KAYSERI VE S~VAS DARÜSSIFALARYNIN
VAKIFLARI
Doç. Dr. REFET YINANÇ
I — Kayseri (Gevher Nesibe) Darü~~ ifas~~
Kayseri Gevher Nesibe Darü ~~ ifas~ , Anadolu'da bilinen en
eski Selçuklu hastahanesi ve t~bbiyesidir 1. Kitabesinin kayd~na göre
Darü~~ifa sultan II. K~ l ~ ç Arslan'~n k~z~~ Gevher Nesibe Hatun'
un vasiyeti üzerine karde~i G~ yaseddin Keyhüsrev'in ikinci saltanat~~(1205-12I I) zaman~nda 1205 (602 h.) y~l~nda yapt~r~lm~~t~r 2 .
Me~ahirin (ünlü ki~ilerin) biyografisini yazan XIV. yüzy~l müelliflerinden Safedi, Muzaffer Kur~ l ad~nda bir hekimin 1211
(608 h.) y~l~ndan itibaren Bilad-~~Rum (Anadolu)'da iki y~l süre ile
bimaristanda tabiblik yapt~~~n~~ve 1215 y~l~nda öldü~ünü kaydeder 3.
Safedrnin ad~n~~belirtmedi~i bu bimaristan Kayseri Gevher Nesibe
Darü~~ ifas~~olma11 4. Darü~~ifa'mn yan~na sultan I.G ~ yaseddin
Keyhüsrev taraf~ndan ayn~~y~lda bir medrese in~a ettirilmi~tir. Halk
aras~nda bu iki binadan birine Selçuklu Sultan~'n~n ad~ndan dolay~~
Glyasiye, di~erine de ~ifaiye Medresesi dendi~i gibi her ikisi birden
Wteler ad~yla da an~lagclmi~tir. XVI. yüzy~l Kayseri tahrir ve
evkaf defterlerinde her iki bina "Medrese-i G~yasiyye ve Medrese-i
I. H. Konyal~ , Selçuklu Sultan~~ II. K~ l~ ç Arslan zaman~nda
(1155-1192) Aksaray ve Konya Darü~~ifalar~'mn yapt~r~ld~~~~ihtimali üzerinde durursa da (Aksaray Tarihi, C.I, s. lool; Konya Tarihi, s. 224) bu hususu tarihi bir belge
ile do~rulamak mümkün olmam~~t~r.
2 Halil Edhem, Kayseriyye ~ehri, ~stanbul 1 334, s• 30-32. Gevher Nesibe
ad~na kitabeden ba~ka Sivas Darü~~ifas~~vakfiyesinde Horuhun (Hafik'e ba~l~~ Düzyayla) köyünün sahibesi olarak rastlan~r. Yine ayn~~vakfiyenin kayd~na göre Selçuklu devrinde bir mezraa Neseb Hatun ad~n~~ ta~~yordu.
3 Safedi, el-Vafi bi'l vefâyat, Topkap~~ III. Ahmed Küt. Nr. 2920 C. 27,
v. 197 a.
4 Kitabede Gevher Nesibe Hastahanesi maristan olarak kaydedilir. ~slamda t~p ö~renimi ve tedavinin birlikte yap~ld~~~~sa~l~k kurulu~lar~~önce bimaristan
veya k~salt~lm~~~~olan maristan, daha sonra da chirü'l-merzâ, dârü'~-sifd, cklrü's-s~hha,
rtdrü'l-aliye ve cldrii't-hb deyimleri ile ifade edilmi~tir. Bkz. D. M. Dunlop, Bimaristan, EP.
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Darü~~ifa" ~eklinde kaydedilmi~tir 5. G ev her Nesibe H atun'un
türbesi Medrese içinde olup Sahra nahiyesine ba~l~~Yozgat köyü
malikâne gelirinin üçte bir hissesi bu türbeye vakfedilmi~tir.
a — Darü ~~ ifa'n~ n Vak~ flar~~
Gevher Nesibe Darü~~ ifas~'n~ n vakfiyesi maalesef ele geçmemi~tir. Fakat 1500 ve 1584 y~llar~ nda tanzim edilen Kayseri tahrir
ve evkaf defterlerinde Darü~~ifa ve G~yasiye Medreseleri'nin vak~flar~~
ve görevlileri kaydedilmi~tir 6. Bu kay~ tlara göre her iki medresenin
vak~flar~~ ~unlard~r:
— Talas köyünün malikânesi.
