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çok ilave yapıldığı gibi günümüze kadar 
tanınmadan kalmış ya da müellifi belir
lenememiş çeşitli eserler de gün ışığına 
çıkarılarak araştırmacıların bilgisine su
nulmuştur. Bu muhteva ile araştırmacı
lara önemli miktarda malzeme verilir
ken aynı zamanda yeni araştırmalar yap
malarına imkan sağlayacak yeni ufuk
lar da açılmıştır. Nitekim erken döne
me ait bu kapsamlı literatür taraması
nın geriye doğru götürüldükçe kendili
ğinden yeni yorumlara yol açtığı görül
mektedir. Mesela ilk dönem hadis lite
ratürü meselesi ele alındığında hadis ya
zımının sanıldığından -özellikle de şarki
yatçıların sandığından- çok daha gerilere 
gittiği anlaşılmakta, yahut söz gelimi Ca
bir b. Hayyan'ın dayandığı Helenistik li
teratür ele alındığında bu kültürün is
lam dünyasına bilinenden çok daha er
ken bir dönemde girmeye başladığı ve 
tercüme faaliyetinin de VII. yüzyıla ka
dar çıkarıldığı müşahede edilmektedir. 

Eserde her ilim dalı için tarihi malze
menin elverdiği ölçüde uygulanan genel 
plan şöyledir: Önce o ilm e ait tedvin ta
rihi modern araştırmaların ışığında in
celenmekte, ardından kronolojik esasa 
göre Emevi ve Abbasi dönemi müellifle
ri ele alınmakta (yaklaşık 430'a [ 1038[ ka
dar), daha sonra her birinin hal tercü
mesi verilip arkasından da ondan bah
seden klasik ve modern kaynaklar belir
tilmektedir. Müelliflere dair bu bölüm 
gerektiği durumlarda hacimli bir monog
rafiye dönüşmekte ve özellikle incele
nen kişinin ilim tarihindeki yeri ve öne
mi aydınlatılmaktadır. Bunun arkasından 
eserlerine geçilerek bunların yeni bulu
nanlar da dahil olmak üzere yazma nüs
haları, şerhleri, muhtasarları verilip bu 
eseriere öteki klasik müelliflerce yapılan 
atıflar yahut o eserlerden yapılan iktibas
lar kaydedilmekte ve daha sonra eğer 
varsa modern neşirleri, tercümeleri ve 
haklarında yapılmış araştırmalar tanıtıl

maktadır. Her cildin sonunda müellif ve 
eserlerin, ayrıca Grekçe ve Latince kay
naklarla Çağdaş yazarların indeksi yer 
almaktadır. Bunlardan başka çeşitli cilt
lerde Arapça yazmaların bulunduğu dün
ya kütüphaneleriyle bu kitaplara dair 
katalogların listesi de sunulmuştur. 

Geschichte des arapisehen Schrift
tums'un Almanca orijinal! E. J. Brill Ya
yınevi (Leiden) tarafından çıkarılmakta
dır. ilk iki cildin Arapça'ya tercümesi Ta
ril]u 't- türaşi'l- 'Ara bi adıyla yapılmıştı r. 
1977-1978 yıllarında Fehmi Ebü' 1- Fazı 
ve Mahmüd Fehmi Hicazi tarafından çev-
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rilen bu ciltler, el - Hey'etü'l-Mısriyyetü ' l

amme Ii' I- kitab adlı kuruluşun finans
manıyla Kahire'de yayımlanmış, daha 
sonra bu projenin yürütülmesini, 1978 
yılında imam Muhammed b. Suüd islam 
Üniversitesi ile Melik Suüd Üniversite
si (eski Riyad Üniversitesi) üstlenmiş ve 
1983'te imam Muhammed b. Suüd is
lam Üniversitesi tarafından tekrar ele 
alınan 1. ciltle (dört cüz) ll. cildin (beş cüz) 
ilk üç cüzü aynı adla yayımlanmıştır. Bun
ların tercümesi Mahmüd Fehmi Hicazi 
imzasını , 1984 yılında çıkan ll. cildin dört 
ve beşinci cüzlerinin tercümesi ise Ara
fe Mustafa imzasını taşımaktadır. Ab
dullah b. Abdullah Hicazi tarafından ter
cüme edilen IV. (198&l ve VII. (1410) cilt
ler Melik Suüd Üniversitesi, Arafe Mus
tafa tarafından tercüme edilen VIII. cilt 
de (iki cüz, 1988) Muhammed b. Suüd Üni
versitesi tarafından neşredilmiştir. 
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Hindistan'da eski bir racalık 
ve emirlik merkezi. 

