
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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ve TIP MEDRESESi 

L 

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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rıldığı öğrenilmektedir. Burada, at sır

tında köy köy dolaşan görevliye 2 akçe 
ödenirken öğrencilere 8'er akçe harçlık 
bağlanması. o dönemde tıp öğrenimine 
verilen önemi göstermesi açısından il
ginçtir. 

XIII. yüzyılda bu tıp kurumunda eğiti
min, Gıyasiyye'de teorik ve Şifaiyye'de 

pratik olarak sürdürüldüğü bilinmekte
dir. Yapılan kazılarda dikkati çeken bazı 
buluntutara dayanarak binaların, yakın
daki bir hamamdan getirilen buharla 
alttan merkezi bir sistemle ı sıtıldığı dü
şünülmektedir. Revaklara açılan küçük 
odalarda öğrencilerin kaldığı, derslerin 
yazın büyük eyvaniarda yapıldığı , ayrıca 

bu eyvanların dışarıdan gelen hastala
rın muayeneleri için de kullanılmış oldu
ğu sanılmaktadır. Kesin şekilde bilinme
mekle birlikte, burada da Sivas'taki Key
kavus Darüşşifası'nda olduğu gibi baş
hekim ve başhekim yardımcıları ile en 
az iki dahiliyeci, iki cerrah, asistanlar ve 
bir eczaemın çalıştığı kabul edilmektedir. 

XIV. yüzyıl müelliflerinden Safedi, Mu
zaffer el- Kureşi adında bir hekimin 608 
( 1211 -12) yılından itibaren iki yıl sürey
le "bilad-ı Rüm"daki (Anadolu) bir bima
ristanda hekimlik yaptığını ve 1215 yı
lında öldüğünü kaydeder. Safedi'nin sö
zünü ettiği bimaristanın Gevher Nesibe 
Darüşşifası olması gerekir. Çünkü o yıl
larda Anadolu' da mevcudiyeti bilinen 
tek birnaristan budur. Çeşitli kaynaklar
dan burada çalıştıkları öğrenilen diğer 

hekim ve müderrisler şunlardır: Abdül
latif el-Bağdadi, Ekmeleddin en-Nahcu
vani (Mevlana'nın yakın dostu ve özel he
kimi), Ebübekir Sadreddin Konevi, Kut
büddin-i Şirazi, Ebü Bekir b. Yüsuf Re'
sül'ayni, İbrahim Gazanfer, Ali Sivasi, Şü
caüddin Ali b. Ebü Tahir. Ebü Salim b. 
Kureba, Rıdvan b. Ali, İnayetullah (Kay-
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seri müftüsü), Seyyid Samed Efendi, Ye
niçeri Ağ ası Fahri Paşa, Abdülkerim Ağa, 
Deli Müderris, Alim Efendi, Müderris Pa
mukhafızoğlu, Emin Müjdeci, Rauf Efen
di, Hilmi Efendi, Emir Efendi ve Ali Ne
sai Efendi. Bunlardan Abdüllatif el-Bağ
dacti'nin (Ö. ı 231 ı çok yönlü bir alim ve 
filozof olduğu, "kehhal" (göz hekimi) la
kabıyla tanınan Kutbüddin-i Sirazi'nin (ö. 
131 ll İbn Sina ' nın el-~anun fi't-tıbb'ı
nı, İbrahim Gazanfer'in Birüni'nin Kita
bü'ş-Şaydale'sini şerhettiği, Ali Siva
si'nin Selçuklu Emiri Yeşbeg için Kita
bü İksfri'l- J:ıayat if taJ:ırfri'l- ~ava 'id 
adlı bir eser yazdığı bilinmektedir. Gı

yasiyye'de bu hocalar tarafından öğren
cilere felsefe, din ilimleri, Arapça ve Fars
ça, anatomi, fizyoloji dersleri verilmiş, 

Ebü Bekir er-Razi ve İbn Sina'nın eser
lerinin yanında devrin en önemli tıp ki
taplarıyla eski Yunan ve Roma kaynak
ları. özellikle de Hipokrat ve Galen'in 
Arapça'ya tercüme edilmiş eserleriyle 
onlara karşı yazılmış olan reddiyeler oku
tutmuştur. Klinik eğitim ise Şifaiyye'de 
hasta başında yapılmıştır. İleri sınıflar
daki öğrencilere "danişmend" denildi
ği ve bunlara diğer öğrencilerden farklı 
ödeme yapıldığı bilinmektedir. 