1584 (992 h) y~l~nda yap~lan tahrire göre Talas'~n alt~~mahallesi
ve 485 vergi nüfusu olup malikânesinin y~ll~k geliri ~ o.o8o akçedir 7.
Erkilet köyünün malikânesi.
Ayn~~tarihte Sahra nahiyesine ba~l~~272 vergi nüfuslu bir köydür.
Malikânesinin y~ll~ k geliri 8.310 akçedir 8.
3 — Yozgat köyü malikânesinin üçte bir hissesi.
Sahra nahiyesine ba~l~~26 vergi nüfuslu bir köydür. Malikânesinin
y~ll~ k 2.862 akçe gelirinden 954 akçesi ad~~geçen medreselere, 954 akçesi Nesibe Hatun türbesine, 954 akçesi de Hac ~~K~ l~ ç Camisi'ne
vakfedilmi~tir 9.
2—

4 — Ac~~Kuyu mezraas~.
Malya nahiyesine ba~l~~Ac~~Kuyu mezraas~~Kara Kuyu mezraas~~
yak~n~ nda olup 1584'de geliri 300 akçedir
5 — Saslu mezraas~n~n malikânesi.
Erciyes (Cebel-i Ali) nahiyesine ba~l~~olarak kaydedilmi~~olan
Saslu mezraas~ mn malikâne geliri y~ll~k 500 akçedir ~~~
5 Defter-i Mufassal-z Livâ-i Kayseriyye, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü~ü
Ar~ivi, Nr. 136; Defter-i Evkaf-z Livâ-z Konya, Ayn~~Ar~iv, Nr. 565, 584. Kayseri
vak~flar' Konya Sanca'~i evkaf defterleri içinde bulunmaktad~ r. Bu defterlerden
ikincisi maalesef çok eskimi~~ve tahrip olmu~tur.
Konya Evkaf Defterleri, Nr. 565, s. 19913-200a Nr. 584, s. 87a.
7 Kayseri Tahrir Defteri, s. 152-154.
Ayn~~defter, s. 54-55.
9 Ayn~~defter, s. 42.
10 Ayn~~defter, s. 202.
ii Ayn~~defter, s. 162.
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6 — Sultan Hamam~'n~n senelik ihalesinden al~nan 8.520 akçe 12 .
7 — Hamam'~n Darü~~ifa yan~ndaki arsas~n~n icar~ndan al~nan
50 akçe 13.
8 — G~yasiye Medresesi yan~ndaki arsan~n senelik icar~ndan al~nan 30 akçe 14 .
Görüldü~ü gibi Darü~~ifa ve G~yasiye Medreselerine mü~tereken
üç köyün malikânesi, iki mezraa, bir hamam ve iki arsa vakfedilmi~~
olup 1584'de y~ll~k gelirleri toplam 43.643 akçedir".
b— Darü~~ ifa'n~ n Görevlileri ve Ücretleri
Evkaf kay~tlar~na göre Darü~~ifa Medresesi ile G~yasiye Medresesi'nin 1584 y~l~nda birer müderrisi olup her birine günlük 20 ~er
akçe ücret tahsis edilmi~tir. Ö~rencilerin her birine günlük 8 akçe, vak~f
gelirini toplayan cabiye (tahsildar) de "kitâbete kâdir olmak ~art~yla"
günlük 2 akçe ayr~lm~~t~r". Medreselerin y~ll~k geliri 43.643 akçe
oldu~una göre her iki medresenin tahminen be~er ö~rencisi vard~.
