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karýlan kanunlarda -mirasçý sayýlmayan ya-
kýnlara vasiyetin zorunlu (vâcip) olduðunu
savunanlarýn da görüþünden yararlanýla-
rak- bu durumdaki torun veya torunlarýn
babalarýna halef olacaðý, yani kendileri le-
hine onun payý kadar vasiyette bulunul-
muþ gibi iþlem yapýlacaðý hükmü benim-
senmiþtir. Mirastan pay alamayan akra-
baya vasiyeti emreden âyetteki (en-Nisâ
4/8) emir sîgasý büyük çoðunluða göre
nedb, bazý sahâbî ve tâbiîlerle Ýbn Hazm’a
göre vücûb ifade etmektedir. Ancak bu
âlimler vasiyet edilecek miktarý belirleme-
miþ ve bunu ilgilinin takdirine býrakmýþtýr.
Günümüzde Ýslâm ülkelerinin bir kýsmýn-
da, terekenin üçte birini aþmamak þartýy-
la babasýnýn hayatta olmasý durumunda
alacaðý miktarý dede yetiminin vâcip vasi-
yet yoluyla alacaðý hükmü benimsenmiþ-
tir. Þâfiîler dýþýndaki ekseriyete göre belli
durumlarda oðlun oðlu ninesi üzerinde
velâyet hakkýna sahiptir. Büyük çoðunlu-
ða göre torunla dede ve ninenin birbirleri
lehine þahitliði geçersizdir. Süt emme yo-
luyla torun sayýlanlar evlilik yasaðý ve mah-
remiyet açýsýndan neseben torunlarla ayný
hükümde, miras ve nafaka hükümleri açý-
sýndan ise yabancý hükmündedir.
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Ýtalya’nýn orta kesiminde
tarihî bölge.

˜ ™

Batýda Tiren denizi, doðuda Apenin dað-
larýyla çevrilmiþ olan bölgenin yüzölçümü
23.000 km2, merkezi Floransa’dýr (Firen-
ze). Orta Ýtalya’nýn en önemli kültürel ve
turizm bölgesi özelliði taþýmaktadýr. Flo-
ransa, Pisa ve Siena þehirleri, Ortaçað ve
Yeniçað’dan kalma eserlerle ün yapmýþtýr.
Toskana günümüzde de Ýtalya’nýn önemli
bir tarým, ticaret ve turizm bölgesidir. Baþ-
lýca akarsuyu Arno nehridir. Kýyýya yakýn
olan Elbe adasý Toskana bölgesine aittir.

