi Meşhed ' de yayımlamaya devam etti. 1905'te Badkübe'de Farsça ilaveli Türkçe İrşad gazetesini çıkardı. Meş
rutiyet hareketlerini destekleyen Ferahanf, birinci meclisin açılmasıyla birlikte
Meclis gazetesinin yazı işleri müdürlüğüne getirildi. 1907'de haftalık 'Ira~-ı
'A cem gazetesini yayımladı. Bir süre çeşitli şehirlerde hakimlik yaptı. 21 Şubat
1917'de Tahran'da öldü.
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FERAHANI
( c}laıl_,.! )
(1860-1 917)
İranlı şair ve gazeteci.
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Klasik şiirin her türünü deneyen Ferahanf daha çok kaside tarzında başarı 
lı oldu. Eski şairleri taklit ederek yazdı
ğı kasidelerinde Nasırüddin Şah. Muzafferüddin Şah gibi hükümdarlarla diğer
emirleri övdü ve karşılığında onlardan
mükafat bekledi. Meşrutiyet devrinden
sonra vatan sevgisinin ön plana çıktığı
kasidelerinde döneminin bütün siyasi faaliyetlerini işled i ; sosyal hareketleri, reformları tenkit etti. Halkı hürriyet ve
meşrutiyet yolunda mücadeleye çağırdı.
Genç şairleri şiirde yeni konular bulmaya ve halka yönelik şiir söylemeye teş
vik etti; vatan ve millet sevgisini yansı
tan şiirle r i n aşk şiirlerinden daha güzel
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22 Temmuz 1860'ta Sultanabad'a bağ 
lı Kazeran köyünde doğdu . Asıl adı Mirza Sadı k Han olup babası ve annesi tarafından ünlü Kaçar veziri Mirza Ebü' IKasım Kaimmakam'ın akrabasıdır . Ailesinde şair ve devlet adamlarının bulunması sayesinde iyi bir tahsil gördü. Arap
dili ve edebiyatı, tarih, felsefe, matematik, astronomi öğrenimi yanında Avrupa
edebiyatını da tanımaya çalıştı.
Küçük yaşta şiirle ilgilenmeye başla
ya n Ferahanf babasının ölümünden sonra (1874 ) Tahran'a gitti. Burada Emfr-i
Acemde
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pılmıştır.
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Ünlü müsikişinas Vardakosta Ahmet
terkip edilmiştir. Dizisi
iki türlü elde edilebilmektedir. Birinci
şeki lde , acem makamı dizilerine acemaşiran perdesindeki çargah dizisinin ve
yegah perdesindeki büselik dizisinin eklenmesiyle elde edilir. İkinci şekilde ise
yerindeki acem- aşiran makamı dizisine
yegah perdesindeki büselik dizisinin eklenmesinden meydana gelir. İkinci çeşit
ferahfezacta tiz durak acem perdesinden
seyre başlanacağından bu bölgede bir
seyir alanına ihtiyaç va rdı r. Giriş seyrindeki bu bölgeyi temin etmek için acemaşiran perdesindeki çargah beşiisi siAğa ta rafından

r

M EH ME T K AN AR

ç~rga h beşiisi

r--

4

olduğunu anlatmaya çalıştı. Meşrutiyet
ten önce yazdığı şiirlerde anlaşılması güç
kelimelerle yüklü bir dile sahipken sosyal muhtevalı şiirlerinde halkın aniayabileceği bir dil kullandı. Şiirleri ölümünden sonra Vahfd-i Destgirdf tarafından
derlenerek yayımianmış (Tahran ı 3 ı 2 hş.)
ve bunun daha sonra çeşitli baskıları ya-

