
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. 

_j 

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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FERŞAD EFENDi 

bulundu. icazet aldıktan sonra istanbul'a 
gitti ve ramazan ayında Ayasofya Ca
mii'nde vaazlar verdi. Seyahati sırasın

da tanıştığı Kondulu Yüsuf Şevki Efendi 
ile istanbul'da buluŞtu ve Süleymaniye'
deki Gümüşhanevi Tekkesi'ne gidip Ah
med Ziyaeddin Efendi'yi ziyaret etti. Tek
keye girerken tasawufa intisap etme 
niyeti olmamasına rağmen orada Yüsuf 
Şevki Efendi'den tarikat dersi almaya 
başladı. Memleketine döndükten sonra 
köyünde bir medrese kurdu ve çeşitli 

aralıklarla burada kırk yıl müderrislik 
yaparak 300'ü aşkın öğrenciye icazet 
verdi. Of'ta müftülük. Samsun idadisi'n
de öğretmenlik yaptı. Okuyan öğrenci
lerin askerlikten muaf tutulması için ku
rulan komisyonlarda görevlendirildi. iş
gal sırasında Ruslar'ın yağmalayıp Bay
burt 'tan Tiflis'e götürdükleri kitapların 
geri alınması için Şark ordusu kuman
danı Kazım Karabekir Paşa 'ya yazdığı 
mektuptan anlaşıldığına göre Gümüşha
nevi Ahmed Ziyaeddin adına Of. Rize ve 
Bayburt'ta kurulan vakıf kütüphane
lerinin mütevelliliği görevini de yürüt
müştür. 

Ferşad Efendi bir taraftan müderris
lik yaparken diğer taraftan tasawufla 
meşgul oldu. Şeyhinin kızıyla evlenerek 
aralarındaki irtibatı kuwetlendirdi. Da
ha sonra istanbul'a gidip Gümüşhanevi 
Tekkesi'nde postnişin olan ismail Ne
cati Efendi'nin yanında halvete girdi ve 
hilafet mertebesini elde etti. Bu arada 
hacca da giden Ferşad Efendi. İsmail Ne
cati Efendi'den sonra Gümüşhanevi Tek
kesi'nin postnişinliğine getirilmesine rağ
men " şöhret afettir" diyerek bu görevi 
benimsemedi ve örnrünün sonuna kadar 
memleketinde tedris ve irşad faaliyet
lerine devam etti. Mehmet Zahit (Kotku) 

Efendi'nin halifelerinden olan tarunu Ah
met Ferşat ' ın naklettiğine göre Cum
huriyet 'in ilanından sonra Mustafa Ke
mal Paşa ile iki defa karşılaştı. ilkinde 
"reisü'l-ulema" sıfatıyla dini konularda 
onunla tartıştı. ikincisinde ise şapka giy
menin caiz olmadığına ilişkin fetvasın

dan dolayı Trabzon 'a celbedildi ve Ata
türk'e şapka giyenin kafir olacağına dair 
fetva verdiğini çekinmeden söyledi. Son 
dönemlerinde yürüyemeyecek hale gel
mesine rağmen irşad faaliyetlerinden 
geri kalmamış, hatta müridierinden Hop
şeralı müderris Poyrazzacte Dursun Efen
di onu sırtında taşıyarak yakın köylerde 
yapılan icazet merasimlerine götürmüş
tür. 3 Eylül 1929 tarihinde vefat etti ve 
Yeşilalan'daki medresesinin yanına def
nedildi. 

Çok defa günde bir bardak sütle ve
ya sadece kahvaltı ile yetindiğinden 35 
kilo ağırlığında nahif bir bünyeye sahip 
olan Ferşad Efendi'nin. İslami ilimiere 
vukufu ve müderrislikteki başarılarıyla 
tanınmakla beraber, Yeşilalan'daki med
resesinde bulunan kütüphanesi bütü
nüyle kaybolduğundan eser yazıp yaz
madığı bilinmemekte. dolayısıyla görüş

lerini belirleme imkanı bulunmamakta
dır. Onun belirgin vasfı. inandığı şeyleri 
taviz vermeden nefsinde uygulayan ve 
bunu herkese telkin eden bir alim olma
s ı d ı r. Hakkında söylenenlerden anlaşıl 

dığına göre ilmi şahsiyetinde tasawufi 
cephesi önemli bir yer tutar. " İki alem
de tasarruf ehlidir rüh-ı veli 1 Deme kim 
bu mürdedir bundan kime derman ola 1 
Ruh şemşir-i Huda'dır ten gılaf olmuş 
ana 1 Dahi a'la kar eder bir tiğ kim ur
yan ola" beyitlerinde de söylediği gibi 
evliya ruhlarının iki alemde de tasarruf 
sahibi olduğunu kabul eder. Müridlerin-
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Ferşad 

Efendi'nin 
i stikıa ı 
savaş ı 

s ı rasında 

Kaz ım 

Karabekir 
Paşa'ya vazdığ ı 

mektup 
(Y. Şevki 

Yavuz 

özel arşiv i ) 

Ferşad Efendi'ye ait. kendi el yazı s ı ile yazılmış tasawufi 
bir şiir (Y. Şevk i Yavuz özel anşivi) 

ce hakkında birçok menkıbe anlatılan 

Ferşad Efendi. toplumun kültür değişi
mine uğradığı hassas bir dönemde Trab
zon yöresinde, hatta Karadeniz bölgesi
nin büyük bir bölümünde halkın dini ha
yatı üzerinde unutulmaz tesirler bırak
mış bir mürşid ve müderristir. Tesirleri 
ölümünden sonra da devam etmiştir. 

Çaykara'da müderris ve mürşid Hasan 
Rami Yavuz. Of'ta Çalekli Dursun Feyzi 
Güven. yine Of'ta ünlü kıraat alimi Meh
met Rüştü Aşıkkutlu . Suluova'da daha 
çok irşad faaliyetleriyle bilinen kayınbi
raderi Ali Yücel, Samsun'da Açıkbaş di
ye tanınan Ömer Efendi ona mensup 
olan önemli kişiler arasında yer alır. 
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FERVE 

(bk. KÜRK). 

FERVE b. AMR 
( .,._,.... .:r. ._,_,. ) 

Ferve b. Amr (Amir) b. en -Nafire 
el-Bünanl el-Cüzaml en -Nüfasl 

(ö. 12/ 633 [?] ) 

Hz. Peygamber'e 
müslüman olduğunu bildiren 

Rum valisi. 

_j 

_j 

Şam topraklarında Maan ve çevresin
de yaşayan Cüzam kabilesine mensup 
Nüfaseoğulları'ndandır. İbn Amr diye de 
tanınır (i bn Hacer. ll l, 213). İslam'ın zuhu
rundan önce ve İslam ' ın yayılış yıllarında 
Akabe körfeziyle Yenbü arasında kalan 
Rum bölgesinde Gassaniler'in valisi idi. 


