
metrik olarak tiz durak acem perde
sine aynen göçürülür. Böylece aynı za
manda makamın genişleme alanı da 
teşkil edilmiş olur. Bu ikinci çeşit ferah
feza birincisine göre daha fazla kulla
nılmıştır. 

Nota yazımında donanımına si küçük 
mücennep bemolü yazılır, gerekli deği
şiklikler ise eser içerisinde gösterilir. Ye
deni, 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, za
man zaman neva perdesindeki büselik 
beşiisiyle yapılan asma kararlar olduk
ça ilgi çekicidir. Zira ferahfeza makamı
nın içinde yer alan acem- aşiran makamı 
dizisinde yapılan nevada büselik geçki
si, Batı müsikisindeki majör-minör iliş
kisi çerçevesinde fa majörün ilgili minö
rü olan re minöre yapılan geçki gibidir. 
Bu durum, majör- minör arasındaki mü
nasebet konusunda bilgileri olmadığı hal
de Türk müsikisi bestekarlarının deha 
ve sezgileriyle müsikinin tabii kanunla
rını başarıyla uyguladıklarının açık bir 
delilidir. 

Ferahfeza makamı seyri esnasında za
man zaman, acem- aşiran dizisinin ikin
ci derecede güçlüsü olan çargahta büse
lik perdesi yeden olarak kullanılmak su
retiyle yapılan çargahlı asma kararlar da 
son derece önemlidir. Makamın diğer 
asma karar perdeleri ise nevada büse
likli ve hicazlı, çargahta nikrizli, segahta 
segahlı veya ferahnaklı, dügah perde
sinde de uşşaklı , kürdfli ve hicazlı kalış
lardır. Diğer taraftan çargah çeşnisiyle 
asma karar yapılan acem- aşiran perde
sinin de bu makam için ayrı bir önemi 
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2. çeşit 

ferahfeza 
seyri 

vardır. Çünkü bu perdedeki belirgin ka
rarlar ve dolayısıyla acem- aşiran dizi
sinin varlığı ferahfeza makamını sulta
niyegah makamından ayıran özellikler
dendiL 

Ferahfeza makamına örnek olarak Ze
ki Mehmed Ağa ve Tanbüri Cemi! Bey'in 
muhammes usulündeki peşrevleri, Ham
mamizade İsmail Dede Efendi'nin Mev
levi ayiniyle firengi fer' usulünde, "Ey 
kaşı keman tir-i müjen canıma geçti " 
mısraı ile başlayan ikinci bestesi, Meh
met Rakım Elkutlu 'nun, "Nazında senin 
özlediğim eski cefa yok" mısraı ile başla
yan semaisi ve Şehzade Seyfeddin Efen
di 'nin düyek usulünde, "Halas et kalbi
miz hubb-i sivadan" mısraı ile başlayan 
ilahisi verilebilir. 

Ferahnak 
dizileri 
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Türk mı1sikisinde 
bir birleşik makam. 

_j 

Dizisini ilk defa ünlü müsiki bilgini Ab
dülkadir-i Meragi'nin tertip ederek kul
landığı bu makam çok sonraları müsi
kişinas Şakir Ağa tarafından adlandırı

larak belirlenmiş ve ilk örneklerini de 
Şakir Ağa ile Hammamizade İsmail De
de Efendi vermiştir. Dizisi nevada rast 
beşlisinin, nim hicazda hicaz dörtlüsü
nün, segahta ferahnak ve dügahta rast 
beşlisinin, ırakta yani yerinde ferahnak 
beşlisinin birbirine eklenmesinden mey
dana gelmiştir. 

Nota yazımında donanımına fa ve do 
bakiye diyeıleri yazılır, gerekli değişik

likler ise eser içerisinde gösterilir. Ye
deni, portenin 1. çizgisindeki bakiye di
yezli mi (acem -aşiran) perdesidir. Maka
mın güçlüsü, üzerinde rast çeşnisiyle ya
rım karar yapılan neva perdesidir. An
cak bazı bestekarların bu çok renkli ma-
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karnı daha parlak bir hale koymak için 
eserlerinde güçlü olarak eviç perdesini 
kullandıkları görülmektedir. Bu durumda 
tabii olarak tiz durak eviç perdesi üze
rinde bir seyir alanına ihtiyaç doğmak
tadır. Bunu sağlamak için de durak per
desindeki ferahnak beşiisi simetrik ola
rak tiz durak eviç perdesi üzerine göçü
rülür. Ancak bu tarz ferahnak eserlerin 
eviç makamına benzemesi ihtimali faz
la olacağından bakiye diyezli mi acem 
perdesinde fazla ısrar edilmeksizin orta 
bölgedeki çeşnilere geçilmeli ve hemen 
hüseynf perdesiyle nevada rast çeşnisi 
gösterilmelidir. İnici bir seyir takip eden 
makamın durağı ırak perdesidir. 

# Eviçte ferahnak beşiisi 

; r t r r •r (#r) 

Ferahnak makamında yukarıda zikre
dilen yarım kararlar dışında ayrıca hü
seynfde büselikli. nfm hicazda hicazlı , se
gahta ferahnaklı (bazan eksik ferahnaklı). 
büselikte uşşak- nişabur veya acemi i hü
seynf dizisiyle, dügahta ve yegahta da 
rastlı asma kararlar yapılır. Burada ma
kamın içinde, yegah ve dügah perdele
rinde olmak üzere iki rast dizisinin oluş
tuğu dikkati çekmektedir (bunlardan dü
gahtakini "yaklaşık rast dizisi" olarak ni
telendirmek mümkündür) 

r-- Dileahta yaklaşık rast diziSI -------, 
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L__ Yegahta rastdizisi ____J 

Yegahta bu rast dizisi ve dügahtaki 
dizinin üst bölgesi olan nevadaki rast 
beşiisi sebebiyle bazı eski nazariyat ki
taplarında ferahnak makamı. "yegah ma
kamının icrasından sonra ırak perdesin
de karar vermek" şeklinde tarif edilmiş-
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se de bu makam, yegaha bağlı olmayan 
ve değişik çeşnileri içeren başlı başına 

bir makamdır. Ayrıca yegah makamın
da, dügah üzerinde uşşak çeşnisi esas 
olduğu halde ferahnak makamında bu 
perde üzerinde makamın karakteristiği 
olan rast çeşnisi yer alır. 