II — Sivas Darrü~~ ifas~~
Sivas'ta Wte Minare Medresesi kar~~s~nda bulunan ve ~ifaiye Medresesi ad~yla tan~nan Darü~~ifa, kitabesinin kayd~na göre 1217 (614 h.)
y~l~nda Selçuklu Sultam I. ~ zzeddin Keykâvus tarafindan yapt~r~lm~~t~r 17 . ~ zzeddin Keykâvus Kayseri G~yasiye Medresesi'ni
in~a ettiren sultan I. G~yaseddin Keyhüsrev'in o~lu ve Gevher NesiKonya Evkc~ f Defteri, Nr. 584 S. 87.
Ayn~~ yer.
14 Ayn~~ yer.
15 584 nolu Evkaf Defteri'nde 43. 633 akçedir. 1500 tarihli evkaf defterinde
(Nr. 565) Talas köyü malikânesinin geliri 8802, Erkilet'in 10.146, Ac~~Kuyu
mezraas~n~n 360., Sultan Hamam~'n~n 6220 akçe olarak kaydedilmi~tir. Saslu
mezraas~~ise bu defterde yoktur. Bu mezraan~n vakfa sonradan ilave edildi~i
anla~~lmaktad~r.
16 Konya Evkaf Defteri, Nr. 584 s. 87
17 ~lk olarak C. Huart taraf~ndan yay~nlanan (Epigraphie Arabe cl'Asie Mineure, ili, 359) ve Sivas Salnamesi'nde de yer alan kitabeyi daha sonra M. V.
Berchem ve H. Edhem, tam metni vererek yay~nlam~~lar (CIA, III, 7) bundan sonra da ayn~~kitabe ~u eserlerde yer alm~~t~r: I. H. U zunçar~~ l~~ — R. Nafiz,
Sivas ~ehri, S. 102 ; A. Gabriel, Monu~nents Turcs d' Anatolie, II, p. 150; Re'pertoire
Chronologique d'Epigraphie Arabe, X, p. 147; S. Ünver, Selçuk Tababeti, s. 56; S.
Çetinta~, Sivas Darti~~ifast, s. 13.
12

13
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b e H at u n 'un da ye~enidir. 1211-1 220 y~llar~~aras~nda hüküm süren
Keykavus, Darü~~ifa içine yapt~rd~~~~türbede medfundur.
Selçuklu devrinde hastahane olarak in~a edilen Darü~~ifa Osmanl~~
devrinde medrese l~aline getirilmi~, bundan sonra da ~ifaije Medresesi ad~n~~alm~~t~r 18 . ~imdiye kadar Sivas Darii~~ifas~'run hem hastahane hem de medrese olarak in~a edildi~i san~l~yordu"). Halbuki
Darü~~ifa vakfiyesinde medreseye ait bir kay~ t bulunmad~~~~gibi, Sivas tahrir ve evkaf defterlerinde Darü~~ifa'n~n sonradan medrese
haline getirildi~i aç~kça ifade edilmektedir 2°. 1574 y~l~nda 7 ö~renci
ile ö~renim yapan medresenin 21 , 1912-1913 y~llar~nda ö~renci say~s~~ 5oo'e ula~m~~t~r 22 . Darü~~ifa 1916'da I. Dünya Sava~~~dolay~s~yla
askeri anbar olarak kullan~lm~~t~r.
a —Darü~~ ifa'n ~ n Selçuklu Devrinde Vak~ flar!
Sivas Darü~~ifas~'n~n 615 Muharrem'inde (Nisan 1218) tanzim
edilen vakfiyesinin bir sureti 19 Zilkade 1286 (20 ~ubat 1870) tarihinde Evkaf Naz~r~~ Mehmed Hur~ id Pa~ a'n~n telhisi ile vak~f
defterine kaydedilmck suretiyle günümüze kadar ula~m~~t~r 23 . Darü~~ifa'ya Anadolu'nun muhtelif bölgelerinden 5 köy, ~ o8 dükkan
ve birçok arazi vakfedilmi~tir. Vakfiyeye göre Sivas Darü~~ifasfmn
Selçuklu devrindeki vak~flar] ~unlard~r:
I — Konya'da ~ehrin d~~~nda bir bostan.
