TOKAT MEVLEVÎHÂNESÝ

Tokat Mevlevîhânesi semâhânesinin tavan göbeði süslemesi ile ahþap sütunlardan biri

merli bir ocak ve kapaklý dolaplar bulunur.
Doðu duvarýnda sýra dolaplar, bunlarýn yanýnda üstte misafir kabul odasýna çýkan
bir merdiven vardýr. Konut katý, bükülerek
giden Beyhamam sokaðýna uydurulmak
için kuzeydoðu cephesi daralmýþ bir yamuk dikdörtgen þeklindedir. Avlunun doðusunda yer alan merdivenle önü üç dilimli, kemerli açýk eyvan þeklindeki sofaya çýkýlýr. Buraya üç yönden oda kapýlarý
açýlmaktadýr. Güneydeki dikdörtgen baþ
oda dört pencere ile avluya bakar ve doðu
duvarýnýn ortasýnda, iki yanýnda dolap olan
þerbetlik / çiçeklikli bir niþ yer alýr. XIX.
yüzyýlýn sonlarýna ait alçý tavanýn ortasýna
ucu “ C” kývrýmlý yapraklarla süslenmiþ kabartma bir göbek yerleþtirilmiþtir. Evin en
eski tarihli tavaný güneydoðu köþesindeki büyük bir yüklüðü olan yamuk dikdörtgen odada bulunuyordu. Kademeli kare
kuruluþlu tavan sekiz kare bordürün çevirdiði yuvarlak bir madalyondan meydana gelir. Tavan yüzeyleri klasik edirnekârî
üslûpta hatâyî ve þakayýklarýn arasýnda
üçlü iri gül motifli kýymetli kalem iþleriyle
süslüdür. Köþelerdeki “ C” kývrýmlý yapraklý
çiçek ve gül motiflerinden dolayý tavan, Osmanlý mimarisinde Lâle Devri’nden I. Mahmud dönemine geçiþin gerçekleþtiði XVIII.
yüzyýl ortalarýna tarihlendirilebilir.
Sofanýn kuzeydoðusunda hamam, hamam odasý, yüklükler ve hamam sofasýndan müteþekkil bir hamam dairesi yer alýr.
Hamam sofasýndan girilen, kuzeyindeki yamuk dikdörtgen hamamýn soyunma odasýnýn dört penceresi, oval çerçeveli alçý tavaný ve yamuk dikdörtgen planlý büyük
bir havlu yüklüðü / kurutma yeri vardýr.
Yüklük olan hamam sofasýndan ana sofanýn doðusundaki, ortasý oval sekizgen çerçeveli bir tavanla örtülü, yamuk dikdört230

gen planlý hamama (sýcaklýk / halvet) geçilir. Hamamýn baðdâdî bir kubbe ile örtülen iki yuvarlak havalandýrma penceresi sofaya açýlýr. Su deposu bulunmayan hamamýn cehennemlik katýna ait izler zemin katta kýsmen görülmektedir. Odanýn
önünde üç dilimli kemerlerle bölünmüþ iki
çapraz tonozla örtülü, önü korkuluklu bir
hayat yer alýr. Buradan kareye yakýn planlý þeyh kütüphanesine girilir. Bahçeye bakan üç penceresi, bunlarýn önünde sedir
ve giriþinde bir pabuçluk kýsmý vardýr. Çýtakârî tekniðiyle süslenmiþ tavanýn kare
çerçevesi içine iç içe dairelerden oluþan
bir kompozisyon yerleþtirilmiþtir. Ortadaki yuvarlak göbek barok karakterli, taþkýn
eðri kesim tekniðiyle yapýlmýþ çiçek ve yapraklardan meydan gelen ve bunun dýþýnda
bütün tavan “ S ” kývrýmlý çýtalardan oluþan
küçük karelere bölünmüþtür. XIX. yüzyýlýn ortasýna tarihlenebilen bu tavan, motiflerinde görülen Batý etkisiyle geleneði
kaynaþtýrma özelliðinden dolayý dikkati çekmektedir.
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TOKAY, Mehmet Fehmi
(1889-1959)
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Türk mûsikisi bestekârý.

