
ÇiFT RESMi 

lamı olup köylünün eski feodal yüküm
lülüklerinin nakde çevrilmiş karşılıkları

nı oluşturuyordu ve böylece şahsf vergi 
olmaktan çıkarak toprağa bağlı bir özel
lik kazanmıştı. Hatta zamanla verginin 
menşei tamamen unutularak sadece bir 
arazi vergisi haline gelmiş ve XVI. yüz
yı lda Ebüssuüd Efendi tarafından şer'f 
vergiler (harac- ı muvazzafa) arasında de
ğerlendirilmişti. 

Çift resmi, "bir çiftlik" toprak sahibi 
köylü ailelerin (hane) esas vergi birimini 
teşkil ediyordu. "Bütün çift'' adıyla da 
belirtilen bir çiftlik miktarı toprağı bu
lunan çiftçi, bunun karşılığında bölgele
re göre değişiklik gösteren bir vergiyi 
sipahiye ödemekle yükümlüydü. Eğer 

elindeki toprak miktarı bunun yarısı ise 
o vakit deftere yarım çift (nlm çift) sahi
bi olarak kaydedilir ve çift resmi için tak
dir edilen verginin yarısını öderdi. Hiç 
toprağı olmayan veya nfm çiftten daha 
az toprağı bulunan hane sahibi evli ra
iyyet ise "bennak" şeklinde kaydedilirdi. 
Sonradan çiftlik sahibi olan bir bennak. 
bennak resmi yerine çift resmi verme
ye başlardı. Yalnız bir önceki tahrir sı
rasında bennak kayıtlı olup da bir süre 
sonra çift tutan bir köylü, yapılacak ye
ni tahrirde çiftlik sahibi olduğu tescil 
edilene kadar eski vergisini verir, çift 
kaydedildikten sonra çift resmi vermek
le yükümlü tutulurdu. 

Pek sık görülmemekle birlikte ziraata 
açık toprakların fazla olduğu yerlerde 
birkaç çiftliği elinde bulunduran köylü 
tasarrufunda ne kadar çiftlik yer varsa 
bunların her birinin resmini ödemek 
mecburiyetindeydi. Öte yandan çiftlikie
rin parçalanmaması esas olduğundan 

çift sahibinin ölümü halinde eğer geri
de iki oğlu kalmışsa çiftlik ikiye bölünür. 
her biri nfm çift resmi öderdi. Birden 
fazla varis kalırsa o zaman bunlar çift
liğe ortaklaşa sahip olurlar. bütün çift 
resmini ödemeyi de sürdürürlerdi. Gay
ri müslim çiftçiler ise çift resmi yerine 
ispençe* adı altında ayrı bir vergi verir
lerdi. Ancak Trakya ve Batı Anadolu san
caklarından bazılarında bunlardan çift 
resmi alındığına dair kayıtlar vardır. Bu 
bölgelerde ispençe vergisine nadir ola
rak rastlanır; buralardaki gayri müslim
ler de müslüman çiftçi gibi çift resmine 
tabi tutulmuşlardır. 

XV. yüzyılın ortalarına kadar 22 akçe 
olarak kalan çift resmi miktarı. 1458' de 
Macar tehlikesine karşı Rumeli 'ye geçen 
Anadolu sipahilerini sefer mevsimi dışın
da da sürekli olarak tutmak isteyen Fatih 
Sultan Mehmed tarafından % 50 oranın-
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da arttırılarak 30-33 akçeye yükseltildi. 
Bu rakam sadece Anadolu · daki sancak
lar için geçerliydi, ancak bazı sancaklar
da sancak beyi, subaşı ve hatta beylerbe
yi paylarının ilavesi sebebiyle daha yük
sek kaldı. Ayrıca doğuda yeni fetihler so
nucu alınan yerlerde de çift resmi mik
tarları farklı ve diğer bölgelere göre da
ha yüksek rakamlara ulaşıyordu. XVI. yüz
yılda Hüdavendigar (Bursa), Koca - ili, Ka
resi, Saruhan, Biga ve Aydın sancakların
da 33 akçe iken Ankara 'da 37 akçe, Ha
mfd- ili'nde 42 akçe, Çorum. Çankırı ve 
Kayseri 'de 57 akçeye kadar yükseliyor
du. Özellikle bu sonuncu sancaklarda çift 
resminin yüksek kalış ı , sancak beyi ve 
subaşı paylarından kaynaklanmıştı. Nite
kim çift resminin bu şekilde parçalan
ması birçok karışıklığa ve tartışmalara 
yol açtığından muhtemelen Kanünf Sul
tan Süleyman döneminin başlarında bu 
uygulamaya son verilerek çift resmi ta
mamıyla sipahilere bırakılmış, ancak ver
gi miktarlarına dokunulmamıştı . 