Tarihin eski çaðlarýnda Etrüskler’in yer-
leþtiði bu bölge daha sonra Romalýlar’ýn
idaresine girdi. Batý Roma Ýmparatorlu-
ðu’nun yýkýlmasýndan sonra bölgedeki þe-
hirler kendi yönetimlerini kurdu. Pisa þeh-
ri limaný sayesinde güçlendi. Bölgenin Ýs-
lâm dünyasýyla ilk münasebeti 871’de Sa-
lerno’nun Kuzey Afrika’dan gelen müslü-
man ordularýn hücumuna mâruz kalma-
sýyla gerçekleþti. Pisalýlar 1011’de Papa IV.
Sergio tarafýndan düzenlenen Haçlý sefe-
rine katýldýlar ve Ýslâm ordularýna karþý sa-
vaþtýlar. 1118’de Sicilya adasýna ve onun
merkezi Palermo þehrine yapýlan saldýrý
askerî yönden baþarýlý olmadý, fakat mad-
dî gücü geliþtirdi. Ortadoðu ve Kuzey Af-
rika’daki müslümanlarla iliþkiler ticaretin
hareketlenmesini saðladý. Bu askerî ve si-
yasî yayýlma teþebbüsleri diðer þehirlerin
de canlanmasýna yol açtý. Floransa, Lucca
ve Siena kendi ölçülerinde geliþti. Floran-
sa 1175 ile 1293 yýllarý arasýnda Toskana
bölgesinin en güçlü þehriydi. Bütün Ýtal-
ya’yý sarsan, Guelfo ve Ghibellino diye ad-
landýrýlan partiler arasýndaki çekiþmeler za-
manla ilim, kültür ve ekonomi alanlarýn-
da olumlu yönde etki yaptý. Ancak yabancý
hâkimiyetinin aðýrlýðý siyasal alanda his-
sedildi. Fransa, II. Charles d’Anjou devrin-
de hissedilir bir baský kurdu (1267-1285).
Medici ailesinin iktidara gelmesiyle birlik-
te ekonomik bakýmdan büyük geliþme ya-
þandý. Bu yeni giriþim sermaye ile bera-
ber güçlü bir denizcilik faaliyetinin doð-
masýný saðladý. 1422 yýlý bir dönüm nok-
tasý teþkil etti. Livorno Limaný yeni rejime
baðlandý, artýk liman olmayan Pisa’nýn de-
niz geleneðinin yenilenmesi, dönemin güç-
lü ticaret merkezleri durumundaki Ceno-
va ile Venedik cumhuriyetlerine yeni bir
alternatif oluþturdu. Medici ailesi 1434’te
Cosimo adlý üyesinin çabalarý sonucunda
tam bir egemenliðe kavuþtu. Devlet siste-
mi içinde oligarþik seçim usulleri getirildi,

ler yer alýrken çoðu yerde “ibnü’l-ibn (oð-
lun oðlu), bintü’l-ibn (oðlun kýzý), ibnü’l-bint
(kýzýn oðlu), bintü’l-bint (kýzýn kýzý)” gibi tam-
lamalarýn yaný sýra oðul ve kýzlarý kapsa-
yan veled kelimesi kullanýlarak “veledü’l-
veled (çocuðun çocuðu), veledü’l-ibn (oðlun
çocuðu), veledü’l-bint (kýzýn çocuðu)” gibi ter-
kiplerin yer almasý çocuklarýn ve torunla-
rýn cinsiyetlerine göre farklý hükümlere tâ-
bi olmasý sebebiyledir.

Mahrem akraba sayýlan torunla dede
ve ninesi arasýnda dinî, ahlâkî, hukukî yü-
kümlülükler ve haklar vardýr. Torunla de-
de ve nineleri arasýnda ebedî evlilik yasa-
ðý ve örtünme konusu dahil usul-fürû ara-
sýndaki mahremiyetle ilgili hükümler ge-
çerlidir; torunlar erkek ve kýz evlât hük-
mündedir. Mâlikîler dýþýndaki çoðunluða
göre ihtiyaç durumunda torunla dede ve
nine arasýnda nafaka yükümlülüðü doð-
maktadýr. Bu sebeple fakihlerin ekseriye-
tine göre torunla dede ve nine birbirine
zekât veremez; Mâlikîler’e göre verebilir.
Miras hukuku açýsýndan oðlun oðlu asabe
grubundandýr; kýz kardeþleri, amca kýzla-
rý ve belli durumlarda halalarýyla birlikte
bulunduðunda mirasý onlarla ikili birli pay-
laþýr. Kýzýn oðlu zevi’l-erhâm grubuna da-
hildir. Doktrinde tartýþma bulunsa da ço-
ðunluða göre bu grup karý-koca dýþýnda
belirli pay (farz) sahibidir ve asabenin yok-
luðu halinde mirasa hak kazanýr. Oðlun ký-
zý tek baþýna mirasçý olursa malýn yarýsý-
ný alýr; birden fazla oðul kýzý varsa bunlar
malýn üçte ikisini alýr; erkek kardeþleri var-
sa malý ikili birli paylaþýrlar; bir kýzla bir-
likte oðlun kýzlarý varsa kýz malýn yarýsýný,
oðlun kýzlarý altýda bir hisse alýrlar; iki kýz,
oðlun oðlu ve oðlun kýzlarý varsa iki kýzýn
alacaðý üçte ikiden artakalanýný ikili birli
paylaþýrlar; ancak bu son durumda oðlun
oðlu yoksa oðlun kýzlarý miras alamaz.

