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Eskiden kullanılan 
bir yol mesafesi ölçüsü. 

_j 

Farsça terseng kelimesinden Arap
ça 'ya geçmiştir. Kelime Ermenice'de 
hrasah, Süryanlce'de prasaha, Pers di
linde frasang, Heredot ve Xenophon '
da " n:a pacram ç " şeklinde geçmekte
dir. 

Kamus-ı Osmani'de 3 mil uzunlu
ğunda mesafeye 1 fersah denildiğ i ka
yıtlıdır. 1 fersah İran· da. atın normal yü
rüyüşüyle 1 saatte gittiği mesafe kar
şılığı kullanılmakta olup bu da 6000 zi
ra (6,23 km ) yapmaktadır. Arap fersa
hı ise "fersah-ı tOll, fersah-ı sathL fer
sah-ı cisml" olmak üzere üçe ayrılıyor
du. Bunlardan fersah - ı tOll 3 mile eşit 
olup (12.000 tCıli zi ra) her mil 40 Mısır el 
arşını kadardı. Mısırlılar'ın el arşını ise 
49 ,875 cm. uzunluğunda olup bu da 4 
şer'l arşına yani bir kulaça (ba') karşı

lıktı. Dolayısıyla 3 mil 5,985 km. etmek
teydi. Fersah-ı sathl ve fersah-ı cisml 
alan ölçüleri olarak kullanılmakta olup 
sathl m 2, ci s ml ise m 3 cinsinden değer
lendirilmektedir. 

Fersah eski Türk devletlerinde ve Mo
ğollar'da da görülmektedir. Nitekim Ga
zan Han zamanında ( 1295- ı 304) haber
leşme teşkilatında yapılan yeni düzen
lemede. yollar üzerinde her 3 fersahta 
bir 1 S beygirin bulunduğu istasyonlar 
kurulması ve postacıların 24 saatte 30-
40 fersah yol almaları planlanmıştı. Hat
ta hızlı postacıların 60 fersah gidebile
cekleri düşünülmüştü . Osmanlılar'da da 
genellikle Arap fersahı geçerli olmuş ve 
yollarda iki konak arası veya şehirler 

arası mesafe belirtilirken saatin yanı sı
ra fersah tabiri de kullanılmıştır. Nite
kim 1863'te yeni yapılan veya tamir edi
len yolların uzunluğu 360 fersaha ulaşı
yordu. 

1 fersah denizcilikte 3 deniz mili yani 
5,570 km. karşılığı kabul edilmektedir. 
ingiliz fersahı 5,569 km., İspanyol adi · 
fersahı 5,607 km .. kraliyet fersahı 7,066 
km., İsviçre fersahı 4,480 km .. posta fer
sahı 3,898 km., adi kara fersahı 4,445 
kilometredir. Amerika Birleşik Devletle
ri'nin güneybatı bölgelerinde İspanyol
lar'ın yaptıkları ilk topografya çalışma
larında kullandıkları kara fersahı ise 
yaklaşık 2,63 mile karşılıktır. 
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PERSAN, Refik 

(1893 -1965) 

Ünlü Türk bestekarı 
ve tanbur virtüozu. 

_j 

istanbul Şehzadebaşı'nda doğdu . Asıl 
adı Refik Şemseddin ' dir. Soyadı kanu
nundan sonra Fersan soyadını aldı : an
cak nüfus belgelerinde adı Ahmed Re
fik diye geçmektedir. Babası Maliye Ne
zareti DüyOn-ı Müteferrika Kalemi mü
dürü mOsikişinas Hafız Mehmed Şern
seddin Bey, annesi MakbOle Hanım 'dır. 