Osmanlı döneminde birkaç defa elden 
geçirildiği anlaşılan külliyenin belgelere 
göre bilinen ilk onarımı, 1669'da vakıf 
mütevellisi İsmail Efendi tarafından Mi
mar ömer Beşe'ye Sultan Hamarnı ile 
birlikte yaptırılmıştır. 1942 'de Maarif 
Vekaleti Müzeler ve Antikiteler Müdür
lüğü yalnız Şifaiyye'nin taçkapısını ta
mir ettirmiş, 1955 -1956 ·da ise 750. yıl 
münasebetiyle büyük tamiri gerçekleş
tirilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü adı
na İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Ensti
tüsü'nden A. Süheyl Ünver, Ankara Üni
versitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nden Feri
dun Nafiz Uzluk ve İstanbul Güzel Sa
natlar Enstitüsü Başkanı Ali Saim Ül
gen tarafından yürütülen bu onarıma, 
merkezi Ankara'da olan Anıtları Koru
ma ve İhya Derneği ile Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti ve bazı mahalli ku
ruluşlar da yardım etmişlerdir. 1980 yı
lında Erciyes Üniversitesi tarafından, yi
ne çeşitli mahalli kuruluşların katkıla

rıyla yeniden restore edilen binalar ka
lorifer. elektrik ve su tesisatları da ek
lenerek oturulabilir hale getirilmiş ve 
Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmete sunul
muştur. 

Her iki yapının girişi güneye açılmıştır 
ve bugünkü dış görünüşün bütün ağır
lığı soldaki darüşşifanın taçkapısında 

toplanmış durumdadır. Ön cephe sarım
sı kesme taşlarla kaplanmış olup duvar
ların iç dolgusu bol kireç harçtı kırma 
taştır. Arka cephe, iki binanın kuzey ey
vanları arasında 3 m. derinliğinde bir 
girinti yapmakta ve bu alanda, kampiek
se künklerle gelen suyun ayrıldığı yedi
gen bir türbe kaidesi görünümünde olan 
bir su terazisi bulunmaktadır. 

Abidevi taçkapının geometrik süsle
meli ve sivri kemerli bir kuşakla çevre
leneo mukarnaslı kavsarası, üç taraftan 
örgü motifli bordür ve en dışta enli bir 
silme ile kuşatılmış, üst köşe yüzeylerine 
geometrik desen dolgulu iki büyük ka
bartma rozet yerleştirilmiştir. Bunların 
ortasında, dikdörtgen bir taş üzerine 
oyulmuş, sekiz (8) şeklinde tıbbı temsil 
eden karşılıklı iki yılan figürü ile araların
da on iki dilimli bir çarkıfelek madalyonu 
bulunmaktadır. Basık kemerli kapı açık
lığının kemerindeki taşlar birbirlerine, 
süsleme oluşturan girintili ç ı kıntılı geç
melerle intibak ettirilmiştir. Giriş nişi

nin yanlarında birer mihrabiye yer al
makta, bunlardan sağdakinin üstünde, 
0,72 m. genişlik ve 0,44 m. yükseklikte 
bir çerçeve içine oturtu tmuş başı soka
ğa doğru bir arslan kabartması görül
mektedir. Bunun karşısında bulunması 
gereken kabartma ise restorasyondan 
önceki dönemde yok olmuştur. Giriş ni
şi kavsarasını kuşatan sivri kemerli bor
ctürün üstüne, 2,50 X 0,78 m. boyutla
rındaki yekpare dikdörtgen beyaz mer
mer kitabe yerleştirilmiştir. Kitabenin 
dışa doğru çıkıntı yapan çerçevesinin alt 
kenan yoktur: bu kenar özellikle bura
da toz, toprak birikip ot biterek yazının 
iyi okunmasını engellernemesi için ek
sik yapılmış olmalıdır. Selçuklu sülüsü 
ile yazılmış olan Arapça kitabe iki satır

dan ibarettir. Restorasyon öncesinde 
uzun yıllar Sahib Ata Medresesi'nde sak
lanmış olan bu kitabe onarım sırasında 
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yerine konulmuştur. Gıyasiyye'ye ise ori
jinal taçkapısı tamamen yıkıldığından 

Osmanlılar devrinde onun yerine yapı
lan halen mevcut yuvarlak kemerli ba
sit bir kapıdan girilmektedir. 

