TOSYA

Abdurrahman Paþa Camii - Tosya

Burasý tarihî eserler bakýmýndan zengindir. Bunlarýn içerisinde en önemlisi Tosya Camii’dir. Câmi-i Þerif adlý mahalleye
adýný veren bu cami yüksek vakýf gelirlerine sahipti. Bir diðer cami Abdurrahman
Paþa Camii (Yenicami) olup III. Murad döneminde inþa edilmiþtir (bk. ABDURRAHMAN PAÞA CAMÝÝ). Kazada ayrýca yirmi iki
mescid, altý zâviye, iki türbe, üç hamam,
bir kervansaray (Mehmed Paþa Kervansarayý), medrese, muallimhâne ve mektepler de bulunmaktadýr. Tosya’daki bir
medrese Akça Mescid yanýnda yer almaktaydý.
Önemli bir yol üzerinde bulunan Tosya
ticarî bakýmdan hareketli bir yerdi. Arþiv
kaynaklarýndan anlaþýldýðý üzere Tosya merkezinde vakýf ve mülk 1521’de 162 dükkân mevcuttu. 1579’da bu sayýnýn 178’e
ulaþtýðý görülmektedir. Bu rakam, XVIXVIII. yüzyýllarýn sonuna kadar idarî bakýmdan baðlý kaldýðý Çankýrý’dan daha fazladýr. Vergi oranlarýnýn diðer komþu kazalara göre çok olmasý da ticarî canlýlýða iþaret eder. Tekstil sektörünün vazgeçilmez
unsurlarýndan boyahane en önemli iþletmeler arasýnda yer alýr. Bu iþletmenin kapasitesinin yüksekliði dikkati çeker. Bunlarýn yanýnda tabakhâne, bozahâne, þem‘hâne, bezirhâne, selhhâne (mezbahane),
baþhâne (sakatatçý) ve atla çekilen palamut
deðirmeninin bulunmasý ticarî geliþmiþliðin bir diðer göstergesidir. Türk kumaþ ve
kadifeciliði imalâtýnýn yapýldýðý yerler arasýnda Tosya en önemli merkezlerden biri270

dir. Tiftik keçisinin yetiþtirildiði bölgeye yakýnlýðý dolayýsýyla tiftikten imal edilen sof
veya muhayyer adý da verilen dokuma yaygýndýr. Þehir Ankara’dan sonra tiftik ve
mâmulleri üretiminde ön sýralardadýr. Özellikle Tosya muhayyeri, Tosya ham sof çakþýrý, karacalar kuþaðý vb. ünlüdür. Ayrýca
ipek, ipekli ve pamuklu dokuma da önemli bir yer tutmaktadýr. Bu mâmuller, Anadolu’nun Kýrým’a açýlan penceresi konumundaki Sinop’a ve oradan kuzey ülkelerine, Kefe’ye ihraç edilmekteydi. Sof ve tiftiðin yaný sýra pamuk ve pamuk ürünleri
de ihraç edilen mâmuller arasýnda yer almaktaydý. XVI. yüzyýlda Tosya çevresindeki ziraî faaliyetlerin baþýnda buðday ve arpa gelirken çeltik üretimi hakkýnda bir bilgiye rastlanmamakta, bununla beraber
XVII. yüzyýldan itibaren önemli çeltik üretim yerleri arasýnda kaydedilmektedir. Tosya üzüm ve pekmeziyle de meþhurdur. Kasabanýn ticarî hareketliliði XVIII. yüzyýl sonlarýna kadar devam etti. Tosya’dan geçen
yol eski canlýlýðýný kaybedince esnaf ve zanaat erbabý olumsuz etkilendi. Buna raðmen Tosya iç pazar ihtiyacýný karþýlayacak
ekonomik potansiyelini korudu.
Tosya, ticarî hayatýn yanýnda Osmanlý
Devleti’nde önemli mevkilerde görev yapmýþ ilim ve devlet adamlarý yetiþtirmiþ,
güzel sanatlarda da oldukça þöhret bulmuþtur. Ýstanbul’dan sonra en çok hattat yetiþen yerler arasýnda Tosya da vardýr. Bunlarýn en meþhuru Hattat Sâlih Çelebi’dir. Öte yandan Koca Niþancý diye þöhret bulan Celâlzâde Mustafa ve kardeþi
Sâlih çelebiler Tosyalý olup Kadý Celâleddin
adýnda bir zatýn oðullarýdýr. Burada baþka âlim, þair ve müderrisler de yetiþmiþtir.
Ýsmâil Rûmî (müderris), þair Ahmed Hicrî
Efendi, þair Derviþ Ahmed, Mustafa Tûsî
Çelebi, müderris Ali Efendi, Baba Kadý Celâleddin Efendi, müderris Mustafa Efendi, Kadirî þeyhlerinden Ýsmâil Rûmî, Þeyh
Nasuh Efendi, müderris Osman Efendi,
müderris Hayreddin Evhad Efendi, müderris Mehmed Efendi, müderris Ýsmâil
Zühdü Efendi, reîsülküttâb Ebûbekir Râtib Efendi, Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi, müderris Tosyavîzâde Mehmed Efendi, Þerifzâde Mehmed Bahâeddin Efendi
bunlardandýr.
1914 ve 1916 yýllarýnda geçirdiði yangýn, 1943’te deprem felâketlerinden etkilenen Tosya, Cumhuriyet’in kurulmasýyla
birlikte idarî teþkilâtlanmadaki birtakým
düzenlemelerle Kastamonu vilâyetine baðlý bir kazanýn merkezi oldu. Cumhuriyet’in
ilk nüfus sayýmýnda (1927) nüfusu 10.000’i