2 - Konya'ya ba~l~~Cenne kasabas~n~n Beytekin köyünde anbari ve ah~r~~ile tek su gözlü bir de~irmen. Cenne, Ermenek ilçesinin
~ o km bat~s~nda daha önce Nevahisu denen ve Göksu'ya dökülen
Küçüksu deresi yan~nda bulunan bugünkü Pamuklu köyüdür. VakDefter-i Evkaf-t Rum, Tapu ve Kadastro On. NId. Ar~ivi, Nr. 583, s. 3.
S. enver, a.g.e, s. 57; S. Çetinta~ , a.g.e, s. 105-107.
20 "Medrese-i mezbüre as~l vaziyette darü~~ifa olub emr-i padi~ahl ve hükm-i
~ehin~ahi bine medreseye tebdil olmag~n
" Defter-i Evkaf-t Rum, s. 3; "Vakf-~~
darü~~ifa der Sivas, haliya medrese olmu~tur, ....clan medrese, ~imdiki halde mezkür darü~~ifa medrese olmu~tur..." Sivas Tahrir Defteri, ayn~~ ar~iv, Nr. 14, s. go,
103,171, 261, 280, 281, 282.
21 Defter-i Evkaf-t Rum, s. 3 a.
22 Sivas Vildyeti Salnamesi 1331, s. 208.
23 Vak~flar Genel Müdürlü~ü Ar~ivi, D. 584, s. 288-290. Sivas Darü~~ifas~~
vakfiyesinin Arapça metni ve tercümesi yay~~na haz~rlam~~~oldu~umuz Selçuklu Devri
Sivas Abideleri ve Vaktflan adl~~eserimizde verilecektir.
24 Kayseri Tahrir Defteri, s. 141 a.
18

12
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fiyede belirtildi~i gibi de~irmen bir akarsu üzerinde bulundu~una göre
bu akarsuyun Küçüksu deresi oldu~u, Beytekin köyünün de ayn~~
dere kenar~nda bulundu~u ve bugün mevcut olmad~~~~anla~~lmaktad~r.
3 — Ere~li'de ~ehrin rabaz~nda (d~~~mahallesinde) Türkmenler
Çar~~s~'nda 30 dükkân.
4 — Aksaray'a ba~l~~ Mermindi di~er ad~~ile Rumiye köyü.
Vakfiyedeki tarife göre Aksaray'~n hemen yakn~nda oldu~u anla~~lan
bu köy, zamanla ya geli~ip büyüyen ~ehrin s~n~rlar~~içinde kalm~~~veya
kaybolmu~tur.
5 — Kayseri'ye ba~l~~Efkere (Bahçeli) köyü.
Efkere, Kayseri Merkez ilçesinin Gesi buca~~na ba~l~~bugünkü
Bahçeli köyüdür. 1584 y~l~nda yap~lan tahrirde ayn~~köyün malikânesi yine Sivas Darü~~ifas~'na vak~f olarak kaydedilmi~tir 24 .
6 — Kayseri'ye ba~l~~Mancusun (Ye~ilyurt) köyü yak~n~nda Engür Gölü köyüne kom~u Efkere (Bahçeli) köyünde yedi parça
arazi.
7 — Malatya'ya ba~l~~Saman köyü.
Malatya'n~n kuzey bat~s~nda Merkez ilçesi Merkez buca~ma
ba~l~~bugün de ayn~~ ad~~ta~~yan köydür. 1560 tarihinde yap~lan tahrirde Saman köyünün malikânesi ve divani vergisi yine Sivas Darü~~ifas~'na vak~f kaydedilmi~tir 25.
8 — Tokat'a ba~l~~ Ebigül? (Ab~göl? Bingöl?) köyü.
Bu köyün Osmanl~~devrinde yine Darü~~ifa'ya vak~f kaydedilen
Alaaddin köyü oldu~unu tahmin ediyoruz. Zira Sivas Tahrir Defteri'
nde meydana gelen bir anla~mazl~k dolay~s~yla köyün hudutlar~~
belirtilmi~, bu hudutlardan biri vakfiyede Ebigöl ~eklinde kaydedilen köyün hududu gibi yine nehir olarak gösterilmi~tir 26 .