Birbirine bir koridorla bağlı olan iki 
yapı dört eyvanlı kapalı avlu tipindedir. 
Her ikisinde de havuzlu avlu, sivri ke
merli ve tonoz örtülü revaklarla yine to
nozlu çeşitli boyutlarda odalar mevcut
tur. Kapıların hepsi küçük olup revakla
ra açılmaktadır. Odalarda ocak ve baca 
mevcut değildir. Mutfak tipinde bir me
kana rastlanmamıştır; bu durum yemek
Ierin dışarıdaki bir imaretten getirildi
ğini düşündürmektedir. 

Gıyasiyye. Kuzey- güney istikametin
de uzanan ve ortasında dikdörtgen bir 
havuz bulunan 7 X 12 m. boyutlarında
ki avlu revaklarla organik bir bütün teş
kil eder. Doğuda dört, batıda beş paye
ye oturan revaklar sivri kemerli ve sivri 
tonozlu olup eyvanların önündekiler daha 
geniş tutulmuştur. Doğu revakının köşe

sindeki tonazun doğu- batı yönünden ge
len çeyrek tonaza birleşmesiyle çifte siv
ri tonoz kesiti ortaya çıkmış ve üzerine 
oturduğu sütun başlığında "kırlangıç 

kuyruğu" adı verilen bir görünüm oluş
turmuştur. Doğu tarafında, eyvanla kö
şedeki kışlık dershane arasında bina ile 
bütünleşmiş olan türbe yer almaktadır. 

Sekizgen planlı olan türbe içten tromp
lu kubbe, dıştan çokgen kasnağa otur
muş sivri külah örtülüdür. üst meka
na iki taraftan dörder basamaklı mer
divenle çıkılır ve Bursa kemeriyle kaş 
kemerin kaynaştırıldığı yanları yivli bir 
kapıdan girilir. Sanduka kaybolduğu için 
mescid olarak kullanılan bu mekan, çap
raz eksenlerde yarım yuvarlak ve dik
dörtgennişlerle genişletilmiştir; güney
deki niş mihraptır. Türbenin damın üs-
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tünde kalan kısmına, insan boyu yük
sekliğindeki bir hizada çepeçevre Sel
çuklu sülüsü ile Ayetü'l- kürsl ve bunu 
takip eden ayetler yazılmıştır. Ölü mah
zeninin kapısı dikdörtgen olup tavanı to
noz örtülüdür; önündeki revaka açılan 

iki dar mazgal yarığından ışık alır. Me
zar 1980 onarımında Selçuklu genç kız 
mezarı tipinde yenilenmiştir. 

Binanın kuzey köşesinde yer alan kış
lık dershane yüksek tonozlu olup iki pen
cerelidir. Pencerelerden büyük olanı ku
zey duvarından dışarıya, küçük olanı bi
tişikteki büyük eyvana açılır; kapısı isti
ridye motifi dolgulu kavsara ve rozet
lerle süslenmiştir. Diğerlerinden farklı 

olarak doğrudan avluya açılan ve önün
de revak bulunmayan büyük eyvan med
resenin yazlık dershanesidir; biri kuze
ye, diğeri batıya açılan iki penceresi var
dır. Eyvanın solunda doğu- batı yönün
de dikdörtgen planlı büyük bir oda yer 
alır. Kapısını istiridye motifi dolgulu kav
sara ile yanlarındaki on iki dilimli, gö
bekli iki rezetin süslediği bu mekanın 
kışlık küçük dershane olduğu sanılmak
tadır. Bina, bu odanın önünden başla
yan yüksek tonozlu bir koridorla Şifaiy
ye'ye bağlanmıştır. Bu koridora, orta
sında kuzeye yönelen ve bir pencere ile 
dışarıya açılan basık bir dikey koridor 
eklenmektedir. Yapılan kazıda binaya 
bu koridorun altından yivli künklerle su 
getirildiği tesbit edilmiştir. 

