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de bitkisel motiflerden oluşan bir kaval
silme bulunmakta ve bu silme dikey yuvarlak çubukların üzerinde atiarnalı olarak ve birer tezyinatsız çubuğun üzerinde çapraz yaparak bütün paye yüzeyini dolaşmaktadır.
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men onun yanında en dıştaki çiçek demeti silmenin daha küçük ölçülerde bir
benzeri ve onun yanında da iç içe geçmeli düzenlenmiş geometrik rezetlerden
oluşan geniş bir kuşak yer almaktadır.
Alt kısmı bitkisel motiflerle tezyin edilmiş 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. üzerinde 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 aynı yüksekliktedir; bunların üstüne nişin
üç tarafını dolaşan ve mukarnasların hemen altına rastlayan kitabe kuşağı oturtulmuştur.

Cephenin köşelerinde yer alan iki yuvarlak yarım paye tam köşe kulesi olmayıp medresenin bitişiğİndeki binalarla sınırlarını tesbit eden birer mimari
unsurdur. Demet paye 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
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Türk vurmalı sazlarından nakkiirenin
iki tanesinin yan yana gelmesi
suretiyle kullanılmasını ifade eden
"çifte nakkiire"
tabirinin halk ağzında aldığı şekil
(bk. NAKKAHE).
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edilmiştir .
Diğer hususlarda tamamen aksak usulü gibi olup (bk. AKSAKl şematik gösterilişi şöyledir:

Türk mil.sikisi usullerinden.
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Aksak usulün ün, çok yürü k olan (9 1
mertebesinin yürüklüğü dolayısıy
la özel bir kalıba girmesinden ibarettir.
Bu kalıp. aksak usulünün ikinci ve üçün!6'lık)
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(bk. SAlA).
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ve altıncı vuruşlarının birsuretiyle meydana gelmiş
tir. Usulün yürüklüğü. güfte taksiminde
de aksaktan farklı bir uygulamayı gerektirir. Nota yazımında 91 16' lık olarak
yazılması doğru ise de aksak usulü gibi 91 8'1ik mertebede yazılması tercih
beşinci

leştirilmesi
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Osmanlı toprak sisteminde
ziraat yapılan belirli büyüklükteki
araziye verilen ad.

_j

Çiftlik Farsça "cuft ) çift" ile Türkçe
"+lik" ekinden meydana gelmiş olup bir
çift öküzle sürülebilecek büyüklükteki
toprak parçalarını ifade eder. Kelime bazan 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 çerçevesinde bir çiftçi aileye yetebilecek büyüklükte toprak birimi iken daha sonraları büyük zirai işletmeleri ve malikaneleri ifade eden bir anlam kazanmıştır. Ayrıca
Osmanlılar'dan önceki devirlerde de çiftçinin temel toprak ölçü birimini oluştur
muştur.

arazi sisteminde bir çiftlik
ölçüsü kanunnamelerle tesbit
edilmiş olup verim kabiliyetine göre 601SO dönüm arasında değişirdi. Bu haliyle de timar, vakıf ve mülk topraklarda
ziraat yapılan toprakların temel ünitesi
özelliğini taşırdı. Reaya genel adıyla belirtilen müslüman ve gayri müslim köylüler ellerindeki bu çeşit toprak parçalaOsmanlı

toprağın

Çifte
Mina reli
Medrese'nin
köse kulesi yle
ta ş süslemesinden
bir' detay
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rını

tapu ile tasarruf edebilirler ve kartayin olunmuş vergiyi (çift resmi)
elde ettikleri mahsulün vergileri (öşr) ile
birlikte toprağın intifa hakkı (has, timar,
vakıf veya mülk) kime verilmişse ona ödemekle yükümlü olurlardı. Çiftçi - köylünün temel toprak birimi olduğundan çiftliğin parçalara bölünmesi yasaklanmış
tl. Şeyhülislam Ebüssuüd Efendi çiftliğin bir bütün olduğunu, eğer parçalara
ayrılırsa çift resmi alınmasının mümkün
olamayacağını ve toprağın temel vasfını
kaybedeceğini belirtmişti. Gerçekten de
yapılan genel tahrirler sırasında parçalanma sonucu orüinal şeklini kaybetmiş
birçok çiftlik tesbit edilmiş ve bunlardan
vergi alınamamıştı. Bu gibi parçalanmış
çiftlikler tesbit edildiği ölçüde birleştiri
lir ve eski şekline döndürülmeye çalışı
lırdı. Ancak bir çiftçinin ölümü halinde
geride kalan oğullarının ortak olarak o
çiftliği tasarruf edebilecekleri, eğer iki
oğlu kalmışsa çiftliğin bunlar arasında
ikiye bölünebileceği kanun hükümlerinde yer almıştı. Böylece çiftliğin veraset
çerçevesinde yalnızca ikiye ayrılabilece
ği (nim çift) anlaşılmaktadır. Bu gibi topraklardan alınan vergi de bütün çiftlikten alınan verginin yarısıdır.
şılığında

