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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” mýsra-
ýyla baþlayan hümâyun, “O âhû bakýþlara
bir anda kandýn gönül” mýsraýyla baþlayan
karcýðar, “Tutam yâr elinden tutam çýkam
daðlara daðlara” mýsraýyla baþlayan hü-
seynî, “Bitmez tükenmez bu dert ömür di-
yorlar buna” mýsraýyla baþlayan mâhur, “Bir
bakýþla baðladýn zülfüne þeydâ dili” mýs-
raýyla baþlayan rast þarkýlarýyla, “Allah di-
yelim dâim Mevlâ görelim neyler” mýsra-
ýyla baþlayan rast ve, “Gelin Allah diyelim”
mýsraýyla baþlayan uþþak ilâhileri en sevi-
lenlerden bazýlarýdýr. Ankara Mûsiki Cemi-
yeti’nin kurucusu olan ve görevli bulun-
duðu yerlerde mûsiki dernekleri kurarak
öðrenci yetiþtiren Fehmi Tokay nota öð-
renmemiþ, þarkýlarýný çoðunlukla Cüneyt
Orhon, Nevzat Atlýð ve Alâeddin Yavaþça
notaya almýþtýr. Gamze Ege Köprek Feh-
mi Tokay’ýn Hayatý, Eserleri ve Mûsiki-
mize Etkileri adýyla bir yüksek lisans tezi
(1996, Ýstanbul Teknik Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü), Filiz Kaya da Feh-
mi Tokay’ýn Hayatý ve Eserleri ismiy-
le bir mezuniyet çalýþmasý (2001, Ýstanbul
Teknik Üniversitesi Türk Mûsikisi Devlet
Konservatuvarý Çalgý Eðitimi Bölümü) ha-
zýrlamýþtýr.
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Cengiz Han’ýn oðullarýndan Cuci Han nes-
linden gelmektedir. Babasý Tuy Hoca Oð-
lan, annesi Kungrat kabilesinden Köten-
Könçük Hatun’dur. Adýna Doðu ve Batý
kaynaklarýnda Tuktamýþ, Toqtamýþ, Tohta-
mýþ gibi farklý þekillerde de rastlanýr. Bu
ad hareket durumundan sakin hale geç-
meyi, durmayý ifade eden “tokta-mak” fii-

liyle ilgilidir ve eski Türkler’de ad verme
gelenekleri çerçevesinde, aile içerisinde da-
ha önce doðan çocuklarýn ölmesi üzerine
sonraki çocuðun hayatta kalmasý arzusu-
nun ifadesi olarak kullanýlmýþtýr. Onun 1340
yýlýnýn sonlarý ile 1350 yýllarýnýn baþlarý ara-
sýnda dünyaya geldiði ve Altýn Orda tah-
týna çýktýðý sýralarda otuz-otuz beþ yaþla-
rýnda olduðu tahmin edilmektedir.

Toktamýþ Han, Altýn Orda tahtýna çýktýðý
sýralarda ülkede tam bir fetret devri ya-
þanýyordu. Bu devir Berdibeg Han’ýn, ba-
basý Canýbeg Han’la on iki kardeþini ve bü-
tün akrabasýný öldürmesiyle baþlamýþ ve
1380 yýlýna kadar sürmüþtür. Bu dönem-
de yirmiden fazla hanýn tahta çýkmasýna
raðmen gerçek hâkimiyet Mamay Mirza’-
nýn elindeydi. Toktamýþ Han’ýn babasý Tuy
Hoca Oðlan, o dönemde Cuci ulusunda hü-
küm süren Urus Han tarafýndan katledi-
lince Toktamýþ kaçarak Çaðatay ulusunda
egemenliði ele geçiren Emîr Timur’a sý-
ðýnmýþtý. Nizâmeddîn-i Þâmî’ye göre Ti-
mur, Toktamýþ’a Otrar ve Sabran þehirle-
rini 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 kar-
þý 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 ta-
rihinde Kulikovskaya savaþýnda Ruslar’a
yenilerek Kýrým’a dönen Batý Deþt-i Kýpçak

Fransýz Hastahanesi’nde kalp krizinden öl-
dü ve Karacaahmet’te aile mezarlýðýna def-
nedildi.

