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Eskiden kullanılan 
bir yol mesafesi ölçüsü. 
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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-



leşmeli olarak radyoya devam etti. Bu 
arada istanbul Belediye Konservatuvarı 
İcra Heyeti'nde ve istanbul Belediye Kon
servatuvarı Tarihi Türk MOsikisi Eserle
rini Tasnif ve Tesbit Heyeti'nde görev 
yaptı. Bu çalışmalarını daha sonra icra 
heyeti şefliği, tasnif ve tesbit heyeti baş
kanlığıyla sürdürdü. Radyodaki sözleş

mesi, 27 Mayıs 1960 ihtilali'nden sonra 
İstanbul Radyosu kumandanının emriy
le 1 Haziran 1960 tarihinde feshedilin
ce istanbul Radyosu ile ilişkisi kesildi. 
Gerek istanbul gerekse Ankara radyola
rında ayrıca klasik koro şefliklerinde de 
bulunan Refik Persan 13 Haziran 1965 ·
te vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na 
defnedildi. 

Son devrin en ünlü müsikişinasları ara
sında yer alan Refik Persan icracılığı, bes
tekartığı ve hacatığı ile tanınmıştır. Haf
tanın belli günlerinde müsiki toplantıla
rının yapıldığı Hekimbaşı Behçet Efen
di Yalısı'nda Leon Hanciyan, Tanbürl Ce
mil, Enderunlu Hafız Hüsnü, Lavtacı An
don, Neyzen Aziz ve Hakkı Dede, Yeni
köylü Hasan Efendi, Rahmi Bey, Lemi 
Atlı gibi müsikişinasları tanıma imkanı 
buldu. Önceleri bir süre ud çalmaya ça
lıştıysa da daha sonra tanbura döndü. 
On iki yaşında iken Tanbürl Cemi! Bey'
den almaya başladığı tanbur derslerine 
1913 yılına kadar devam etti. Bu arada 
Leon Hanciyan'dan Hamparsum notası
nı öğrendi, usul ve nazariyat dersleri al
dı. Beste denemelerine Mısır'da iken 
başlamışsa da esas çalışmalarına 1920'
den sonra ağırlık vermiştir. Besteledi
ği ilk sözlü eser güftesi Fuzüll'ye ait, 
"Beni candan usandırdı cefadan yar 
usanmaz mı? " mısraı ile başlayan kür
dTii- hicazkar şarkı (ı 909), ilk saz eseri de 
fahte usulündeki şehnaz- büselik peş
revidir. 

Köklü ve sağlam bir müsiki bilgisi ya
nında edebiyata olan derin vukufunu 
bestelerinde sezmek mümkündür. Mev
levl ayini, ilahi, peşrev, medhal, saz se
maisi, sirto, marş, taksim, kar-ı natık, 

karçe, beste, semai ve şarkı gibi Türk 
mOsikisinin hemen her formunda kendi 
ifadesine göre 400'ün üzerinde eser ve
ren Refik Fersan, özellikle saz eserle
rinde ortaya koyduğu orijinal ve sağlam 
metodik yapı ile dikkati çekmektedir. 
Aynı zamanda iyi bir lavta sanatçısı ol
makla birlikte bilhassa tanburda devri
nin ileri gelen üstatları arasında yer al
mıştır. Birçok plağa tanburu ile taksim, 
peşrev ve saz semaisi formunda eserler 
doldurmuş, çok sayıda ünlü sanatçıya 

sazı ile eşlik etmiştir. Gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında, eşi kemençe sa
natçısı Fahire Hanım'la birlikte Münir 
Nurettin Selçuk'a refakat ettikleri kon
serler, müsikişinasların hafızalarında de
rin izler bırakan icralar olarak daima 
anılagelmiştir. Tanburda Cemi! Bey eko
lünün en önemli temsilcileri arasında 