Reaya çiftliklerinin yanı sıra eski uybir devamı . olarak doğru
dan doğruya askeri zümrelerin ellerinde de çiftlikler bulunuyordu. Bu kategoriyi, özel bir askeri teşkilat içinde yer
alan yaya- müsellem, doğarıcı çiftlikleri
ve timarlı sipahilerin ellerindeki hassa
çiftlikleri oluşturuyordu. Bunların reaya
çiftliklerinden farkları raiyyet vergilerini
ödememeleriydi. "Kılıç yeri" olarak da
anılan hassa çiftlikleri ortakçılık ve mukiitaa, yani bir çeşit toprak kiracılığı sistemiyle timarlı sipahiler tarafından işle
tilirken yaya ve müsellem çiftlikleri genellikle kendileri tarafından ekilip biçilirdi. Bu sonuncu gruba giren çiftiikierin
orüinal ölçü ve karakterleri değiştiril
mez, genellikle "Mehmed yeri", "Ali yeri" gibi o yeri elinde bulunduran şahsın
adıyla anılırdı. Zaman zaman sipahilerin
kanunsuz olarak raiyyet çiftliklerini kendi hassa çiftliklerine katmaya teşebbüs
ettikleri de olurdu. Fakat XVI. yüzyılda
bu gibi uygulamalara son verilerek sipahilere ait hassa çiftliklerinin çoğu raiyyet çiftliği haline getirildi ve toprak
sisteminin ıslahına çalışıldı. Bosna' daki
hassa çiftliklerinin 1S30'larda yeniden
ele alınıp değiştirilmesi bunların ekiimemiş olması gerekçesine bağlandı.
gulamaların
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Vakıf ve mülk topraklardaki çiftlikler
de diğer çiftlikler gibi aynı ölçülere sahipti ve reaya tarafından ekilmekteydi.
1. Bayezid ile ll. Mehmed zamanlarında
ve XVI. yüzyılda bu gibi çiftiikierin büyük kısmı timara çevrildi. Mesela 1540'ta Erzincan'da boş araziler tirnarlar arasında taksim edilirken birer şeyhin idaresindeki her bir zaviyeye sadece bir
çiftlik yer tayin edilmişti. Osmanlı padişahları XIV ve XV. yüzyıllarda köyleri veya çiftlikleri nüfuzlu şahıslara büyük timarlar şeklinde verebiliyorlardı. Bu gibi
uygulamalarda çiftlik bir arazi ölçüsü
değil padişah tarafından verilmiş bir şah
si mülkü ifade edecek mahiyet kazanmıştı. Mesela Paşa sancağına ait 14SS
tarihli bir defterde (M. Cevdet, TD, nr. O
89), aralarında saray hekimi Mehmed
Şirvani ve padişah hacası Seydi Ahmed'in
de bulunduğu birçok önde gelen nüfuzlu şahsiyete mülk tirnarların çiftlik ismiyle (ber-vech-i çiftlik) verildiği görülmektedir. Bu gibi çiftlikler doğrudan mülk olarak da (ber-vech-i mülkiyet) verilirdi. Bunların gelirleri ise genellikle şehirlerde
yaşayan sahipleri tarafından toplu bir
meblağ karşılığı kira yoluyla (mukataa)
topianır ve çiftlik sahibi tam teçhizatlı
bir askeri (eşkinci) beslemek ve sefere
göndermekle yükümlü bulunurdu.

pıkulu ve saray mensuplarının eline geçti; böylece mülk ve mukataalı çiftlik olarak verildiği eski dönemlere ait uygulamalar yeniden caniandı ve büyük ölçüde yaygınlaşmış oldu. Aynı dönemde
meydana gelen ve "büyük kaçgunluk"
şeklinde anılan Anadolu köylülerinin yerlerini yurtlarını terkedip dağılmaları olayı sonucu terkedilmiş olan birçok çiftlik,
yeniçeri ve diğer askeri zümreler tarafından tapu ile üzerlerine alındı. ÇiftiikIerin eyaletlerdeki zengin ve nüfuzlu şa
hısların elinde toplanması ise esas itibariyle mukiitaa sistemi sayesinde gerçekleşmişti. Eskiden beri uygulanmakta olan mukiitaa sistemi, tirnar sisteminin bozulması sonucu tirnar toprakları
nın mukiitaa olarak oldukça yüksek fiyatlarla zengin sivil şahıslara kiralanması sebebiyle hızla yaygınlık kazandı. Bunda birtakım idari suistimaller de büyük
rol oynamıştı. Giderek XVIII. yüzyılda büyük ayan veya ağa çiftlikleriyle malikaneleri ortaya çıktı. Necati Efendi, bu yüzyılda birçok timarın eyaletlerdeki memurlar, ehl-i örf ve ayan tarafından ele
geçirildiğinden şikayet edildiğini belirtir
(Sefaretname, vr. 43•-b) . Bu yüzyılda büyük ayanın zaptettikleri yerler mukataalı arazilerdi ve çiftlik tabiri bu yüzyıl
dan itibaren büyük mülk veya zirai iş
letme anlamını kazanmaya başladı. Tanzimat döneminde bu gibi büyük toprakların dağıtılınasına teşebbüs ediidiyse de önemli bir başarı sağlanamadı; bu
durum XIX. yüzyılda Balkanlar'daki köylü ayaklanmalarının ana sebebini teşkil
etti. Cumhuriyet döneminde de büyük
arazilerin ihtiyaç sahibi çiftçilere dağı
tılınasına dair kanunlar çıkarıldığı (1945,
1954) bilinmektedir.

Erken devirlerde bazı yeni açılmış ziraat sahalarını doğrudan çiftlik adı altında askeri zümre mensuplarının belirli bir toplu meblağı hükümete ödemek
suretiyle ellerinde tuttukları da görülmektedir. Bu gibi çiftliklere "mukiitaalı
çiftlik" adı veriliyordu. Orta ve Kuzey
Anadolu'da mülk ve yurt adlarıyla Osmanlı öncesi ileri gelen mahalli bey ailelerinin mülkü olan bu çiftlikler de yine
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