Ýslâm miras hukukunda geçerli olan ve
yakýn akrabanýn uzak akrabanýn mirastan
pay almasýný engellemesini ifade eden
“hacb” kuralý sonucu fakihlerin büyük ço-
ðunluðuna göre oðul varken torun miras-
tan pay alamaz. Meselâ üç oðlu bulunan
mûrisin bir oðlu kendisinden önce ölmüþ-
se onun çocuðu veya çocuklarý mirasçý ola-
maz; zira sað olan amcalarý dedelerine da-
ha yakýndýr, diðerlerinin miras hakkýný ön-
ler. Her ne kadar Ýslâm hukukuna göre ha-
yattaki amcalar velâyet hak ve sorumlu-
luklarý gereði yeðenlerinin hukukunu gö-
zetmek ve sorumluluklarýný üstlenmek du-
rumunda iseler de “dede yetimi’’ adýyla bi-
linen bu meselede dede mirasýndan mah-
rumiyetin muhtemel sakýncalarýný berta-
raf etmek üzere bazý Ýslâm ülkelerinde çý-
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runlar ortaya çýkarmasýna raðmen siyasî
bir krize sebep olmadý, ticaret devam et-
tirildi. I. Francesco (1574-1587) ve I. Fer-
dinando (1587-1609) ülkeyi Ýspanya ege-
menliðinden ayýrýp Fransa ile münasebet-
leri sýkýlaþtýrdýlar. Daha sonra baþa geçen-
ler makamlarýna ve ülkelerine yeni bir kat-
ký saðlayamadýlar.

XVII ve XVIII. yüzyýllarda Akdeniz havza-
sýný sarsan büyük ekonomik geliþme Tos-
kana bölgesini de etkisi altýna aldý. Toska-
na yöneticileri Osmanlýlar’la yeni ahidnâ-
meler yapýp baþta ipek olmak üzere tica-
reti geliþtirmelerine raðmen bölge yine
yabancý boyunduruðuna girmekten kurtu-
lamadý. Lorraine (Lorena) adlý sülâle 1737-
1859 yýllarý arasýnda iktidarda kaldý. Tos-
kana’yý temsil konusunda Avusturya ve
Fransa arasýnda süren çekiþme Osmanlý
Devleti ile olan iliþkilere de yansýdý, 1851
yýlýnda Ýstanbul’daki temsilci yetkisini Avus-
turya’ya, belgeleri de Floransa arþivine
devretti. Ýtalyan birliði kurulunca Floran-
sa 1865-1870 yýllarýnda yeni devletin mer-
kezi yapýldý, fakat Roma geleneði üstün
geldi. Toskana’nýn bu aþamadaki en bü-
yük zaferi Floransa lehçesinin resmî dil
olarak kabul edilmesidir. Floransa ve çev-
resinde bulunan Siena, Lucca, Perugia þe-
hirleri küçük yerleþim birimleri halinde var-
lýklarýný korudular.