9 — Sivas'a ba~l~~Horhun (Düzyayla) köyü.
Horhun, Hafik ilçesinin kuzey do~usunda bulunan bugünkü
Düzyayla köyüdür. ~~574 y~l~nda yap~lan tahrirde bu köyün malikânesi
yine Darü~~ifa'ya vak~f kaydedilmi~tir 27 .
25 R. Yinanç — M. Elibüyük, Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri, Gazi
E~itim Fakültesi, Yay. Nr. t, Ankara 1983, s. 56.
26 Sivas Tahrir Defteri, Tapu ve Kadastro Gn. Md. Ar~ivi, Nr. 14, s. 171 a.
27 Sivas Tahrir Defteri, S. 22 2 b.
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~~o — Sivas'a ba~l~~Kömür köyü.
Vakfiyede bilinen bir yer oldu~u gerekçesi ile köyün s~n~rlar~~
belirtilmemi~tir. Sivas Tahrir Defteri'nde Koçhisar (Hafik) kazasma
ba~l~~bir Kömür köyü görülürse de vak~f olarak kaydedilmemi~tir 28 .
ii - Sivas'~n Kan-bad nahiyesinde Koymad divanisi.
Kan-.bad Y~ld~zeli ilçesinin bat~s~nda Merkez buca~~na ba~l~~
yeni ad~~Avc~p~nar olan Kan köyüdür. Köy ad~n~~yak~mndan geçen
ve vakfiyede de kaydedilen Kan deresinden alm~~~olmal~. Ancak
Koymad ad~~ tahrir kay~tlar~nda görülmedi~i gibi bugün de yörede
bu ad~~ ta~~yan bir köy veya mezraa mevcut de~ildir.
12 — Sivas'ta manifaturac~lar (bezzaz), terziler ve ayakkab~c~lar çar~~lar~nda 78 dükkân.
b — Darü~~ ifa'n~ n Yönetimi
Darü~~ifa vakf~n~n mütevellili~i ve naz~rl~~~na ilk olarak Sultan Izzeddin Keykâvus'un has hazinedar~~ Üstadüddar Ferruh bin Abdullah tayin edilmi~tir. Vakfiyenin kayd~na göre ayn~~
zamanda Selçuklu Devleti'nin Evkaf Naz~r~~olan Cemaleddin F err uh, babas~n~n ad~ndan ve Çank~r~'da yapt~rm~~~oldu~u Darü~~ifa
kitabesinden anla~~laca~~~gibi aslen bir köle ve dönmedir 29. Çank~r~'
daki türbe kitabesi 640 (1242-43) tarihini verdi~ine göre muhtemelen bu tarihte ölmü~tür.
Vak~fla ilgili bütün i~lerde mütevelli yetkili ve sorumlu k~l~nd~~~~
için Darü~~ifa'n~n yönetimi de onun reyine b~rak~lm~~t~r. Bu bak~mdan vakfiye, Darü~~ifa'n~n i~leyi~i hakk~nda fazla aç~kl~k getirmez.
Bununla beraber mütevellinin Darü~~ifa'ya hekim tayini ve ilaç teminine dair yetkisi belirtilirken devrin hastahanesinde hazik tabiblerin,
göz hekimlerinin (kehhal) ve cerrahlar~n bulundu~u ve ilaç üretiminin yap~ld~~~~haber verilmektedir. Vakfiyenin bu kayd~, hekimlikte
uzmanla~man~n ba~lam~~~oldu~unu, XIII. yüzy~l ba~lar~nda Selçuklular~n t~pta oldukça ileri seviyede bulunduklar~n~~göstermektedir.
Darü~~ifa'ya hekim ve di~er personelin tayini gibi bunlar~n ücretlerinin takdiri de mütevellinin reyine b~rak~lm~~t~r. Bundan dolay~~vakfiyede görevliler ve maa~lar~~belirtilmemi~, sadece mütevellinin
Sivas Tahrir Defteri, s. 103 b.