Rumeli kesimindeki sancaklarda 22 
akçe olarak kalan çift resmi miktarı Su
riye bölgesi sancaklarında (Halep, Şam, 
Trabl usşam) 40 akçe, Karaman ve iç-il'
de 37 akçe, Erzurum. Diyarbekir ve Ma
latya'da 50 akçeydi. Genellikle mart ayı 

başlarında tahsil edilen çift resminin yük
sek olduğu bazı sancaklarda (Erzurum, 
Kayseri ) ise mücerred (bekar) vergisi is
tenmiyordu. Ayrıca Rumeli'de olduğu gi
bi istanbul çevresinde dışarıdan gelip çift 
tutanlara 22 akçe gibi düşük bir vergi 
takdir olunması , verimli fakat seyrek 
nüfuslu bu yerlerde ziraatın teşviki ve 
nüfus akışının temini maksadına yöne
lik olmalıdır. Aynı şekilde bazı resmi ve 
umumi hizmetler veya mükellefiyetler 
dolayısıyla bazı çiftçiler bu resmin tama
mından veya bir kısmından muaf tutu
labilirlerdi. Fakat bu durum XVI. yüzyıl
da artan ekonomik ihtiyaçlar ve ziraata 
verilen önem dolayısıyla kaldırılmış veya 
uygulanmamıştı. Timar* sistemi çerçe
vesinde sipahinin gelirlerinin esas kıs

mını teşkil eden çift resmi ve bağlantı -

Düm 2 

1~~~ ~ 

Düm2 

1j ı~ ~ 

+ 

i 
Tek 2.3.4 

+ 
o 

Tek 2,3,4 

ları (bennak, mücerred , dönüm, tütün ver
gileri ) 1582'den sonra akçenin değer kay
bı, tirnar rejiminin sarsıntıya uğraması ve 
avarız* türü vergilerin düzenli hale geli
şiyle önemini kaybetmeye başlamıştır. 
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ÇİFfE DÜYEK 

L Türk mt1sikisi usullerinden. 

On altı zamanlı ve sekiz vuruşlu bir bü
yük usul olup iki düyek*ten meydana 
gelmiştir. 16 / B'Iik birinci ve 16 / 4 ' lük 
ikinci mertebeleri varsa da ikinci merte
besi daha çok kullanılmıştır. Bu merte
belerin şematik gösterilişi şöyledir: 
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Çifte düyek usulü ayrıca zencfr usu
lünü meydana getiren beş usulün de bi
rincisidir. Peşrev, kar. beste. tevşfh ve 
ilahi gibi formlarda kullanılmıştır. 
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li! İsMA İL HAKKı Ö zKAN 

ÇiiTE EZAN 

(bk. EZAN). 

ÇiFTE KÜMBET 

Kayseri'de 
Anadolu Selçukluları'na ait 

iki mezar anıtı . 

_j 

_j 

Şehrin Sivas çıkışının 3. kilometresin
de bulunan ve biri ayakta. diğeri XX. yüz
yıl başlarından beri tamamen yıkık du
rumda olan iki kümbete Çifte Kümbet 
veya Çifte Kümbetler adı verilmektedir. 

Yakın geçmişte mühimmat deposu 
olarak kullanıldığı için hayli zarar gör
müş olan ayaktaki kümbetin kapısında 
yer alan beş satırlık mermer kitabeden, 
Anadolu Selçuklu Sultanı ı. Alaeddin Key
kubad ' ın eşi Melike Adile (veya Adil iye) 
için kızları tarafından 645'te ( 1247) yap
tınldığı anlaşılmaktadır. Ustanın adının 

bulunduğu kabul edilen kitabe ise oku
namamaktadır. ll. Gıyaseddin Keyhus
rev. üvey annesi Melike Adile'yi önce An
kara Kalesi 'ne hapsettirip sonra boğdur
muş, kızları da anneleri için Kayseri 'de
ki bu türbeyi yaptırmışlardır. 