Floransa’nýn üstünlüðü sýrasýnda özel-
likle XV. yüzyýlda Osmanlý Devleti ile baþ-
latýlan ticaret önem kazandý. Kuzey Afri-
ka’da güçlenen Garp ocaklarýyla da iliþki-
ler arttý. Doðrudan ticaret ve bilhassa esir
satýþý XIX. yüzyýla kadar sürdürüldü; fa-
kat hukukî sorumluluk Osmanlý divanýn-
da olduðu için her bir ahidnâme titizlikle
hazýrlandý. XVI. yüzyýlýn ortalarýnda kuru-
lan San Stefano adlý tarikat gemicileri ara-
cýlýðýyla huzursuzluklara yol açtý. 1599’da
Sakýz adasýna saldýrdýklarý gibi XVII. yüz-
yýl baþlarýnda Antalya ve yöresinde tahri-
bata sebep oldular. Tarikat mensuplarý Ýne-
bahtý Deniz Savaþý’na ve daha sonra Mo-
ra civarýnda yapýlan saldýrýlara da katýldý-
lar. Floransa’da Arap harfleriyle bir mat-
baanýn kurulmasý Ýslâm dünyasýyla iliþki-
lerin niteliði bakýmýndan önemlidir. Önce
Arap dilinde Ýncil ve bir dizi dua kitabý ba-
sýldý, ardýndan Ýbn Sînâ’nýn eserleri yayým-
landý. Bunlarýn Osmanlý Devleti sýnýrlarý
içinde satýlmasý için istenen fermanýn bir
sûreti Kanun adlý esere konuldu. Tipog-
rafia Medicea adlý bu matbaa iflâs edince
yayýn faaliyeti Roma’da Vatikan tarafýndan
sürdürüldü.

XVII. yüzyýlda iki devlet arasýnda kýsa
süren bir mesele Lübnan’da isyan etme-

ye kalkýþan, fakat aðýr bir yenilgiye uðra-
týlan Ma‘noðlu Fahreddin’in Ýtalya’ya geç-
mesi ve bir süre için himaye görmesidir.
Onun kendisini eski Toskana dukalarýna
mensup biri gibi takdim etmesi büyük
yanký yaptý. Osmanlý Devleti XVIII. yüzyýl-
da Avrupa siyasetine açýldýðý zaman Tos-
kana ile olan siyasal ve diplomatik iliþkileri
yeniden baþlattý. Biraz geç gibi görünen
bu temaslar her iki tarafa da fayda getir-
di. Ticaret hacmi XVI. yüzyýldaki seviyesi-
ne çýkmadýysa da bugün Baþbakanlýk Os-
manlý Arþivi’nde Toskana Ahkâm Defter-
leri diye tanýnan seride ticarî münasebet-
lerle ilgili önemli kayýtlar mevcuttur. Ýtal-
ya Birliði’nin kurulmasýndan kýsa bir süre
sonra Floransa’da þarkiyat çalýþmalarýnda
araþtýrmacý Michele Amari’nin desteðiyle
bir hareketlilik oldu; Arap harfli kitaplar
bastýrýldý, þarkiyatçýlar toplantýsý yapýldý.
Fakat bu gelenek sürdürülemedi, filoloji
alanýnda sýnýrlý sayýda uzman görev aldý.
2000’li yýllarda bazý üniversitelerde Türk-
çe dersi kabul edildi. Floransalýlar kültür,
sanat ve özellikle resim akýmýnda Doðu
dünyasýna yer verdiler. Çeþitli zamanlar-
da ele alýnan konular içinde Doðu görün-
tüleri de mevcut olup bazý ileri gelen kim-
seler kendilerini Þark kýyafetiyle resmet-
tirdiler. Yazma eser bakýmýndan Toskana
bölgesinde Arapça olanlar ilk sýrada yer
alýr. Türk âlemiyle alâkalý eser azdýr. Türk
dili yâdigârlarý arasýnda özel bir yeri bulu-
nan Codex Cumanicus’un ikinci bir nüs-
hasý Floransa Kütüphanesi’nde muhafaza
edilmektedir.
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böylece Roma devri geleneði canlandýrýldý.
Ülke tarihi içinde “beylikten krallýða” (Dal-
la signoria al principato) diye adlandýrýlan dö-
nem baþladý; merkez durumundaki Flo-
ransa güçlendi ve bu durumunu koruyup
ilerledi. Yeni iþ imkânlarý açýldý, bunlarýn
idaresi için Arte denilen esnaf loncalarý
kuruldu ve her biri için özel yönetmelikler
hazýrlandý. Baþta ipekli olmak üzere ku-
maþ ticareti önce Bizans, ardýndan Os-
manlý Devleti’ne yönelik olarak sürdürül-
dü. Osmanlýlar’ýn Ýstanbul’u ve Bizans’ý he-
def almalarýnýn meydana getirdiði buh-
ran sýrasýnda Floransa’da Katolik ve Orto-
doks mezheplerinin birliðini saðlamak için
1439’da geniþ kapsamlý bir konsil toplan-
dý. Floransa devleti, Ýstanbul’un muhasa-
rasý esnasýnda tarafsýz göründü, bu sa-
yede Fâtih Sultan Mehmed’in, dolayýsýyla
Türkler’in dostluðunu kazandý ve bir ahid-
nâme elde etti. Ýstanbul’un fethi haberi
ulaþtýktan sonra Ýtalya yarýmadasýndaki
devletler 4 Nisan 1454 tarihinde Lodi þeh-
rinde bir anlaþma zemini aradýklarý zaman
her biri belirli alanlara sahip olurken Me-
dici ailesi tam bir egemenlik kurup kýrk
yýl sürecek müreffeh bir dönem baþlattý.
1478’de Pazzi ailesinin yapmak istediði
hükümet darbesi önlendi, baþ suçlu firar
edip Galata’ya sýðýndý, ancak Fâtih Sultan
Mehmed onun ülkesine iadesini emretti;
böylece devletlerarasý hukuk tarihinin en
eski örneklerinden sayýlan “iâde-i mücri-
mîn” (estradizione) usulü uygulanmýþ oldu.
Cem Sultan saltanat mücadelesini kaybe-
dip Avrupa’ya iltica ettiðinde Floransalý
casuslar onunla ilgili haberleri Ýstanbul’a
ulaþtýrdýlar. XVI. yüzyýlýn baþýnda Siena þeh-
rinde bulunan merkez kilise (katedral) süs-
lemeleri içinde Papa II. Pius için yapýlan re-
simde Cem Sultan’a yer verilmesi ilginç-
tir. Toskana tarihi kadar Ýtalya için kötü
hâtýra býrakan bir olay Fransa Kralý VIII.
Charles’ýn 1494’te yaptýðý Ýtalya seferidir.
17 Kasým’da Floransa hiçbir direniþ gös-
teremeden teslim oldu. Medici ailesi 1494-
1512 yýllarý arasýnda ülkeden çýkarýldýktan
sonra cumhuriyet idaresi kuruldu, fakat
uzun süre devam edemedi.