™

Ýstanbul Üsküdar’da Tabaklar mahallesinde doðdu. Babasý Dîvân-ý Muhâsebât
murakýplarýndan Hüsnü Bey, annesi Üsküdar’da Harmanlýk Mektebi müdiresi Þâdiye Haným’dýr. Ýlk öðrenimini Üsküdar’da Ravza-i Terakkî Mektebi’nde tamamladýktan sonra Toptaþý Askerî Rüþdiyesi
ve Ýdâdîsi’nden mezun oldu. 1907’de Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun içindeki Hendese-i Mülkiyye-i Þâhâne’ye kaydolduysa
da araya giren Balkan ve I. Dünya savaþlarý yüzünden ancak 1920’de mezun olabildi. Kocaeli, Ankara, Bolu, Çankýrý, Kütahya ve Trabzon’da Nâfia Vekâleti müdürü, mühendisi, baþmühendisi ve müþavirliði görevlerinde bulundu. 1938 yýlý sonlarýnda Nâfia Vekâleti Þose ve Köprüler Dairesi reis muavini oldu. Ayný kurumun müþavirliðinden emekliye ayrýlýnca (1954) bir
süre Ýstanbul Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü’nde sözleþmeli olarak çalýþtý. Hayatýnýn bundan sonraki kýsmýný mûsiki çevrelerinde geçirdi. 28 Haziran 1959 tarihinde
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Fransýz Hastahanesi’nde kalp krizinden öldü ve Karacaahmet’te aile mezarlýðýna defnedildi.
Hâfýzasýndaki dinî ve din dýþý eserlerin
zenginliðiyle bilinen Fehmi Tokay özellikle
bestelediði þarkýlarla dönemin mûsikiþinaslarý arasýnda önemli bir yer edinmiþtir. Küçük yaþlarýnda evlerinde düzenlenen,
kemânî Aleksan, Ali Rifat (Çaðatay), kemençeci Salih (Benli), Kemal Niyazi (Seyhun), Ûdî Nevres Bey, hânende Kaþýyarýk
Hüsamettin Bey gibi seçkin mûsikiþinaslarýn katýldýðý mûsiki toplantýlarý onun mûsikideki ilk dönemini teþkil etmiþ, ardýndan babasýndan aldýðý derslerle mûsiki çalýþmalarýna baþlamýþtýr. 1919’da babasýnýn da hocasý olan Yeniköylü Hâdi Bey’in
evinde yapýlan mûsiki meþklerine iftirak
etmiþ, ondan pek çok klasik eserle birlikte ilâhi, tevþih ve durak meþketmiþ, ayrýca
dinî mûsiki tavrý öðrenmiþtir. Bu arada
dergâhlara devam ederek dinî mûsiki repertuvarýný geliþtirmiþ, Rauf Yektâ Bey’den eserler meþketmiþ, Yeniþehirli Ferid
Efendi’den edebiyat ve tasavvuf dersleri
almýþtýr.
Bestelerinde klasik üslûptan ayrýlmamaya özen gösteren Fehmi Tokay özellikle güfte seçimindeki titizliðiyle tanýnýrdý.
Beste, semâi, þarký, durak, nefes ve ilâhi
formlarýnda 130’a yakýn eser bestelemiþ
(123 eserinin listesi için bk. Öztuna, II,
398-399), on zamanlý Türk evferi adlý bir
usul terkip etmiþtir. Ýlk bestesi, “Ne durursun gafil insan” mýsraýyla baþlayan hüzzam ilâhisi (1917), son eseri, “Ne neyim
var ne meyim ne de bir sâkî-i dilcû” mýsraýyla baþlayan þehnaz þarkýsýdýr (1959).
Ýlk þarkýsý 1941’de bestelediði, “Gülle heme bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz”
mýsraýyla baþlayan tâhir-bûselik eseri olup
en baþarýlý dinî eserinin, “Muhammed’den
diðer yok vâsýl olmuþ kabe kavseyne” mýsraýyla baþlayan müstear duraðý olduðu söylenir. Bestekârlýktaki en verimli dönemi
1941-1945 yýllarýdýr. Eserleri arasýnda, “Ben-