Hâfýzasýndaki dinî ve din dýþý eserlerin
zenginliðiyle bilinen Fehmi Tokay özellikle
bestelediði þarkýlarla dönemin mûsikiþi-
naslarý arasýnda önemli bir yer edinmiþ-
tir. Küçük yaþlarýnda evlerinde düzenlenen,
kemânî Aleksan, Ali Rifat (Çaðatay), ke-
mençeci Salih (Benli), Kemal Niyazi (Sey-
hun), Ûdî Nevres Bey, hânende Kaþýyarýk
Hüsamettin Bey gibi seçkin mûsikiþinas-
larýn katýldýðý mûsiki toplantýlarý onun mû-
sikideki ilk dönemini teþkil etmiþ, ardýn-
dan babasýndan aldýðý derslerle mûsiki ça-
lýþmalarýna baþlamýþtýr. 1919’da babasý-
nýn da hocasý olan Yeniköylü Hâdi Bey’in
evinde yapýlan mûsiki meþklerine iftirak
etmiþ, ondan pek çok klasik eserle birlik-
te ilâhi, tevþih ve durak meþketmiþ, ayrýca
dinî mûsiki tavrý öðrenmiþtir. Bu arada
dergâhlara devam ederek dinî mûsiki re-
pertuvarýný geliþtirmiþ, Rauf Yektâ Bey’-
den eserler meþketmiþ, Yeniþehirli Ferid
Efendi’den edebiyat ve tasavvuf dersleri
almýþtýr.

Bestelerinde klasik üslûptan ayrýlma-
maya özen gösteren Fehmi Tokay özellik-
le 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 du-
rursun gafil insan” mýsraýyla baþlayan hüz-
zam ilâhisi (1917), son eseri, “Ne neyim
var ne meyim ne de bir sâkî-i dilcû” mýs-
raýyla baþlayan þehnaz þarkýsýdýr (1959).
Ýlk þarkýsý 1941’de bestelediði, “Gülle he-
me 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” mýs-
raýyla baþlayan müstear duraðý olduðu söy-
lenir. Bestekârlýktaki en verimli dönemi
1941-1945 yýllarýdýr. Eserleri arasýnda, “Ben-
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lýðýný ilân eden Timur Kutluk’a yenildi ve
Litvanya Prensi Vitovt’a sýðýndý. Fakat 9
Zilhicce 801’de (12 Aðustos 1399) Vitovt
ile Toktamýþ’ýn birleþik ordusu Edigey ta-
rafýndan bozguna uðratýldý. 1405 yýlýna ka-
dar devam eden kaçak hayatý sýrasýnda
Edigey Mirza onu yakalayabilmek için çok
uðraþtý. Toktamýþ Han zor durumda kal-
dýðýndan Timur’la arasýný düzeltmeye te-
þebbüs ettiyse de Timur’un âni ölümü iyi-
ce yalnýz kalmasýna yol açtý. Bir süre sonra
Edigey ve adamlarý tarafýndan takip edi-
lirken Karaton ýrmaðý boyunda atýyla bir-
likte uçuruma yuvarlanarak öldü. Ölümün-
den sonra oðullarý Altýn Orda Hanlýðý mi-
rasý üzerinde pay almak için mücadeleye
girdi. Bunlarýn içinde özellikle Celâleddin,
Cabbar Berdi, Kerim Berdi ve Kebek zik-
redilebilir. Diðer bir oðlu Kadir Berdi 822
(1419) yýlýnda öldürüldü. Toktamýþ Han
gayretli ve mücadeleci bir tabiata sahip-
ti. Ancak bitmek bilmeyen mücadele az-
mi onu Timur gibi kudretli bir hükümdar-
la karþý karþýya getirmiþ, bu da Altýn Orda
Hanlýðý’nýn yýkýlmasýna zemin hazýrlamýþ-
týr. Onun Edigey ile olan mücadelesi No-
gay, Baþkýrt, Kazak, Özbek ve Karakalpak-
lar arasýnda destanlara konu olmuþtur.
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Selânik’in Karaferye kasabasýnda doðdu.
Babasý Karanfilzâde Bekir Efendi, annesi
Safiye Haným’dýr. Çocukluk yýllarý hakkýnda
bilgi yoktur. 1924’te ailece Türkiye’ye göç
ederek Ýstanbul’a yerleþtiler. Bir süre Altu-
nizade’de ikamet ettikten sonra Karagüm-
rük’e taþýndýlar. Hüseyin ortaokulu bitirin-
ce Beyazýt Camii ikinci imamý Ýsmail Efen-
di’nin (Atay) (Sarý Ýmam) yanýnda hýfzýný
tamamladý. Daha sonra aldýðý derslerle iyi
bir mevlidhan, gazelhan ve Kur’an okuyu-
cusu olarak yetiþti. Ýstanbul Belediyesi Me-
zarlýklar Müdürlüðü’ne din görevlisi tayin
edildi. Asýl mesleði olan ayakkabýcýlýða Ka-
palýçarþý’daki dükkânýnda devam etti. 1970-
1975 yýllarý arasýnda Mahmutpaþa’da Gü-
rün Han’da imamlýk yaptý. 23 Ocak 1976’-
da Karagümrük’teki evinde kalp krizinden
öldü ve Topkapý Çamlýk Mezarlýðý’nda def-
nedildi.