_j 

Bugün Medya Pradeş eyaletinde ken
di adını taşıyan ilin merkezi olup tarihi 
Hindistan' ın en önemli yollarından biri
nin üzerinde ve yaklaşık 90 m. yüksekli
ğindeki sarp bir kayalığın tepesinde bu
lunan bir kalenin etrafında teşekkül et
miştir. Kale Hindistan'ın en eski ve en 
zor ele geçirilen kalelerinden biri olma
sıyla ünlüdür: çeşitli efsane ve destan
larda adına rastlanır. Mevcut tarihi bil
gilere göre bölgenin ilk hakimler!, VI. yüz
yılda Gupta yönetimine kısmen son ve
ren Tararnana ile oğlu Mihirkula'dır. 

1 022 yılında Gazneli Mahmud )01. Hint 
Seferi'ne çıkıp on üçüncü seferde elin
den kaçırdığı Kalincar Racası Ganda'nın 
üzerine yürüdüğünde önce ona bağlı olan 
Gevaliyar (Gwalior) Kalesi 'ni kuşattı. Müs
lüman saldırısına ancak dört gün dire
nebilen racanın Gazneli Mahmud'a ta
biiyetini bildirerek otuz beş fil vermesi 
karşılığında kuşatma kaldırıldı. Kalenin 
fethi, Delhi Sultanı Kutbüddin Aybeg ta
rafından 1196 yılında gerçekleştirildi. 

Tahta çıkmadan önce iltutmış'ın getiril
diği ilk bölgesel yöneticilik de Gevaliyar 
emirliğiydi. Anlaşıldığına göre Türkler 
burayı kaybetmiş, ancak 629'da ( 1231) 
iltutmış tekrar fethettiği Gevaliyar'a ka
dı, katvaı ve emir-i dad tayin edilmiştir. 
Kadın emir Raziyye ( 1236-1240) Timur 
Han kumandasındaki bir orduyu Geva
liyar'a gönderdi. Müdafaa edilemez du
ruma gelen kale Cehar Deva'ya terkedil
dL 1251 yılında, o sıralarda Delhi Sulta
nı Nasirüddin Mahmud Şah'ın veziri olan 
Balaban Gevaliyar'a karşı güçlü bir or
duyla hücuma geçtiyse de kalıcı bir ba
şarı elde edemedi. Zira basılan sikke
lerden tesbit edildiğine göre Gevaliyar 
en az 1259 yılına kadar zaman zaman 
bağımsız kalmıştır. 

Timur'un istila sı sırasında ( 1398) böl
gede çıkan karışıklıklardan faydalanan 
Tünvar (Tonwar) Racpütları Gevaliyar'ı 

ele geçirdiler. 1488 yılında Sultan Beh
lül-i Lüdi kaleye yürüdü ve Raca Man 
Singh'i teslim olmaya zorladı. Ancak ra
canın yıllık vergi ödemeyi kabul etme
siyle kuşatmadan vazgeçti. iskender-i 
Lüdi idare merkezini Agra'ya taşıdığı sı
rada gücünü etrafa yayabilmek için Ge
valiyar'ı da hakimiyetine almayı düşün
düyse de istediği hedefe ulaşamad ı . Mal
va, Kanpür ve Delhi hakimlerinin Geva
liyar'a sık sık hücum etmelerine rağ
men Tünvar Racpütları 1 S 18 yılına ka
dar kaleyi ellerinde tutmayı başardılar. 
1S18'de kale ibrahim-i Lüdi tarafından 
kuşatıldı. fakat başarı elde edilemedi. 
Babür, Panipat'taki zaferinden sonra Af
gan prensiikierine doğru yöneldiğinde 
Tatar Hanı Sareng Han' ın kaleye ve et
rafındaki yerlere hakim olduğunu gör
dü. Ancak Şüttariyye şeyhi Seyyid Mu
hammed Gavs'ın yardımlarıyla Gevali
yar üzerinde hakimiyet kurma'yı başar
dı. 1 528 yılında Babür Şah Gevaliyar'ı 