bulmazken (9676 nüfus) ikinci sayýmda
10.000’i geçti (1935’te 10.048 nüfus), bir
sonraki sayýmda 10.784’e ulaþtý. Ardýndan
sürekli artýþ göstererek 1985’te 21.172,
2010’da 27.777’ye çýktý. Þehirde el sanatlarý olarak peþtamal ve kese imalâtý ün
yapmýþtýr. Bunun dýþýnda çeltik fabrikalarý vardýr.
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Türk hükümdarlarýnýn
ve beylerin çeþitli vesilelerle
maiyetlerine ve halka verdikleri
büyük ziyafet.
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Eski Türkçe’de “ordu karargâhý” demek
olan toy kelimesi “ziyafet, düðün” anlamýnda kullanýlýr. Türk tarihinin Ýslâmî dönem
kaynaklarýnda toy bazan Moðolca þölen

TOY
(þilân), bazan da Farsça hân-ý yaðmâ (yaðma sofrasý) sözüyle ifade edilmiþtir. Ziya-

fete katýlanlarýn ziyafetten sonra hükümdarýn veya beyin sofra takýmýný yaðmalamalarý bir gelenekti. Bundan dolayý toylara
hân-ý yaðmâ denilmiþ olmasý muhtemeldir. Yaðma ile biten bu ziyafetler bazý Kuzey Amerika ve Hint topluluklarýnda da
görülmektedir. Oðuz boylarýna ait ongunlarýn av kuþlarý olmasý av törenleriyle toylarýn dinî veya totemik bir kaynaktan geldiðini göstermektedir. Toylar zamanla dinî
mahiyetini kaybedip içtimaî, askerî ve hukukî bir gelenek halinde asýrlarca devam
etmiþtir.
Toy, Türk beylerinin iktidarý ve hâkimiyeti tek elden yürütebilmek için icat edip
uyguladýklarý bir faaliyetti. Dolayýsýyla bütün Türk tarihi boyunca hükmetme ve hükümdarlýk göstergelerinden biri sayýlmýþtýr. Ancak Türk hükümdarlarý toyu sosyal
yönü aðýr basan bir âdet haline getirmiþtir. Genellikle çocuk isteme, bey çocuklarýnýn doðumu, veliaht tayini, tahta çýkýþ, bey
çocuklarýnýn ilk avlarýndan dönüþü, akýnlarýn ve seferlerin zaferle sonuçlanmasý,
kahramanlýk gösterenlere ad verme, esirlikten kurtulma, evlenme ve bayram gibi vesilelerle toy törenleri düzenlenmiþtir.
Türk hükümdarlarýnýn verdikleri geleneksel toylar da (ulu toy) vardý. Nitekim Oðuz
Han ulu toyunu dünya fethini tamamlayýp yurduna dönünce düzenlemiþti. Oðuzlar’ýn büyük hükümdarý Bayýndýr Han yýlda
bir defa, Kazan Bey üç defa ulu toy verir,
Oðuz beylerini ve boylarýný aðýrlardý. Bu toylarda herkesin oturacaðý yer (orun = mevki) ve önüne getirilecek et (ülüg / ülüþ =
pay) önceden belliydi. Destana göre Oðuz
boylarýnýn ve beylerinin toylarda, kurultaylarda oturacaklarý yeri ve önlerine getirilecek yemekleri belirleyen kiþi Oðuz Han’ýn
ve oðullarýnýn bilge danýþmaný Irkýl Hoca
idi.
Türk hükümdarlarý, kendilerine destek
veren beyler ve halk için ne kadar büyük
fedakârlýk yapabileceklerini ulu toylar vasýtasýyla kanýtlamýþ oluyordu. Bu toylara
herkesin ve özellikle beylerin mutlaka katýlmasý gerekirdi. Zira toya katýlma iktidarýn tanýnmasý ve devlet otoritesine itaat
anlamýna gelmekteydi, aksi itaatsizlik ve
isyan demekti. Bu sebeple hükümdarlar