sayılır. Saz eserlerinde Cemi! Bey'in et
kisi görülmekle beraber üslüp sahibi bir 
sanatkar olarak temayüz etmesini bil
miştir. Genç sanatkar adaylarına Oscar 
Wilde'ın, "Sanat taklidin başladığı yerde 
sona erer" sözünü hatırlattıktan sonra 
gerçek sanatkarın her şeyden önce ken
dine mahsus bir tavır ve üslüp sahibi 
olmasını bilmesi gerektiğini söylemesi 
onun bu konudaki çalışmalarında en mü
him ölçüsü olmuştur. Nağme ve duygu 
zenginliğiyle bezendiği gibi ayrıca halk 
kültürünün inceliklerini de taşıyan eser
lerinde gelenekiere bağlılığın yanı sıra 

yenilikçi bir üslüp sezilmektedir. Saz eser
leri içinde acem- kürdl, rast ve şedd- i 
araban peşrevleri, rast medhali, nikriz 
ve sultanlyegah saz semaileri Türk mü
sikisinin seçkin eserleri arasında yer al
mıştır. Güfte-beste uyuşması ve güfte 
taksimatı onun eserlerinde en olgun şek
line kavuşmuştur. 

Müsiki nazariyatı çalışmaları ile de ta
nınan Refik Fersan. Türk mOsikisinin son 
zamanlarda tamamen unututan eski ma
kamlarından selrnek makamını yeniden 
canlandırmaya gayret etmiş, bu ma
kamdan ayin-i şerif, beste, yürük semai 
ve saz semaisi bestelemiş, ayrıca sulta
n!- büselik adını verdiği yeni bir makam 
tertip etmişti r. Darülelhan' daki görevi 
esnasında dört bölümlük bir tanbur me
todu ile müsiki nazariyatı kaleme almış, 
ancak bu eserler daha sonra kaybolmuş
tur. Ayrıca Şam'da bulunduğu sırada yaz
dığı bir başka nazariyat kitabı da kayıp
tır. Diğer taraftan aruz kalıplarının Türk 
mOsikisi usullerine uygulanması konu
sunda bir çalışma başlattığı, ancak bu
nu bitiremediği söylenmektedir. Gerek 
istanbul gerekse Ankara radyolarında 
birçok sanatkarın yetişmesinde büyük 
rolü olan Refik Persan Hamparsum no
tasını çok iyi bildiği için eski müsiki eser
lerini inceleme imkanı bulmuş, İstanbul 
ve Ankara radyoları ile istanbul Beledi
ye Konservatuvarı'nda bulunduğu yıllar
da çeşitli külliyatlar üzerinde çalışarak 
Hamparsum'la yazılmış birçok eseri Ba
tı notasma çevirmek suretiyle Türk mü
sikisi repertuvarına büyük hizmet et
miştir. 

FERŞAD EFENDi 

Tasawufla da ilgilenen ve Arüsiyye ta
rikatına mensup olan Refik Persan son 
derece nazik ve mütevazi bir İstanbul 
efendisi, aşırı derecede hassas bir kişi
liğe sahip iyi bir müsiki hacası idi. 
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FERŞAD EFENDi 
(1866-1929) 

Son devir Osmanlı müderris 
ve şeyhlerinden. 
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Trabzon'a bağlı Çaykara kazasının Ye
şilalan köyünde doğdu. Asıl adı İbrahim 
Hakkı'dır. Yazılarında bazan Ferşadzade 
ibrahim Hakkı imzasını kullanmasına 
rağmen yöresinde daha çok Ferşad Efen
di diye tanınır. Doğum tarihi kesin ola
rak bilinmemekle beraber altmış üç yaş
larında vefat ettiğine göre 1866 yılında 
doğduğu söylenebilir. Fakir bir aileye 
mensup olduğundan çocukluğunda bir 
süre çobanlık yaptı. Daha sonra üstün 
bir zekaya sahip bulunduğunu farkeden 
bazı alimierin telkiniyle yörenin müder
rislerinden Huşolu Nurnan Efendi'den 
islamı ilimleri tahsil etmeye başladı. Kü
çük yaşına rağmen her yıl ramazan ayın
da civar iliere giderek vaazlar veriyor, he
yecanlı konuşmalarıyla kalabalık cema
atterin ilgisini çekiyordu. Tahsiline de
vam ederken Trabzon yöresindeki bazı 
illerde kısa süreli imamlık görevlerinde 
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