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
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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-

FERAHNAK
metrik olarak tiz durak acem perdesine aynen göçürülür. Böylece aynı zamanda makamın genişleme alanı da
teşkil edilmiş olur. Bu ikinci çeşit ferahfeza birincisine göre daha fazla kulla-
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nılmıştır.

Nota yazımında donanımına si küçük
mücennep bemolü yazılır, gerekli deği
şiklikler ise eser içerisinde gösterilir. Yedeni, kabanim hicaz perdesi (bakiye di yezl i do) dir. Makamın güçlüsü tiz durak
acem perdesi olup bu perdede çargah
çeşnisiyle yarım karar yapılır. İnici bir
seyir takip eden makamın durağı yegah
perdesidir.
Ferahfeza makamı seyri sırasında, zaman zaman neva perdesindeki büselik
beşiisiyle yapılan asma kararlar oldukça ilgi çekicidir. Zira ferahfeza makamı
nın içinde yer alan acem- aşiran makamı
dizisinde yapılan nevada büselik geçkisi, Batı müsikisindeki majör-minör iliş
kisi çerçevesinde fa majörün ilgili minörü olan re minöre yapılan geçki gibidir.
Bu durum, majör- minör arasındaki münasebet konusunda bilgileri olmadığı halde Türk müsikisi bestekarlarının deha
ve sezgileriyle müsikinin tabii kanunlarını başarıyla uyguladıklarının açık bir
delilidir.
Ferahfeza makamı seyri esnasında zaman zaman, acem- aşiran dizisinin ikinci derecede güçlüsü olan çargahta büselik perdesi yeden olarak kullanılmak suretiyle yapılan çargahlı asma kararlar da
son derece önemlidir. Makamın diğer
asma karar perdeleri ise nevada büselikli ve hicazlı, çargahta nikrizli, segahta
segahlı veya ferahnaklı, dügah perdesinde de uşşaklı , kürdfli ve hicazlı kalış
lardır. Diğer taraftan çargah çeşnisiyle
asma karar yapılan acem- aşiran perdesinin de bu makam için ayrı bir önemi
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vardır.

Çünkü bu perdedeki belirgin kararlar ve dolayısıyla acem- aşiran dizisinin varlığı ferahfeza makamını sultaniyegah makamından ayıran özelliklerdendiL

Ferahfeza makamına örnek olarak Zeki Mehmed Ağa ve Tanbüri Cemi! Bey'in
muhammes usulündeki peşrevleri, Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin Mevlevi ayiniyle firengi fer' usulünde, "Ey
kaşı keman tir-i müjen canıma geçti "
mısraı ile başlayan ikinci bestesi, Mehmet Rakım Elkutlu 'nun, "Nazında senin
özlediğim eski cefa yok" mısraı ile başla
yan semaisi ve Şehzade Seyfeddin Efendi 'nin düyek usulünde, "Halas et kalbimiz hubb-i sivadan" mısraı ile başlayan
ilahisi verilebilir.
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Dizisini ilk defa ünlü müsiki bilgini Abdülkadir-i Meragi'nin tertip ederek kullandığı bu makam çok sonraları müsikişinas Şakir Ağa tarafından adlandırı

larak

belirlenmiş

ve ilk örneklerini de

Şakir Ağa ile Hammamizade İsmail Devermiştir. Dizisi nevada rast
nim hicazda hicaz dörtlüsünün, segahta ferahnak ve dügahta rast
beşlisinin, ırakta yani yerinde ferahnak
beşlisinin birbirine eklenmesinden meydana gelmiştir.

de Efendi
beşlisinin,

Nevada rast beşiisi

Nim hicazcia htcaz dörtlüsü

Segiihta ferahnak beşiisi

DOgahta rast

beşii si
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Nota yazımında donanımına fa ve do
bakiye diyeıleri yazılır, gerekli değişi k
likler ise eser içerisinde gösterilir. Yedeni, portenin 1. çizgisindeki bakiye diyezli mi (acem -aşiran) perdesidir. Makamın güçlüsü, üzerinde rast çeşnisiyle yarım karar yapılan neva perdesidir. Ancak bazı bestekarların bu çok renkli ma-
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