Henüz bir yaşında iken babası ölünce, 
ailece teyzesinin oğlu Mabeyinci Faik 
Bey 'in Bebek'teki yalısına taşındılarsa 

da iki yıl sonra Beşiktaş ' ta bir konağa 
nakledildiler. Öğrenimine yedi yaşların
da Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nde 
başlayan Refik Şemseddin . 9 Mart 1907 
tarihinde çıkan yangında okulun yanma
sı üzerine bir müddet Robert College'e 
devam etti. Mekteb-i Sultanı tamir edi
lerek 1908'de yeniden öğrenime açılın

ca mektebine dönüp buradan mezun ol
du. Bu yıllarda okulun hocaları Tevfik 
Fikret ve Ahmed Rasim gibi ünlü kişi

lerden özel olarak aldığı Türkçe ve ede-

Refik Fersan 

biyat dersleri onun ayrıca edebi bakım

dan yetişmesini sağladı. ll. Meşrutiyet' in 

ilanından sonra ailesiyle birlikte İskende
riye 'ye gitti. Bir buçuk yil kadar süren 
bu Mısır seyahatinin ardından 191 O· da 
istanbul'a döndü. 1913'te Faik Bey'in kı
zı Fahire ile evlenerek aynı yıl ailesiyle 
beraber Cenevre'ye gitti. 

Cenevre'de başladığı kimya öğrenimi

ni kimyevl maddelerin sağlığına zarar 
vermesi sebebiyle iki sömestr kadar de
vam ettirebildi. İsviçre'de bulunduğu sü
re içinde hacası TanbOri Cemi! Bey'in tav
siyesine uyarak Türk mOsikisi dışında 

hiçbir mOsiki ile ilgilenmedi ve özellikle 
tanbur üzerindeki çalışmalarına yoğun
luk verdi. 

1917 yılında istanbul 'a dönünce açı
lan imtihanı kazanıp Darülelhan'da tan
bur hacatığı görevine başladı. İki yıl son
ra da Muzıka-i Hümayun'daki imtihanı 
birineilikle kazanarak yüzbaşı rütbesiyle 
Muzıka-i Hümayun İncesaz Heyeti ser
sazende muavini olarak buraya tayin 
edildi. Cumhuriyet'in ilanının ardından 

Muzıka-i Hümayun'un tasfiyesiyle sa
raydaki mOsiki kadrolarının Ankara 'ya 
alınması üzerine 1924'te rütbesi binba
şılığa yükseltilerek Riyaseticumhur MO
siki Heyeti Alaturka Kısmı muallimi sı

fatı ile görevini sürdürdü ve incesaz he
yeti şefliği de yaptı. Birçok defa istifa 
etmesine rağmen vazifesini üç yıl devam 
ettirdi. Ocak 1927'de hanımının rahat
sızlığı sebebiyle istanbul'a döndü ve 25 
Mayıs 1927 tarihinde hem Riyaseticum
hur İncesaz Heyeti 'nden hem de ordu
daki görevinden ayrıldı. Aynı yıl yayma 
başlayan istanbul Radyosu' nda aldığı 
görev, Ekim 1938' de bir grup arkada
şı ile birlikte Ankara Radyosu 'na tayin 
edilineeye kadar devam etti. 1938-1950 
yılları arasında tanbur sanatçısı ve hoca 
olarak Ankara Radyosu'nda çalıştı. Aynı 

zamanda Türk müziği yayınları şefliği gö
revini de yürüttü. Bu arada Mısır ( ı 928), 
Yunanistan ( 1929. ı 93 1, 1937), Macaris
tan (ı 934) ve Irak'ta (1935) konserler ver
di. 13 Mayıs 1948 tarihinde Şark mOsi
kisi mütehassıs müşaviri sıfatı ile Şark 
MOsikisi Konservatuvarı ' nı kurmak üze
re Suriye'ye davet edildi. Konservatuva
rı kurduktan kısa bir süre sonra çıkan 
Suriye- İsrail savaşı yüzünden istanbul'a 
dönmek zorunda kaldı. 1950 yılında tek
rar çalışmaya başladığı İstanbul Radyo
su'ndaki görevinden yaş haddi sebebiy
le 1957'de emekliye ayrıldıysa da söz-