Tabii ses güzelliðinin yaný sýra bestele-
diði dinî ve din dýþý eserleriyle tanýnan Hü-
seyin Tolan’ýn mûsikideki ilk hocasý Ali Rý-
za Þengel’dir. 1928’lerde Þengel’den nota,
usul ve makam bilgileri alarak baþladýðý
mûsiki çalýþmalarýný Refik Fersan, Fahire
Fersan, Münir Nurettin Selçuk, Refik Talat
Alpman gibi üstatlarýn yanýnda nazariyat

hâkimi Mamay Mirza’yý Don nehrine dö-
külen Kalka ýrmaðý boyunda maðlûp etti.
Böylece yirmi yýldan beri devam eden fet-
ret devrine son verdi ve Cuci ulusunda bir-
liði yeniden saðladý. Hârizm ile Azerbay-
can dýþýnda daha önce Altýn Orda Hanlý-
ðý’na baðlý olan topraklarýn tamamýný ele
geçirdi.

Bu zaferden sonra Toktamýþ Han dik-
katini Rusya’ya yöneltti. Rus prenslikle-
rinin zâhiren boyun eðmesini saðlamak,
Rus þehirlerinden daha büyük ganimet-
ler elde etmek ve Kulikovskaya savaþýnýn
intikamýný almak için 23-26 Aðustos 1382
tarihinde Ryazan ve Suzdal knezlerinin des-
teðiyle Moskova’yý kuþattý. Baþarýsýz olun-
ca da hileye baþvurdu ve Moskovalýlar’dan
alacaðý az miktarda para karþýlýðýnda ku-
þatmayý kaldýracaðýna dair söz verdi. Mos-
kovalýlar þehrin kapýlarýný açýnca þehri yerle
bir etti ve büyük ganimetlerle geri döndü.
Kaynaklarda bu savaþ dolayýsýyla Mosko-
va’da 24.000 kiþinin öldüðü belirtilir. Böy-
lece Toktamýþ, Altýn Orda’nýn nüfuz saha-
sýnda olan knezliklere de üstünlüðünü ka-
bul ettirdi. Toktamýþ Han bunun ardýndan
Azerbaycan ile Hârizm’e girdi. 785’te (1383)
Timur’un hâkimiyetinde bulunan Hârizm’-
de kendi adýna para bastýrdý. Daha sonra
Tebriz seferine çýktý (787/1385); ancak Tok-
tamýþ’ýn askerleri sekiz gün boyunca þehre
giremedi. Bunun üzerine Toktamýþ, Mos-
kova’da uyguladýðý taktiðe baþvurdu. Teb-
riz halký 250 tümen altýn karþýlýðýnda ba-
rýþý kabul etti. Fakat Toktamýþ Han antlaþ-
mayý bozarak ordusunu þehre soktu ve
Tebriz’i yaðmaladý, âlimlerini baþþehir Sa-
ray’a götürdü. 1387’de Keþ’i yaðmaladý.
Ertesi yýl Timur’un Orta Asya’daki toprak-
larýnýn sýnýr kalesi olan Sabran þehrini ku-
þattý; ardýndan Otrar yakýnlarýnda Timur’un
oðlu Ömer Þeyh’i maðlûp etti, birçok þe-
hir ve köyü yaðmaladý. Buhara’yý almak is-
tediyse de baþarýlý olamadý.

Toktamýþ Han ile Timur arasýndaki ilk
karþýlaþma Receb 793 (Haziran 1391) tari-
hinde Kondurca (Kunduzca) ýrmaðý boyun-
da vuku buldu. Toktamýþ Han’ýn ordusunu
daðýtan Timur çok miktarda ganimet el-
de etti. Yenilgiye raðmen Toktamýþ, Deþt-i
Kýpçak’taki hâkimiyetini korudu. Ýki ordu
23 Cemâziyelâhir 797’de (15 Nisan 1395)
Terek ýrmaðý boyunda tekrar karþý karþý-
ya geldi. Zafer yine Timur’un tarafýnday-
dý. Timur bizzat Toktamýþ Han’ý takip et-
mek üzere Ýdil boyunda Ükek’e, ardýndan
Moskova’ya kadar giderek buralarý yað-
maladý. Timur’un çekilmesinden sonra Tok-
tamýþ Han 1396’da Kefe’ye hâkim olduysa
da Emîr Edigey Mirza’nýn yardýmýyla han-
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