~ . H. Uzunçar~~ l ~ , Anadolu Kitabeleri, C.I, s. ~ oo; S. Ünver, Selçuk
Tababeti, s. 71; Y. önge, Çank~r~~Darü~~ifas~, VD, say~~V, s. 251-252.
28
29
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ücreti kaydedilmi~ tir. Buna göre mütevelliye y~ll~ k ücret olarak vak~ f
gelirinden "Bilad-~~Rum"da rayic gümü~~k~rta~~3° dirhemden 4.000 dirhem 31 para ile 1.000 mud bu~day tahsis edilmi~tir.
c — Darü ~~ ifa'n~ n Osmanl~~ Devrinde Vak ~ flar~~
Yukarda belirtti~imiz gibi Sisas Darü~~ifas~, Osmanl~~devrinde
medrese haline getirilmi~~ve ~ifaiye Medresesi ad~ n~~ alm~~t~ r. Bundan
sonra da vâk~f~ n ~artlar~ na uyulmay~ p medresenin hizmeti do~rultusunda vak~fta de~i~ iklik yap~lm~~~ve medresenin vak~ flar~~ile görevlileri yeni
duruma göre tesbit ve tayin edilmi~tir 32. ~ifaiye Medresesi vak~flar~n~n
tamam~~982 (1574) tarihli Sivas tahrir ve evkaf defterlerine kaydedilmi~ tir. Bu defterlerde Darü~~ifa'n~ n Selçuklu devrindeki vak~flarm~n
bir k~sm~n~ n Osmanl~~devrinde vak~ftan ç~kar~ lm~~~oldu~u, buna kar~~l~ k yeni köy ve mezraalar~n vakfedildi~i görülür. Bu hususu Selçuklu Devleti'nin y~k~lmas~yla vak~ f köylerin uzun süre muhtelif devletlerin s~n~rlar~~içinde kalmas~, dolay~s~yla vak~ f gelirinin kesintiye u~ramas~~ve nihayet ~artlar~n de~i~mi~~olmas~ yla izah etmek gerekir.
Tahrir ve evkaf defterleri kay~tlar~ na göre XVI. yüzy~ lda ~ifaiye
Medresesi'nin vak~flar' ba~l~~olduklar~~ ~ ehirler itibariyle a~a~~da belirtildi~i gibidir.
Malatya 33
Saman köyü
Kasrik mezraas~~malikâne ve divanisi
Kayseri 34
Efkere (Bahçeli) köyünün malikânesi. ~~585 y~l~nda yap~ lan tahrire göre dört mahallesi ve 270 vergi nüfusu olan Bahçeli köyünün malikâne geliri 8.980 akçedir.
K~rta~~veya karti~~çok küçük bir para biriminin ad~d~r. XIII. yüzy~lda
5o karti~~ ~~ dinar ediyordu. Ibnü'l Adim, Histoire d'Alep,Trc. E. Blohet,
s. 181 not 3.
~ r. W. H inze, Islamisch
31 Anadolu'da ortalama bir dirhem 3,086 gramd
Marse und Gewichete, s. 5.
birle amel-i müyesser olmayub
32 Medreseye tebdil olma~~n ~art-~~vâk~f-~~
Defter-i Evkaf-~~Rum, s. 3a.
33 R. Yinanç — M. Elibüyük, a.g.e, s. 56, 70.
Nr. 136, s. 141.
34 Kayseri Tahrir Defteri, Tapu ve Kadastro Gn. Md. Ar~ivi,
3°

Benden C. XLVIII,

20
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Sivas 35
Horhun (Düzyayla) köyünün malikânesi. 1574'de yap~lan tahrire göre vergi nüfusu 163 ki~ idir. Malikâne geliri 3.700 akçedir.
Üzeyir köyünün malikânesi, geliri 600 akçedir, geliri 575 akçedir, Vergi nüfusu 27 ki~idir. Ayn~~köyden bir de~irmen,
Keçilü Viran köyünün malikânesi, geliri 120 akçe, vergi nüfusu
12 ki~idir.
Kömür köyü malikânesi, geliri 1.200 akçe, vergi nüfusu 77 ki~idir.
A~han~~köyünün malikânesi, geliri 1.300 akçe, vergi nüfusu 34
ki~idir.