toylarýna ve kurultaylarýna katýlmayan beylerini, vasallarýný üzerlerine ordu göndermek suretiyle cezalandýrýrdý. Ulu toylarýn
hem devletin hem milletin temellerini
saðlamlaþtýrmasý bakýmýndan son derece
önemli rolü vardý. Yönetenlerle yönetilenler bu toylar sayesinde bir araya gelmek-

te, birbirlerine karþý görev ve sorumluluklarýný hatýrlamakta, fert ile millet ve fert
ile devlet arasýnda kuvvetli baðlar kurulmakta, devletle milletin bütünleþmesi saðlanmaktaydý. Türk topluluklarý, hükümdarlarýn toylarýný ihmal etmelerini veya bu toylara davet edilmemelerini hiçbir zaman
hoþ karþýlamamýþ, hatta bu yüzden isyan
dahi çýkarmýþtýr. Büyük Selçuklu Sultaný
Melikþah, Mâverâünnehir seferlerinde toy
vermeyi ihmal edince baþta Çiðiller olmak
üzere bölgedeki Türkler ayaklanmýþtý. Büyük Oðuz beylerinden Kazan ulu toyuna
Dýþ Oðuz kolunu davet etmemiþ, bu yüzden Dýþ Oðuz beyleri Kazan Bey’i düþman
ilân ederek onunla savaþmýþtýr.
Toylara dair ilk bilgiler Hunlar’a kadar
gitmektedir. Çin yýllýklarýndaki kayýtlara göre Hunlar yýlýn birinci, beþinci ve dokuzuncu aylarýnda büyük toplantýlar yapmaktaydý. Bunlardan ilki dinî nitelikteydi; bu toplantýda Tanrý’ya kurban sunulmakta ve topluca yemek yenilmekteydi. Ýkincisi daha
çok bayram ve þenlik türünden bir toplantý olup toydan sonra yarýþmalar ve eðlenceler düzenlenmekteydi. Asýl büyük toplantý ise Þansi bölgesindeki Tai-lin denilen
yerde yapýlmaktaydý. Buradaki toplantýya
baþta Hun hükümdarý ve hatun olmak
üzere bütün þehzadeler (tiginler), yüksek
dereceli memurlar, ordu kumandanlarý,
beyleriyle birlikte tâbi boylar ve topluluklar katýlmaktaydý. Toplantýnýn baþýnda Hun
hükümdarý tarafýndan büyük bir toy verilmekteydi. Ardýndan ordu teftiþ edilmekte, insan ve hayvan sayýmý yapýlmakta, ülke meseleleri görüþülmekte, devlet politikalarý karara baðlanmakta, idareye geniþ
yetkiler verilmekte ve hükümdarýn meþruiyeti onaylanmaktaydý. Göktürkler ve Uygurlar’da da benzer toplantýlar düzenlenmekteydi. Göktürk kaðanlarý toplantýlarýný
Hun hükümdarlarý gibi beþinci ayda ecdat
maðarasýnda, Uygur kaðanlarý ise üçüncü
ayda devletin merkezi Beþbalýk’taki hükümdarlýk sarayýnda veya avlusunda yapmaktaydý. Bütün bunlardan geleneksel
dinî törenlerin, bayram ve þenliklerin, kurultaylarýn hep toylarla birlikte gerçekleþtiði anlaþýlmaktadýr. Esasen Türkler’de yemeksiz toplantý hiçbir zaman olmamýþtýr.
Bundan dolayý devlet meclislerine (kengeþ, térnek, kurultay) toy denilmiþtir.
Bu gelenek Ýslâmî dönemde Tolunoðullarý, Karahanlýlar, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçuklularý, Atabeglikler, Anadolu
beylikleri, Memlükler, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Osmanlýlar ve Özbekler (Þeybânîler) tarafýndan devam ettirilmiþtir. Kâþgarlý Mahmud’a göre Türk beyleri bayram-

