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men onun yanında en dıştaki çiçek de
meti silmenin daha küçük ölçülerde bir 
benzeri ve onun yanında da iç içe geç
meli düzenlenmiş geometrik rezetlerden 
oluşan geniş bir kuşak yer almaktadır. 
Alt kısmı bitkisel motiflerle tezyin edil
miş olan bu geniş şeridin hemen yanın
daki, yıldızlardan meydana gelen dar bir 
şerit bordür kuşaklarının iç sınırını teş
kil eder ve yukarıda bu iki şerit arasın
da tek satırl ı kitabe yer alır. Mukarnaslı 
nişin üzerinde iç içe silmelerden oluşan 
kabartma bir sivri kemer bulunmakta ve 
bunun içinde girift bitkisel motifler. üze
rinde ise satıhtan tamamen dışarı çık
mış üç boyutlu, ortadaki daha büyük üç 
palmet kabartması dikkati çekmektedir. 
Kapı açıklığı sivri kemerli olup giriş nişi~ 
nin iki yan köşesindeki sütunçelerle ay
nı yüksekliktedir; bunların üstüne nişin 
üç tarafını dolaşan ve mukarnasların he
men altına rastlayan kitabe kuşağı otur
tulmuştur. 

Cephenin köşelerinde yer alan iki yu
varlak yarım paye tam köşe kulesi ol
mayıp medresenin bitişiğİndeki binalar
la sınırlarını tesbit eden birer mimari 
unsurdur. Demet pa ye şeklinde küçük 1 
yarım yuvarlak çubukların çevrelediği" 

payelerin alt kısımlarında, içieri bitkisel 
motiflerle süslenmiş ve ters- düz sıra

sıyla diziimiş üçgenler yer almaktadır. 
Üçgenlerin üzerinde girift rümilerden 
oluşan geniş bir kuşak, onun üstünde 

de bitkisel motiflerden oluşan bir kaval 
silme bulunmakta ve bu silme dikey yu
varlak çubukların üzerinde atiarnalı ola
rak ve birer tezyinatsız çubuğun üze
rinde çapraz yaparak bütün paye yüze
yini dolaşmaktadır. 
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ÇİFfENAGRA 

Türk vurmalı sazlarından nakkiirenin 
iki tanesinin yan yana gelmesi 

suretiyle kullanılmasını ifade eden 
"çifte nakkiire" 

tabirinin halk ağzında aldığı şekil 
(bk. NAKKAHE). 

ÇiFfESAlA 

(bk. SAlA). 

ÇİFfE SüFYAN 

Türk mil.sikisi usullerinden. 
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Aksak usulün ün, çok yürü k olan (9 1 
!6'lık) mertebesinin yürüklüğü dolayısıy
la özel bir kalıba girmesinden ibarettir. 
Bu kalıp. aksak usulünün ikinci ve üçün-

Çifte 
Minareli 
Medrese'nin 
köse kulesiyle 
ta ş süslemesinden 
bir' detay 

ÇiFTLiK 

cü ile beşinci ve altıncı vuruşlarının bir
leştirilmesi suretiyle meydana gelmiş

tir. Usulün yürüklüğü. güfte taksiminde 
de aksaktan farklı bir uygulamayı ge
rektirir. N ota yazımında 91 16' lık olarak 
yazılması doğru ise de aksak usulü gi
bi 91 8'1ik mertebede yazılması tercih 
edilmiştir . 

Diğer hususlarda tamamen aksak usu
lü gibi olup (bk. AKSAKl şematik gösteri
lişi şöyledir: 
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Tek 2 Tek 2,3 
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Iii İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

ÇİFfEVAV 

(bk. VAV). 

ÇİFTLİK 

Osmanlı toprak sisteminde 
ziraat yapılan belirli büyüklükteki 

araziye verilen ad. 
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Çiftlik Farsça "cuft ) çift" ile Türkçe 
"+lik" ekinden meydana gelmiş olup bir 
çift öküzle sürülebilecek büyüklükteki 
toprak parçalarını ifade eder. Kelime ba
zan ek almaksızın sadece çift şeklinde 
de geçer. Balkanlar'da özellikle S!avlar'ın 
yaşadığı bölgelerde bu kelimenin karşı
lığı olarak " baştina" tabiri kullanılmış

tır. Önceleri timar* sistemi çerçevesin
de bir çiftçi aileye yetebilecek büyüklük
te toprak birimi iken daha sonraları bü
yük zirai işletmeleri ve malikaneleri ifa
de eden bir anlam kazanmıştır. Ayrıca 
Osmanlılar'dan önceki devirlerde de çift
çinin temel toprak ölçü birimini oluştur
muştur. 

Osmanlı arazi sisteminde bir çiftlik 
toprağın ölçüsü kanunnamelerle tesbit 
edilmiş olup verim kabiliyetine göre 60-
1 SO dönüm arasında değişirdi. Bu haliy
le de timar, vakıf ve mülk topraklarda 

ziraat yapılan toprakların temel ünitesi 
özelliğini taşırdı. Reaya genel adıyla be
lirtilen müslüman ve gayri müslim köy
lüler ellerindeki bu çeşit toprak parçala-
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