Medici ailesi 1512 yýlýnda tekrar iktida-
ra sahip oldu, bununla beraber Ýspanya
egemenliðinden kendini kurtaramadý. I.
Cosimo (1537-1574), Papa V. Pio tarafýn-
dan verilen destek sayesinde “granduca”
(büyük duka) unvanýný elde etti. Denizcilik
alanýnda ilerlemek için Cavalieri di Santo
Stefano adýný verdiði deniz tarikatýný ku-
rup Kuzey Afrika’da kuvvetlenen Türk de-
nizcilerine karþý mücadeleye giriþti. Bu ku-
ruluþ, Osmanlý Devleti ile iliþkilerinde so-
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yayýlmýþtýr. Kuzey Anadolu fay hattýnda bu-
lunmasýndan dolayý tarihî dönemlerde þu
andaki yerinde olmayacaðý var sayýlmakta
ve birkaç defa yer deðiþtirdiði düþünül-
mektedir. Tosya’nýn kuruluþu hakkýnda ke-
sin bilgi bulunmamakla beraber tarihî ka-
lýntýlar çok eski devirlere kadar inen bir
yerleþim yerine iþaret eder. Tosya isminin
Bizans döneminden kaldýðý ve daha önce
Zoaka adýný taþýdýðý belirtilmektedir. Yine
Bizans döneminde görülen Doceia’nýn Tos-
ya’da yaþayan yerli bir ailenin adý olduðu
ve bunlarýn Kastamonu’daki Komnenler’-
le iliþkilerinin bulunduðu zikredilir.