zemez kimse sana tavrýna hayrân olayým”
mýsraýyla baþlayan bayatî, “Geçti bahâr
hazân erdi bu yerde” mýsraýyla baþlayan
bûselik, “Terket beni artýk yetiþir sende
vefâ yok” mýsraýyla baþlayan hicaz, “Aþký
seninle tattý hicranla yandý gönül” mýsraýyla baþlayan hümâyun, “O âhû bakýþlara
bir anda kandýn gönül” mýsraýyla baþlayan
karcýðar, “Tutam yâr elinden tutam çýkam
daðlara daðlara” mýsraýyla baþlayan hüseynî, “Bitmez tükenmez bu dert ömür diyorlar buna” mýsraýyla baþlayan mâhur, “Bir
bakýþla baðladýn zülfüne þeydâ dili” mýsraýyla baþlayan rast þarkýlarýyla, “Allah diyelim dâim Mevlâ görelim neyler” mýsraýyla baþlayan rast ve, “Gelin Allah diyelim”
mýsraýyla baþlayan uþþak ilâhileri en sevilenlerden bazýlarýdýr. Ankara Mûsiki Cemiyeti’nin kurucusu olan ve görevli bulunduðu yerlerde mûsiki dernekleri kurarak
öðrenci yetiþtiren Fehmi Tokay nota öðrenmemiþ, þarkýlarýný çoðunlukla Cüneyt
Orhon, Nevzat Atlýð ve Alâeddin Yavaþça
notaya almýþtýr. Gamze Ege Köprek Fehmi Tokay’ýn Hayatý, Eserleri ve Mûsikimize Etkileri adýyla bir yüksek lisans tezi
(1996, Ýstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Filiz Kaya da Fehmi Tokay’ýn Hayatý ve Eserleri ismiyle bir mezuniyet çalýþmasý (2001, Ýstanbul
Teknik Üniversitesi Türk Mûsikisi Devlet
Konservatuvarý Çalgý Eðitimi Bölümü) hazýrlamýþtýr.
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Altýn Orda haný
(1379-1397).
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Cengiz Han’ýn oðullarýndan Cuci Han neslinden gelmektedir. Babasý Tuy Hoca Oðlan, annesi Kungrat kabilesinden KötenKönçük Hatun’dur. Adýna Doðu ve Batý
kaynaklarýnda Tuktamýþ, Toqtamýþ, Tohtamýþ gibi farklý þekillerde de rastlanýr. Bu
ad hareket durumundan sakin hale geçmeyi, durmayý ifade eden “tokta-mak” fii-

Toktamýþ Han’ý tasvir eden taþ basmasý bir gravür

liyle ilgilidir ve eski Türkler’de ad verme
gelenekleri çerçevesinde, aile içerisinde daha önce doðan çocuklarýn ölmesi üzerine
sonraki çocuðun hayatta kalmasý arzusunun ifadesi olarak kullanýlmýþtýr. Onun 1340
yýlýnýn sonlarý ile 1350 yýllarýnýn baþlarý arasýnda dünyaya geldiði ve Altýn Orda tahtýna çýktýðý sýralarda otuz-otuz beþ yaþlarýnda olduðu tahmin edilmektedir.
Toktamýþ Han, Altýn Orda tahtýna çýktýðý
sýralarda ülkede tam bir fetret devri yaþanýyordu. Bu devir Berdibeg Han’ýn, babasý Canýbeg Han’la on iki kardeþini ve bütün akrabasýný öldürmesiyle baþlamýþ ve
1380 yýlýna kadar sürmüþtür. Bu dönemde yirmiden fazla hanýn tahta çýkmasýna
raðmen gerçek hâkimiyet Mamay Mirza’nýn elindeydi. Toktamýþ Han’ýn babasý Tuy
Hoca Oðlan, o dönemde Cuci ulusunda hüküm süren Urus Han tarafýndan katledilince Toktamýþ kaçarak Çaðatay ulusunda
egemenliði ele geçiren Emîr Timur’a sýðýnmýþtý. Nizâmeddîn-i Þâmî’ye göre Timur, Toktamýþ’a Otrar ve Sabran þehirlerini verdi. Þerefeddin Ali Yezdî’ye göre ise
Seyhun nehri kýyýsýndaki Siðnâk þehrini
de ona býrakmýþtý. Böylece Timur, Doðu
Deþt-i Kýpçak’ta güçlenen Urus Han’a karþý Toktamýþ’ý öne çýkarmayý planlamýþtý.
Ancak Toktamýþ’a verilen yerler Urus Han’ýn
elindeydi. Toktamýþ, Urus Han (ö. 1377) ve
ardýndan oðullarýyla beþinci karþýlaþmada
(780/1378-79) galip gelmeyi baþardý. Ak
Orda’da bir vasal bulundurma arzusunda
olan Timur, Toktamýþ’a karþý çok sabýrlý
davranýyordu. Toktamýþ, 8 Eylül 1380 tarihinde Kulikovskaya savaþýnda Ruslar’a
yenilerek Kýrým’a dönen Batý Deþt-i Kýpçak
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