K~nc~~köyü malikânesi, geliri L000 akçe, vergi nüfusu ~~04 ki~idir.
Ayn~~köyden üç de~irmen.
Dane Viran~~mezraas~, Kavak köyüne ba~l~~ olup geliri 600 akçedir.
Suba~~~mezraas~, geliri 600 akçedir.
Küçük Burun köyünün malikânesi, geliri 600 akçe, vergi nüfusu
33 ki~idir.
Salur köyü malikânesi, geliri 700 akçe, vergi nüfusu 16 ki~idir.
Bir arsan~n y~ll~ k kiras~, Medrese çe~mesinin bak~ m~~için, geliri
83 akçedir.
Tokat 36
Alaaddin köyünün malikânesi, vergi nüfusu 84 ki~idir, ayn~~köyden bir de~irmen.
Çeltik Obas~~köyünün malikânesi, vergi nüfusu 41 ki~idir.
Beyarslan köyünün malikânesi, vergi nüfusu 99 ki~idir.
Zebudi (Zeyudi) köyünün malikânesi, vergi nüfusu 44 ki~idir.
Bozat Alan~~köyünün malikânesi, vergi nüfusu 37 ki~idir.
Çeltik Alan~~köyünün malikânesi, vergi nüfusu 42 ki~idir.
Boluca mezraas~ , Kazabad nahiyesi Camushane köyüne ba~l~d~r.
Evkaf defterinde Tokat'a ba~l~~köylerin has~l~~ ayr~~ayr~~verilmeyip Boluca mezraas~~hariç genel has~l 9.200 akçe kaydedilmi~tir.
35
35

Sivas Tahrir Defteri, Ayn~~Ar~ iv, Nr. 14, s. 51, 52, 63, 67, 87, go, 103,
Sivas Tahrir Defteri, s. 171, 173, 261, 280, 282.
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d— ~ ifaiye Medresesi'nin Görevlileri ve Gelirleri
Vak~ftan elde edilen has~lattan a~ar vergisi verildikten sonra
600 akçesi rekabe için ayr~lm~~~ve geriye kalan~~ ~ oo sehim üzerinden
görevlilere y~ll~ k ücret olarak tahsis edilmi~ tir". Medresenin XVI.
yüzy~ lda görevlileri ve ücretleri sehim olarak a~a~~da belirtildi~i gibidir.
Ücreti (~ oo sehimden)
Görevi
50 sehim
Müderris: Dervi ~~Mevlana Mehmed
3)
12
Mevlana
Mehmed
Mütevelli: Dervi ~~
5
Naz~r: Dervi~~Mehmed A ~a
5
Muid: Dervi ~~Mevlana Süleyman
14
Talebe: 7 ki~i
~~
Bevvab: Dervi ~~Süleyman
~~
~~
Ahmed
ve
o~ullar
Türbehanlar: Dervi ~~Hac~~
5,
6
Cabiler: Mehmed, Nebi ve Halil
2
~mam: Dervi~~Mevlana Hüsam
~~ 55
Müezzin: Dervi ~~Abdi
~~ ,,
Türbedar: Abdülkadir Halife
5,
2
Ferra~ : Dervi~~Mehmed ve Hac ~~ Hüseyin
~ oo sehim
Toplam
Kâtip için y~lda ~ 6o akçe, rekabe, ~em (mum) ve has~r için 600
akçe.

37 Evkaf-~~mezbûre has~l~~cümle senevi olma~~ n, kadimü'l ezmandan ila haza
elan bade'l ihracat has~l-~~evkaf-~~mezkûre kalil ve kesir erbab-~~vezaif mabeyninde
bade ihrac-~~â~ar yüz sehimden tevzi ve taksim olunma~~n her sene alt~~yüz akçe rekabe için mütevelli olanlar cümle-i has~ldan ahz idüb, baki has~ l üslub-~~sab~k üzere
tevzi ve taksim olunmas~~kayd-~~ defter olunub vezaif ve erbab-~~vezaif zikr olunur.
Defkr-i Evkaf-~~Rum, s. 3.