larda ve düðünlerde minareler gibi sofralar kurduruyor, halký yedirip içirdikten sonra sofra takýmlarýný yaðmalatýyordu (Dîvânü lugåti’t-Türk Tercümesi, III, 438). Bu
yaðmalý toylara XI. yüzyýlda “kençliyü” denilmekteydi. Nizâmülmülk’e göre Karahanlý hükümdarlarý gibi Büyük Selçuklu
Sultaný Tuðrul Bey de ordusuyla gezintiye ve ava çýktýðý zaman muhteþem sofralar kurdururdu. Toya katýlanlar bu sofralarýn ihtiþamý karþýsýnda hayretler içinde
kalýyordu. Sultanlar cömert olmak zorundaydý; aksi takdirde babalýk görevini ihmal etmiþ ve millî hukuka karþý çýkmýþ sayýlýrdý.
Müslüman Türk hükümdarlarý ve beyleri toy geleneðini sürdürmüþlerdir. Tuðrul Bey, Abbâsî halifesinin kýzýyla evlenirken büyük bir toy vermiþ, toydan sonra
sultanýn sofra takýmý yemeðe katýlanlar
tarafýndan yaðma edilmiþtir. Nikâhýn ardýndan hem saltanat çadýrýnýn hem tahtýn önünde Türkler’in saçý âdeti icra edilmiþtir. Diðer taraftan Abbâsî halifesinin
sarayýnda düzenlenen düðün eðlencesinde baþta Tuðrul Bey olmak üzere bütün
Selçuklu beyleri ve kumandanlarý topluca
oyunlar oynamýþlar, Türkçe ezgiler söylemiþlerdir. Sultan Muhammed Tapar 511
yýlý kurban bayramýnda (4-6 Nisan 1118)
büyük bir ziyafet düzenlemiþ ve sonunda
sofrasýný ve sarayýný yaðmalatmýþtý (Özaydýn, s. 149). Ýbn Bîbî, Anadolu Selçuklu sultanlarýnýn halka verdiði ziyafetlerden sýk
sýk bahseder ve yemekten sonra kýymetli
eþyalarýn yaðmalandýðýný belirtir. Yaðmanýn gerçekleþtiði ziyafetlerden birinin I.
Keykâvus’un düðün töreninde, diðerinin
Muînüddin Süleyman Pervâne’nin verdiði, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin de hazýr bulunduðu bir ziyafet sýrasýnda meydana geldiði bilinmektedir (Turan, Türkiye Selçuklularý Hakkýnda Resmî Vesikalar, s. 31). Ýbn Battûta’nýn verdiði bilgiler-