ziyaret etti ve oradaki görkemli yapılar-

Gevalivar şehir surl arının ana g i ri ş i - Hindistan 



dan kendisini çok etkileyen Man Singh 
ve Vikramaditya'nın saraylarını incele
mek için şehirde bir süre kaldı. 

1 S42'de Gevaliyar'ın Şir Şah Sürf'nin 
idaresine girdiği ve çevresinin çok sayı
da Afgan kabilesine yerleşme alanı ola
rak tahsis edildiği görülür. Afgan kabi
lelerinin Gevaliyar bölgesine iskan edil
mesi Racpütana'nın güçlendirilmesiyle 
yakından ilgilidir; zira burası Dekken'
den gelerek Agra'ya giden ana yol üze
rinde bulunmaktadır ve bundan dolayı 
Sürfler döneminde kendilerine bağlı Hint 
topraklarının merkezi yapılmıştır. 

1558 yılında Gevaliyar Ekber Şah'ın 
idaresine geçti. Ekber Şah'ın para bas
tırdığı yirmi sekiz yerden birini teşkil 

eden Gevaliyar aynı zamanda sarayın 

pirinç ihtiyacını da karşılıyordu. Ebü'l
Fazl el-Allamf burayı anlatırken Agra 
eyaletinde bir "serkar" olduğunu söyler 
ve kadınlarının güzelliğinden, şarkıcıla

rının şöhretinden, demir madeni yatak
larından bahseder. Gevaliyar o dönem
de mistikterin ve müzisyenlerin şehri ola
rak bilinmekteydi. Sonradan Adil Şah 
adıyla tahta çıkan Mübariz Han gençlik 

· yıllarını geçirdiği bu şehri müzik sever
lerin toplandığı yer haline getirmişti: ül
kenin her tarafından müzikle uğraşan
lar buraya geliyordu. Ayfn-i Ekberf'de 
hayatları anlatılan otuz altı müzisyen
den on beşinin müzik eğitimlerini bu şe
hirde aldıkları görülür. Öte yandan Geva
liyar Kalesi Babürlüler döneminde hapis
hane olarak kullanılmış ve Hüsrev-i Dih
levf'nin bildirdiğine göre Hıdır Han bu
rada hapsedilmiştir. Keza büyük Nakşi
bendf mutasawıfı Şeyh Ahmed-i Serhen
di de Cihangir Şah tarafından bir süre 
burada tutulmuştur. 

Gevaliyar XVIII. yüzyıla kadar Babür
tüler'in elinde kaldı. Afgan Şahı Ahmed 
Şah Dürrani'nin Maratalar'ı yenilgiye uğ
rattığı Panipat Savaşı'ndan ( 1761 ı son
raki karışıklık döneminde önce Gohand
lar'ın, ardından Maratalar'ın Sindhia ha
nedanından Mihrace Mahadaji 'nin eline 
geçti ( 1777) ve ingilizler'le birkaç defa 
el değiştirdikten sonra 1886 yılından iti
baren Gevaliyar Sindhia Mihraceliği'nin 

başşehri oldu. Bir ara yakınına kurulan 
Leşker şehri sebebiyle önemini kaybet
mişse de bugün Medya Pradeş eyaleti
nin dördüncü büyük ili ve bu ilin mer
kezidir. 1991 sayımına göre ilin nüfusu 
1.414.948, merkezinki ise 720.068 idi. 