Alaeddin Keykubad'ın diğer eşi Mah
peri Huand Hatun'a ait kümbetin sade 
bir benzeri olan türbe sekizgen planlı , 

iki katlı . kubbeli ve piramit biçimli küla
hı yıkılmış kesme taştan bir yapıdır. Be
şik tonazla örtülü cenazelik katı. kare 

Çifte Kümbet · 
Kayseri 

bir platform şeklinde olan genişçe bir 
kaide halindedir. Bu kaidenin üstünde 
yer alan sekizgen gövdenin güneybatı yü
zünde giriş bulunur. Gövdenin her kö
şesine keskin hatları yumuşatan zarif iş
lemeli sütunçeler konulmuş, ayrıca her 
yüzey sivri kemerli sathf nişler şeklinde 
düzenlenmiştir. Saçak altında dış tesir
lerle biraz silinmiş durumda bir yazı şe

ridi vardır. Burada besmeleden sonra 
Bakara sOresinin ilk beş ayetiyle yine 
besmeleyi takiben Ayetü'l-kürsf bulun
maktadır. Girişin iki yan yüzü ile karşı
larına rastlayan iki yüzde içe doğru ge
nişleyen birer pencere bulunur. Bu sa
deliğe karşılık giriş cephesi, geometrik 
süslemeli bordürlerle çerçeveli , mukar
nas dolgulu klasik Anadolu Selçuklu ka
pıları şeklinde ele alınmıştır. iç mekan
da sade taş yüzeyler ve kubbe dışında 
kıble yönündeki mihrap tek belirgin ele
mandır. Bir bakıma kapıyı küçük ölçüde 
tekrarlayan mihrap nişi yarım sekizgen 
biçimindedir. 

Platformdan kapıya çıkan merdivenin 
orUinal izleri yakın zamana kadar dur
maktaydı. Selçuklu kümbetlerinde göv
dedeki kapıya ulaşan basamakların du
rumu daima tartışmalı olduğundan bu 
yapıda orUinal merdiven kalıntılarını gör
mek dikkat çekicidir. Bu merdiven du
vara gömülü, altları mukarnas işlemeli 
altı basamaktan ibaret olup kapıya tek 
taraftan ulaşıyordu . 
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Iii ARA A L TUN 

ÇiFTE MiNARELi MEDRESE 

Erzurum'da 
Anadolu'nun en büyük 

Selçuklu medresesi. 
_j 

içkale'de yer alan ve Hatuniye Medre
sesi adıyla da bilinen Çifte Minareli Med
rese. 35 X 48 m. boyutları ile Anadolu'
nun en büyük Selçuklu medresesidir. Ki
tabesi bulunmadığı için inşa tarihi bilin
meyen yapının, doğu duvarının aynı za
manda kale surunu teşkil etmesi, du
var işçiliğinde malzeme ve yapım farklı
lıkları olması gibi sebeplerle muhteme
len XII. yüzyılın ortalarına ait bir Saltuk-

ÇiFTE MiNARELi MEDRESE 

lu yapısının kalıntıları üzerine inşa edil
diği sanılmakta ve inşa tarihi olarak da 
XIII. yüzyılın sonları düşünülmektedir. Çok 
harap bir vaziyette iken IV. Mu ra d 1 ı 623 -

1640) tarafından tamir ettirilerek top 
imalathanesi haline getirilen bina daha 
sonra tekrar medrese olarak kullanılmış, 
Cumhuriyet döneminde ise bir süre için 
müzeye çevrilmiştir ; halen boştur. 

iki katlı ve dört eyvanlı- açık aviulu 
medrese tipiyle ve taçkapının iki yanına 
eklenmiş payandalar üzerinde yükselen 
iki minaresiyle Anadolu Türk mimarisi 
içinde önemli bir yere sahip olan Çifte 
Minareli Medrese'nin en fazla dikkat çe
ken ta rafı ön cephesidir. XIII. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren özellikle med
reselerin cephe kompozisyonuna katı

lan çeşme , niş , pencere gibi unsurlar bu 
binada da yer almakta. ayrıca Anadolu 
Selçuklu mimarisinde taçkapıların yan 
yüzleri süslenmediği halde bu medre
sede bir istisna olarak buraların da süs
lendiği görülmektedir. Taçkapının derin 
nişi çeşitli genişlikte palmet motifli beş 
sıra şeritle çerçevelenmiş ve üzeri mu
karnaslarla örtülmüştür. Yine mukar
naslı olan mihrabiyeler nisbeten sade. 
kapı kemerinin yanları ise tamamen be
zemesizdir ve Selçuklu taçkapılarının ço
ğunda bulunan kabara şeklindeki süs 
unsurları burada yoktur. Şerefeden yu
karısı yıkılmış olan her iki minarenin de 
kaideden en üst noktaya kadar yüksek
liği 26 metredir. Tuğla minareler asa
balı olup asabaların aralarındaki yivler 
üçgen çinilerle hareketlendirilmiş, pa
buçlara da kare çerçeveye alınmış son 
derece süslü daireler içinde mavi çini
lerle "Allah", "Muhammed" kelimeleri ve 
dört halifenin isimleri yazılmıştır. Taş 

kaidelerin alt kısımlarına ise yine iki ta-

Çifte Minareli Medrese · Erzurum 

311 