Tosya yöresinde ilk Türk idaresi, Emîr
Dâniþmend’e baðlý kumandanlardan Emîr
Karategin’in (Karatigin) 475’teki (1082-83)
fetihleriyle baþlar. 1132 yýlý sonlarýnda Bi-
zans Ýmparatoru Ioannes Komnenos böl-
geye gelerek Kýzýlýrmak kenarýna kadar
uzanan sahayý yaðmalattý. Ardýndan bu-
rasý Selçuklular’ýn doðrudan idaresi altýna
girdi. Tosya ve çevresi, Türkler’in Anado-
lu’ya geldiði erken dönemlerden itibaren
yoðun bir Türk iskânýna sahne oldu. Tos-
ya’nýn da için yer aldýðý Batý Karadeniz bö-
lümünde Çobanoðullarý Beyliði’nin hâkimi-
yeti baþladý. Burasý, 1291 yýlýnda bölgeye
hâkim olan Þemseddin Yaman Candar’ýn
Kastamonu’yu almasý ile Candaroðullarý’-
na geçti. Candaroðullarý’nýn Sinop kolun-
da hüküm süren Ýsfendiyar Bey, Osmanlý-
lar’a karþý direnemeyeceðini anlayýnca elçi
göndererek affedilmesini ve Sinop’un ken-
disine býrakýlmasýný talep etti. Yapýlan gö-
rüþme neticesinde Sinop Ýsfendiyar Bey’e
býrakýlýrken Tosya, Kastamonu, Çankýrý ve
Kalecik Osmanlýlar’a verildi. 1402’de Timur,
Ankara Savaþý’ndan sonra bölgeyi Ýsfendi-
yar Bey’e iade etti. Fetret devri yýllarýnda
Osmanlý Devleti’nin eski gücüne kavuþma-
sý için yoðun çaba gösteren Çelebi Meh-
med’e karþý Ýsfendiyar ve Îsâ beyler Çan-
kýrý, Kastamonu, Tosya, Kalecik ve Canik
askerlerinden meydana gelen bir ordu ile
Ankara’ya baþarýsýz bir sefer yaptýlar. Çe-
lebi Mehmed’in baskýsýyla Ýsfendiyar Bey,
anlaþmazlýða düþtüðü oðlu Kasým Bey’e
Ilgaz daðý sýnýr kabul edilerek Tosya ve Kar-
gý dahil Çankýrý ve Kalecik’i vermek zorun-
da kaldý. Kasým Bey, Osmanlý himayesine
girdiðinden buralarda da Osmanlý etkisi
arttý.

Candaroðlu Beyliði’nin kesin biçimde Os-
manlý hâkimiyetine girmesi Fâtih Sultan
Mehmed zamanýnda gerçekleþti (1461);
Sinop ve Kastamonu ile birlikte Tosya da
Osmanlý egemenliðine girdi. Osmanlý ida-
resi altýnda Tosya, Bursa-Tebriz Ýpek yolu
üzerinde ticarî ve kültürel yönden önemli

bir kasaba olma özelliðini sürdürdü. Bu-
rasý hem bir derbent hem doðuya, Ýran’a
yapýlan seferlerde bir menzil noktasý du-
rumundaydý. Kasaba Ilgaz daðlarýnýn kol-
larýndan bir dere içinde kurulduðundan
mahalleleri her iki yamaç arasýnda yer alý-
yordu.