Şehirdeki eski eserler arasında Cihan
gir tarafından inşa ettirilen Cami - M es-
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cid, Mu'temid Han Camii. birçok türbe, 
kuyu ve sarnıç bulunmaktadır. Bunlar
dan özellikle türbeter fevkalade sanat
karane oyma taş işçilikleriyle göz dol
durur. Türbelerin en önemlisi, Babürlü
ler döneminde yapılan Seyyid Muham
med Gavs Süttari'nin türbesidir (ö 1563) 

Türbenin mimarisi Lüdf dönemi yapı ge
leneğine bağlı kalırken süslemeleri Gu
cerat sanatını yansıtır. Gevaliyar'ın ikin
ci önemli ziyaretgahı olan Baba Kapür'un 
( ö ı 5 71 ) türbesi kalenin yer aldığı kaya
lık kütlenin içine yerleştirilmiştir. 
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Anadolu'da İslami döneme ait 
en eski hastahane 

ve dünyanın ilk tıp fakültesi. 
_j 

Kayseri'nin Yenice mahallesinde bu
lunan ve günümüzde Erciyes Üniversi
tesi Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılan 
külliye, Anadolu Selçuklu Hükümdan ı. 

Gıyaseddin Keyhusrev tarafından kız kar
deşi Gevher Nesibe Sultan adına yaptı
rılmıştır. 

Rivayete göre Gevher Nesibe Sultan, 
aşık olduğu bir kumandanla evlenmesi-

ne hükümdarın izin vermemesi ve bir 
süre sonra da kumandanın şehid düş
mesi üzerine üzüntüsünden vererne ya
kalanır. Ölüm döşeğinde Gıyaseddin Key
husrev ondan özür dileyerek son arzusu
nu sorar. Gevher Nesibe de kendisi gibi 
çaresiz hastaları tedavi edebilecek he
kimlerin yetişeceği bir medresenin ya
pılmasını istediğini söyler ve bütün ser
vetini bu iş için bağışlar. Gıyaseddin Key
husrev ikinci defa tahta çıktığında kız 

kardeşinin vasiyetini yerine getirmek 
üzere, sonradan kendi adıyla anılan med
reseyi (Gıyasiyye), arkasından da darüş
şifayı (Şifaiyye) yaptırır ve inşaat iki yıl
da tamamlanır : Gevher Nesibe Sultan 
da medresenin içindeki türbesine gömü
lür. Birbirine bitişik olan iki bina, bu ko
numlarından dolayı halk arasında Çifte 
Medrese veya İkiz Medreseler adıyla da 
anılmaktadır. Darüşşifanın taçkapısında 

yer alan kitabeye göre inşa tarihi 602' 
dir ( 1205 -1206). 

Kuruluşun vakfiyesi ele geçmemiştir. 
Fakat 1 SOO ve 1 584 yıllarına ait Kayseri 
tahrir ve evkaf defterlerinde, vakfedilen 
emlak ve burada çalışan görevliler hak
kında bilgi bulunmaktadır. Konya san
cağı evkaf defterleri içinde yer alan ve 
bugün Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Arşivi'nde muhafaza edilen Defter-i 
Mufassal-ı Livc'i-yı Kayseriyye (nr . 136) 

ve Defter-i Evkiif-ı Liva-yı Konya'da
ki (nr. 565, 584) kayıtlarda Şifaiyye ve Gı
yasiyye'ye müştereken üç köyün malika
nesiyle iki mezraa, bir hamam ve iki ar
sanın vakfedildiği ve 1 S84'teki yıllık ge
lir toplamının 43.643 akçe tuttuğu gö
rülmektedir. Bu kayıtlarda n, 1 584 yılın
da Şifaiyye ve Gıyasiyye'nin müderrisle
rine 20'şer akçe günlük tahsis edildiği 

ve aynı yıl öğrencilere 8 akçe, vakıf ge
lirlerini toplayan tahsildarada (cabT) "ki
tabete kadir olmak şartıyla " 2 akçe ay-
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