Şifaiyye (Şifahane). Gıyasiyye'ye benzer; 
ancak avlu ve ortasındaki havuz kare bi
çimindedir. Kuzey ve güney eyvaniarının 
eksende olmasın;:ı karşılık hastaların gü
neş almaları için kullanıldıkları sanılan 

doğu ve batı eyvanlarından batıdaki bi
raz güneye kaymıştır. Taçkapı giriş ey
vanıyla batı revakma açılmakta, büyük 
eyvanın dışındaki eyvaniara birer basa-
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makla çıkılmaktadır. Avlu dört tarafın
dan on adet payeye oturan sivri tonaz
lu revaklarla çevrilmiştir; payelerden se
kizi kare. büyük eyvanın önündekiler 
"L" kesitlidir. Büyük eyvanın kuzeye ve 
doğuya açılan iki penceresi vardır. Bu 
eyvanın doğusunda iç içe iki oda yer al
makta ve bunlardan içeridekinin tama
men karanlık olduğu görülmektedir. Bu 
karanlık odada ışığa karşı hassas olan 
ilaçların hazırlandığı ve dolayısıyla Sel
çuklu tababetinde "fotosansibilite" ola
yının bilindiği tahmin edilmektedir. Bü
yük eyvanın batısında, süslü bir kapı
dan girilen kuzey- güney istikametinde 
yerleştirilmiş uzun dikdörtgen şeklinde 
bir mekanla ona açılan kare şeklinde üç 
küçük oda bulunmakta, bunlardan uzun 
mekanın ameliyata hazırlık odası, diğer
lerinin ise ameliyat odaları oldukları sa
nılmaktadır. Ameliyata hazırlık odası be
şik tonoz örtülüdür ve tonazun ortasın
da yükseklik ve ferahlık hissi uyandıran 
kademeli bir kemer vardır. Bu odada 
kuzeye açılan lokma demirli bir pence
re, ameliyat odalarında ise içeriye loş 

bir ışık sağlayan küçük birer tepe pen
ceresi bulunmaktadır. 

Avlunun güneybatı köşesinde giriş ey
vanından sonra sola dönen sivri tonozlu 
bir koridorla hasta odaları kısmına ge
çilmektedir. Toprak altında yarı kaybol
muş durumda iken kazılar sırasında te
melleri bulunarak son tamiratta kısmen 
yeniden yapılan bu bölüm 9 X 41 m. bo
yutlarında olup kuzey-güney istikame
tinde uzanan bir orta koridorla sağlı sol
lu diziimiş hücrelerden oluşur; koridor 
kuzeydeki dışarıya bakan demirli bir pen
cereden ışık almaktadır. İki tarafta do
kuzardan on sekiz tane olan hasta oda
ları , kareye yakın dikdörtgen planlı ve 
sivri tonoz örtülüdür. Odaların eyvan ka
vislerinde karşılıklı ikişer delik bulun
maktadır. Bu bölüme geçilen koridorun 
karşısındaki ilk odadan hamama giril
mektedir; bu odanın soyunmalık olması 
gerekir. Tuğladan yapılan hamam kare 
planlı ve aynalı çapraz tonoz örtülü olup 
aralıklarda dört adet tipik Selçuklu ha
mam penceresi bulunmaktadır. Hamam
la giriş eyvanı arasında yapının en bü
yük kapalı mekanını (33 m2 ) oluşturan 

bir oda yer almakta ve orta yükseklikte 
bir tonazla örtülü olan odanın kapısı has
ta hücrelerine giden koridora açılmakta
dır; bu odanın güneye bakan bir pence
resi vardır. Genişliği ve taçkapı girişinde 
bulunması sebebiyle bu odanın başheki
me ait olması muhtemeldir. 
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GEVHER ŞAD 

(ö. 861 / 1457) 

Timurlu Hükümdan Şahruh'un karısı 
ve Uluğ Bey'in annesi. 

_j 

Çağatay asilzadelerinden Gıyaseddin 

Tarhan'ın kızı olup kaynaklarda "Mehd-i 
ulya Gevher Şad Aga", yaptırdığı Herat 
Camii'nin kitabesinde "Mehd-i a'la isıne
tü'd-dünya ve'd - din" olarak zikredilir. 
1388'de Timur'un oğlu Şahruh Mirza ile 
evlendi. Eski Türk- Moğol adetlerine uya
rak bir süre kayınvalidesi Saray Mülk 
(Melik) Aga'nın yanında yaşadı. Gevher 
Şad, Şahruh'un babasıyla birlikte 1393 
İran seferine gitmeden önce karargah 
kurdukları Sultaniye'de on bir ay kaldı 
ve burada sonradan Uluğ Bey adıyla anı
lacak olan oğlu Muhammed Turgay'ı (Ta
ragay) dünyaya getirdi. Şahruh'un, İran 
seferinde Kal'a-i Sefid Muharebesi'nde 
gösterdiği yararlıklardan dolayı vali ola
rak tayin edildiği Semerkant'ta üç yıl 