den Anadolu beyliklerinde de bu geleneðin devam ettiði anlaþýlmaktadýr (Seyahatnâme, I, 352). Aksarâyî de Muînüddin
Pervâne zamanýnda cuma sabahý umumi
ziyafetler düzenlendiðini belirtir (Müsâmeretü’l-aÅbâr, s. 90).
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Dedem Korkudun Kitabý (haz. Orhan Þaik Gökyay), Ýstanbul 1973, s. 4, 145-152, CCCXIII; J. J.
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Ankara 1988, s. 30-31; Zeki Velidî Togan, Oðuz
Destaný: Reþideddin Oðuznamesi, Tercüme ve
Tahlili, Ýstanbul 1972, s. 47, 49 vd.; Mehmet Altay Köymen, Tuðrul Bey ve Zamaný, Ýstanbul
1976, s. 119 vd.; Ýbrahim Kafesoðlu, “Eski Türklerde Devlet Meclisi (Toy)”, Birinci Millî Türkoloji Kongresi: 6-9 Þubat 1978, Tebliðler, Ýstanbul
1980, s. 205; a.mlf., Türk Millî Kültürü, Ýstanbul
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14 Nisan 1889’da Londra’da doðdu. Ünlü Ýngiliz iktisat tarihçisi Arnold Toynbee’nin yeðenidir. Annesi Ýngiltere’de üniversite diplomasýna sahip ilk kadýnlardandýr.
Ýngiltere’nin köklü eðitim kurumlarý Winchester College (Hampshire) ve Balliol College’da (Oxford) Yunan ve Latin klasiklerine
dayanan bir eðitim aldý. 1911-1912 yýllarýnda Atina’da British Archeological School’da öðrenim gördükten sonra üç yýl Balliol
College’da ders verdi. Yunanistan hükümetinin maddî desteðiyle Londra Üniversitesi’ne baðlý King’s College London bünyesinde açýlan Korais Kürsüsü’nde Bizans
ve modern Yunan dili, edebiyatý ve tarihi
kurucu profesörü olarak görev yaptý (19191924). Ayný üniversitede milletlerarasý tarih profesörlüðü görevinde bulundu (19251955), emekli olduktan sonra da ders vermeye devam etti. 1925-1955 yýllarý arasýnda Londra’da Kraliyet Milletlerarasý Ýliþkiler
Enstitüsü’nde (The Royal Institute of International Affairs / Chatam House) araþtýrma müdürlüðü görevi yaptý. A Study
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of History adlý on iki ciltlik temel eserinin
ilk on cildini bu görevi sýrasýnda yayýmladý.
I. Dünya Savaþý yýllarýnda Ýngiliz Dýþiþleri
Bakanlýðý’na baðlý Savaþ ve Propaganda Bürosu’nda çalýþtý. Bu görevi kapsamýnda Lord
James Bryce ile birlikte “Mavi Kitap” adýyla da bilinen The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916
(London 1916) adlý propaganda amaçlý
derlemeyi hazýrladý (trc. Ahmet Güner –
Attila Tuygan – Jülide Deðirmenciler, Osmanlý Ýmparatorluðu’nda Ermenilere Yönelik Muamele, 1915-1916, Ýstanbul 2005).