Ferahnak makamına örnek olarak Ri
fat Bey'in Mevlevf ayini, Zeki Mehmed 
Ağa'nın zencfr usulündeki peşrevi, Şakir 
Ağa'nın ağır çenber usulünde, "Meyl eder 
bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni" 
mısraı ile başlayan birinci bestesiyle ağır 
düyek usulünde, "Bir kerre bakmadın 
dil-zarın fıganına " mısraı ile başlayan 

şarkısı. Hammamlzacte İsmail Dede Efen
di'nin zencfr usulünde, "Figan eder yine 
bülbül bahar görmüştür" mısraı ile baş
layan ikinci bestesi. Zekaf Dede'nin devr-i 
revan usulünde, "Ol kadar mukbil-i mah
büb-i Huda'sın ki seni" mısraı ile başla
yan ilahisi verilebilir. 
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XIV. yüzyıl şairi Kemaloğlu'nun 
Süleyman Peygamber'in 

devleri cezalandırışı vak'ası etrafında 
gelişen olağan üstü maceraları 

hikaye eden mesnevisi. 
_j 

Kaynaklarda hayatı hakkında herhan
gi bir bilgiye rastlanmayan Kemaloğlu'
nun bir adının İsmail olduğu ve eserini 
yazdığı sıralarda Trablusşam'da yaşadı

ğı doğrudan doğruya eserinden öğre

nilmektedir. Ayrıca eserini nasıl hazırla
dığını anlatırken verdiği bilgilerden ki
tap tercüme edecek kadar Arapça'ya va
kıf olduğu. Farsça'yı da bildiği. aynı za-

manda medrese tahsilinin vereceği se
viyede bir kültüre sahip bulunduğu an
laşılmaktadır. 

Telifi 789 Ramazanında (Eylül 1387) 

tamamlanarak Mısır Memlükleri adına 
Şam'da hüküm süren Mfr Gazi'ye ithaf 
edilen Ferahname, Türk edebiyatında 
aynı adı taşıyan eserlerden zamanımıza 
gelebilmiş olanlarının en eskisidir. Aşık 
Çelebi ile Katib Çelebi eseri Şeyhoğlu 'na 

ait göstermişlerdir. İçinden bir örnek 
olmak üzere Aşık Çelebi'nin Şeyhoğlu'
na (Meşti.irü 'ş - şuara, vr. 20• ), Aif Mustafa 
Efendi'nin de Ferahname sahibi olarak 
zikrettiği Ahmed-i Dal'ye (Künhü ' l-ahbar, 

V, 130) mal ettiği. "Eğer elden gelen dil
den geleydi 1 Gedalar kalmaya sultan 
olaydı" beytinin Kemaloğlu'nun eserinde 
aynen yer alması. bu mesnevinin gerçek 
müellifinin Kemaloğlu olduğunu ortaya 
koymaktadır. M. Fuad Köprülü eserin 
elindeki eski bir nüshasına dayanarak bu 
hususu tesbit etmiştir (TM, ll , 492-493) . 

Bunun farkında olmayan Gibb, adı geçen 
eski kaynaklardaki hatalı bilgileri aynen 
tekrarlamıştır (HOP, ı , 256) Kemaloğlu'
nun eserinden kırk yıl sonra 'JN. yüzyıl di
van şairi Hatiboğlu da Ferahname adıyla, 
fakat Kemaloğlu'nunkinden bambaşka 
konuda bir mesnevi telif etmiştir. 

Kemaloğlu kitabında hikaye ettiği ko
nunun o zaman halk arasında yaygın ol
duğunu. onu Halil isminde bir arkadaşı
nın kendisine verdiği Arapça mensur bir 
eserden bazı ilavelerle manzum olarak 
Türkçe'ye çevirdiğini söylemektedir. ifa
desinden anlaşıldığı üzere daha önce bu 
hikaye Farsça ve Türkçe'de de yazılmış , 

kendisi bunları görmüş ve onlardan fay
dalanmıştır. Kemaloğlu daha önce ya
pılmış manzum Türkçe bir tercümeden 
de söz ederek onun vezin ve kafiye ba
kımından kusurlu olduğu için okunma
sından zevk alınabilecek bir değerde bu
lunmadığını belirtmektedir. Eserini Arap
ça, Farsça ve Türkçe'yi sayarak "üç dil
den çıkardığını" söylemesi faydalandığı 
kaynaklar arasında Farsça· sının da yer 
aldığını göstermektedir. 

Ferahname aruzun "mefailün mefai
lün feülün" kalıbıyla yazılmıştır. Kemaloğ
lu mesnevisinin 3030 beyit olduğunu söy
lemekteyse de metnin nüshalar arasında 
karşılaştırmalı şekilde tesisinde mısra 

sayısı 3125' e çıkmaktadır. Mesnevide za
man zaman gazel şeklinde ve değişik ve
zinlerde parçalar da yer almaktadır. 

Eserin baş tarafında bir tevhid ile Hz. 
Muhammed ve dört halifenin methedil
diği bir parçadan sonra gelen "Nasihat- ı 