oturdu; ardından da eşinin Horasa n, Sis
tan ve Mazenderan valiliklerine getiril
mesi üzerine Herat'a yerleşti; burada 
ikinci çocuğu Baysungur dünyaya geldi 
( 1397) 1403'te kocası Şahruh Mirza ikin
ci evliliğini yaptı; bir yıl sonra da Timur, 
zaferlerini kutladığı bir ziyafette Uluğ 
Bey'i Muhammed Sultan'ın kızı Öge Be
güm ile (Biki). henüz yedi sekiz yaşların
da olan Baysungur'u da Gevher Şad'ın 
yanında yetişen Emir Çalpan'ın kızı Yan 
Melik Hatun ile evlendirdi. Aynı yıl için
de Timur öldü ve yerine Şahruh Mirza 
geçti (1405) . 

Annesinin hastalığı sebebiyle Herat'
tan Meşhed'e giden Gevher Şad onun 
ölümünden ( 14 ı 3) sonra bir süre bura
da kaldı ve bazı ilavelerde bulunduğu 
İmam Rıza Türbesi'nin yanına bir cami 
inşa ettirdi (b k. MEŞHED ULUCAMİİ ); ay-
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nı zamanda hattat olan oğlu Baysungur 
da caminin yazılarını yazdı. Gevher Şad 
Herat'a dönünce yine büyük bir medre
se ve cami ile kendi türbesinin yapımı 
için teşebbüse geçerek Meşhed'deki ca
minin mimarı Kıvamüddin Şirazi'yi gö
revlendirdi ; 1417 yılında başlayan inşa
at 1434'te tamamlandı. İki minareli olan 
medreseden bugüne iki şerefeli bir mi
nare ile bitişiğinde yer alan türbe, 116 x 
63,5 m. ölçülerinde olan ve dört köşe
sinde 36 m. yüksekliğinde dört minare 
bulunan camiden de üç minare kalmış

tır. Minarelerin beyaz ve açıklı koyulu 
mavi çinilerle yapılan zengin süslemele
ri binanın ihtişamı hakkında fikir ver
mektedir. 

Gevher Şad Herat'ta Baysungur'un 
oğlu Alaüddevle'den başka Uluğ Bey'in 
oğlu Abdüllatif'le de ilgileniyordu. Fa
kat Abdüllatif, ninesi ve dedesinin Ala
üddevle'yi daha çok sevdikleri düşünce
siyle 1441 'de Herat' ı terketti; Gevher 
Şad ardından Semerkant'a giderek onu 
tekrar Herat'a getirdi. Şahruh'un 1444'
te hastalanması oğulları ve torunları ara
sında taht için rekabete yol açtı. Belh'
te bulunan küçük şehzade Muhammed 
Cüki Herat'a geldi. Burada Gevher Şad'ın, 
Sipehsalar Celaleddin Firüz Şah'tan Ala
üddevle'ye biat edeceğine dair söz aldı
ğını ve Abdüllatif ile Alaüddevle'nin çok 
sevildiklerini gördü. Şahruh kısa süre 
sonra iyileşti, fakat Muhammed Cüki 
ansızın öldü. Kendisine varis olarak gör
düğü oğlunun ölümü Şahruh'u çok sars
tı ve bu olaydan sonra devlet işlerinde 
Gevher Şad'ın telkinleri önemli rol oy
namaya başladı. 

Dedesinin hastalığı sırasında bu du
rumdan faydalanarak hükümdar olmak 
isteyen Baysungur'un oğlu Muhammed 
1446'da Şiraz'ı kuşattı. Gevher Şad , ül
ke bütünlüğünü koruma düşüncesiyle 

Şahruh'u ikna ederek Muhammed üze
rine yürümesini istedi. Şahruh Rey'e ge
lince Muhammed kaçtı. İsfahan'da bazı 
emirleri tutuklatıp geri dönen Şahruh, 
Save şehrindeki emir ve ileri gelenleri 
Gevher Şad'ın telkinleriyle idam ettirdi. 
Bunların arasında bulunan tarihçi Niza
meddin Şami ise ancak Abdüllatif'in ara
cılığıyla kurtulabildL Şahruh aynı yıl için
de Herat'ta öldü (1447). 

Gevher Şad, torunları arasında çıkacak 
muhtemel bir taht kavgasını önlemek 
için hemen harekete geçti. Şahruh'un 
ölümünü bir adamıyla Alaüddevle'ye, 
başka bir adamıyla da Abdüllatif'e bil
dirdi. Abdüllatif ise Semerkant'ı bağım-


