GEVHER NESIBE SULTAN

Gevher Nesibe Sultan is the daughter of Seljuk ruler, Kilij Arslan II, and
the sister of Kaykhusraw I. Before her death, she bequeathed his brother,
Kaykhusraw I, to found a hospital and demanded that this hospital be regarded as
a foundation (waqf).
The building (Sifaiyye) was completed in 1206 and Medical Madrasa
(Gıyasiyye) was built next to it. Both of these buildings, in today’s context,
constitute the School of Medicine. These two buildings today are called as Double
(Twin) Madrasas. On the door of the hospital is an Arabic inscription, which the
Seljuk calligraphers engraved on a white marble.
This hospital was built in 1206 by the Sultan
Kaykhusraw I upon the testament of Sultan
Gevher Nesibe, the daughter of Kilij Arslan II.
The fact that a Turkish Sultan is commemorated in an inspection of such a
great work demonstrates that the Seljuks esteemed their women. This School of
Medicine, which was founded during the Seljuk Dynasty and is now within the
borders of Kayseri province, is one of the first Schools of Medicine in the world.

On the marble inscription are double snakes wrapping around themselves
separately in the form of the number 8 and in the middle of them is a twelvesliced-medallion in clockwise rotation representing 12 months of the year.
This snake figure was regarded as a symbol of happiness among Central
Asian Turks, and traditionally this figure was referred as a symbol of health and
happiness in Anatolian Seljuk Hospitals (Sifahane). The Seljuk symbols of double
snakes are available on the doors of Kayseri Gevher Nesibe and Çankırı Ferruh
Atabey Hospitals in Anatolia. Today, the badge of Istanbul University School of
Medicine is still in the form of double snakes wrapping around each other.
We are proud of the first School of Medicine of eight hundred years in the
world and its honorable emblem. Wearing this emblem as a collar badge of our
faculty will make us happy.
Prof. Dr. Ahmet Hulusi Köker
Retired Professor in Medicine,
Erciyes University, Kayseri

Meşhur Selçuklu Hükümdarlanndan Kılınçarslan’ın kızı ve Gıyaseddin Keyhüsrev’in kızkardeşidir.
Ölümünden önce, ağayebine, bir hastane yaptırtmasını vasiyet eder ve bunu vakıf ile koruma altına
alır.
Hastane (Şifaiyye), 1206 yılında tamamlanır ve yanına Tıphane (Gıyasiyye) yaptırılır. İkisi birden Kayseri Tıp Mektebini, bugünkü anlamı ile Tıp Fakültesini oluşturmaktadır. Bu iki bina, bugün çifte (ikiz)
medreseler olarak anılmaktadır. Hastanenin kapısında, Selçuklu Hattatlarının, beyaz mermer üzerine işledikleri Arapça bir kitabe mevcuttur.
Bu Hastane, Kılınçaslan’ın Kızı iffetli
Melike Gevher Nesibe’nin Vasiyeti Üzerine
Kardeşi Ulu Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev’in
Zamanında 1206 Yılında Yapılmıştır.
Bir Türk Melikesi’nin böyle büyük bir eserin kitabesinde yer almış olması, Selçuklular’ın kadınlarına
verdikleri önemi göstermektedir. Bu tıp mektebi, Selçuklular zamanında açılmış olan ve bugünkü
sınırlarımız içinde kalan, dünyanın ilk Tıp Fakülteleri’nden biridir.
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Mermer kitabenin üstünde, sekiz şeklinde kendi üzerine dolanmış çift yılan ve ortalarında, saat ibresi
yönünde dönen, yılın 12 ayını temsil eden, 12 dilimli bir madalyon mevcuttur.
Orta Asya Türklerinden, birbirlerine sarılmış, iki yılandan meydana gelen mutluluk sembolü, Anadolu Selçuklu Şifahanelerinde, gelenek olarak, sağlık ve mutluluk işareti şeklinde devam ettirilmiştir.
Anadolu’da Kayseri Gevher Nesibe ve Çankırı Ferruh Atabey Hastaneleri’nin kapılarında, Selçuklu
çift yılan sembolleri vardır. Bugün halen kullanılan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi rozeti, birbirlerine sarılmış çift yılan şeklindedir.
Sekizyüzyıllık, dünyanın ilk tıp fakültesi ve onun şerefli amblemi ile gurur duyuyoruz. Bunu fakültemizin rozeti olarak yakalarımızda taşımak bizleri mutlu edecektir.
Prof. Dr. Ahmet Hulusi Köker
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