Ayrýca Savaþ ve Propaganda Bürosu’nun
her yýl çýkardýðý Survey of International
Affairs’in editörlüðünü yaptý (1925-1946).
1919 ve 1946 Paris Barýþ konferanslarýnda Ýngiliz delegasyonunda görev aldý. 19431946 yýllarýnda Ýngiliz Dýþiþleri Bakanlýðý
Araþtýrma Bölümü’nde araþtýrma müdürlüðü yaptý. Manchester Guardian gazetesinin muhabiri sýfatýyla 1921’de Anadolu’ya gidip Türk-Yunan savaþýný izledi. Burada geçirdiði dokuz aylýk süreçte daha
önce Yunanistan’a duyduðu sempati zamanla yerini Yunan hükümetine karþý sert
eleþtirilere býraktý. Gazetede Yunan ordularýnýn tutumunu kýnayan yazýlar yayýmlayarak Ýngiliz kamuoyuna iþgalci Yunan
ordusunun Anadolu’da halka uyguladýðý
vahþeti anlattý. Ýngiltere dönüþü, Yunanistan’ýn yenilgiye uðramasýnýn hemen öncesinde yayýmlanan The Western Question in Greece and Turkey. A Study in
the Contact of Civilisations adlý kitabýný
(London 1922; trc. Kadri Mustafa Oraðlý,
Türkiye’de ve Yunanistan’da Batý Meselesi. Medeniyetlerin Temas Noktasýnda Bir
Çalýþma, Ýstanbul 2007) hazýrlamaya ko-

yuldu. Yunanistan’a karþý takýndýðý eleþtirel tavýr, Korais Kürsüsü’nü maddî bakýmdan destekleyen Yunan hükümetinin ve
kürsünün diðer baðýþçýlarýnýn tepkisini çekince 1924’te bu kürsüdeki görevinden ay-
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Toynbee’nin uzun akademik hayatýnýn
seyrinde iki dünya savaþý belirleyici rol oynamýþtýr. I. Dünya Savaþý sýrasýnda medeniyet kavramýnýn, II. Dünya Savaþý sýrasýnda dinî inançlarýn önemini keþfetmiþ ve bu
iki tema ekseninde birçok eser vermiþtir.
1914 sonrasý dönemde Batý medeniyetinin tehdit altýnda bulunduðu tesbitini yapan Toynbee kendine niçin bazý medeniyetler geliþirken diðerlerinin çöktüðü sorusunu sorar. Onun zihninde bu soru 1920’de, Alman filozofu Oswald Spengler’in Der
Untergang des Abendlandes adlý eserini (Münih 1920-1922) okumasýyla belirir.
Kültürlerin de dört mevsimi bulunduðunu
söyleyen Spengler’den etkilenen Toynbee,
XIX. yüzyýla damgasýný vuran ilerlemeci tarih anlayýþýna karþý döngüsel tarih anlayýþýný savunur. Fakat medeniyetlerin kaderlerinin yýkýlmak olduðu þeklindeki determinist anlayýþýna karþý çýkarak Spengler’in
“medeniyetler insanlar veya yaþayan baþka organizmalar gibi çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaþlýlýk süreçlerinden geçer” þeklinde ifade ettiði organizmacý yaklaþýmýný
reddeder. Toynbee, II. Dünya Savaþý’ndan
sonra dinî bakýþ açýsýyla tarihin ilâhî bir
gerçeklik tarafýndan biçimlendirildiði tezini savunur. Ona göre tarih Tanrý’nýn kendisini içtenlikle izleyenlere açan hareket halindeki görünümüdür. Netice itibariyle Toynbee’nin tarih görüþü Anglikan dindarlýðý ile
Spengler’in sisteminin sentezinden meydana gelmektedir.
Yeryüzünde bugüne kadar ortaya çýkan
otuzun üzerinde medeniyet sayan Toynbee’nin geliþtirdiði medeniyet teorisine göre bir medeniyet meydan okuma ve karþýlýk verme mekanizmasý sayesinde doðar
ve geliþir. Toplumlarýn mâruz kaldýðý meydan okuma coðrafî, iklimsel, askerî veya
politik olabilir. Bir meydan okumanýn eyleme yol açabilmesi için ne çok sert ne de
çok zayýf olmasý gerekir. Etkili bir meydan
okuma insaný yaratýcýlýða teþvik eder, fakat mevcut uyumu da bozar. Dolayýsýyla
baþta kötülük þeklinde görülebilir. Bir toplum meydan okumalarla karþýlaþýnca yaratýcý azýnlýðý ile bunlara baþarýlý cevaplar
vererek kendi ihtiyaçlarýný giderir. Her zaman hareket halinde bulunan toplum böylece medeniyet aþamasýna ulaþýr.