XVI. yüzyýlda Çankýrý sancaðýna baðlý ka-
za merkezi olan kasabaya ait en erken ta-
rihli tahrir kayýtlarý burada mahalle bölün-
mesinden söz etmez. 927 (1521) tarihli
Tahrir Defteri’ne göre sancakta toplam
594 hâne mevcuttur. Bunun 576’sý müs-
lüman, on sekizi gayri müslimlerden mü-
teþekkildir. Toplam nüfus 3000’i geçiyor-
du. 987 (1579) tarihli Tahrir Defteri’nde
Tosya’nýn yirmi dört mahallesi kaydedil-
miþti. Bunlar Hacý Ali, Câmi-i Þerif, Hoca
Fakih, Celâl Efendi, Kargýlý, Þeyh, Çifterli,
Hacý Kemal, Dere, Hoca Ýmâd, Hacý Sinan,
Ak Mescid, Ahî Mustafa, Emîr Mahmud,
Pýnarbaþý, Hacý Pîrî, Mescid-i Hoca Meh-
med (Caka Hacý), Yeni, Mescid-i Abdi Çele-
bi, Ahî Sinan, Sevim, Kazancýlar, Ýlyas Bey
ve Zimmiyân idi. Sonuncu mahallede gay-
ri müslimler oturuyordu ve altmýþ sekiz
hâne, otuz üç bekâr erkek nüfusa sahipti
(yaklaþýk 400 kiþi). Müslümanlar ise 719
hâne, 139 bekârdan ibaretti (yaklaþýk 3600
kiþi). Kasabanýn toplam nüfusu tahminen
4000’e ulaþmýþtý. Bu durum aradan geçen
kýrk yýla yakýn bir sürede nüfusun % 34
nisbetinde arttýðýný gösterir.

1521’de Tosya’ya baðlý köy sayýsý otuz
dört, 1579’da kýrk üçtür. Arazinin daðlýk
ve ormanlarla kaplý olmasý sebebiyle köy
yerleþim alanlarý nisbeten seyrekti. Top-
lam köy nüfusu 1521’de 9000, 1579’da
13.500 dolayýndaydý. 1769’da þehrin nüfu-
sunun 10.000’e ulaþtýðý sicil kayýtlarýndan
anlaþýlýr. 1869’da Çankýrý sancaðýndan ay-
rýlarak Kastamonu’ya baðlanan Tosya’nýn
nüfusu 1869’da 7889 müslüman, 650 gayri
müslimden ibaretti. 1879’da 12.000 müs-
lüman, 152 gayri müslim toplam 12.152,
1903’te 25.455 müslüman ve 650 gayri
müslim 26.005 idi. Tanzimat döneminde
âyanlýk müessesesindeki birtakým olum-
suzluklar Tosya’da da etkisini gösterdi.
Özellikle halka zulmettiði için sadrazamýn
emriyle görevine son verilen âyanlardan
Çolakoðlu Mustafa dikkati çekmektedir.
Millî Mücadele döneminde Kastamonu ve
Tosya iþgal edilmemekle birlikte bölge hal-
ký Kuvâ-yi Milliye’yi desteklemek amacýyla
kurulan cemiyetlerle irtibata geçerek bu-
rada öncü rolü oynadý.

Tosya’da mevcut kalenin XV. yüzyýlda
harap durumda olduðu anlaþýlmaktadýr.
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TOSUNZÂDE ABDULLAH EFENDÝ

(bk. ABDULLAH EFENDÝ, Tosunzâde).
˜ ™

– —
TOSYA

Kastamonu iline baðlý
ilçe merkezi,

tarihî bir kasaba.
˜ ™

Karadeniz bölgesinin Batý Karadeniz bö-
lümünde yer alýr. Þehrin nüvesi, Ilgaz dað-
larýndan çýkarak Devrez çayýna ulaþan Ku-
ruçay’ýn vadisi ve iki yamacý üzerinde de-
niz seviyesinden 820 m. yükseklikte kurul-
muþ, zamanla güneye doðru geniþleyip
bugünkü devlet karayolu boyuna kadar

TOSYA


