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Özet 

 

Alanya Ermeni Prensesi Hristiyan Destina, Selçuklu Hükümdarı I.Alaeddin Keykubat (ö. 

634/1237) ile evlendikten ve İslâm’ı kendi özgür irâdesiyle seçtikten sonra Mahperî Hunat 

(Huand) Hatun adını alır. Hunad Hatun, Anadolu Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemlerine 

şâhit olmuş eşi, I.Alaeddin Keykubat’ın ölümünden sonra oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-

1246) tahta çıktığında Valide Sultan sıfatıyla birçok hayırlı işlere öncülük etmiştir. Buna Kayseri 

merkezde kendi adıyla anılan hâlen ayakta duran “Hunat Camii ve Külliyesi” şahittir. Selçuklu 

âdeti gereği kendisi de yaptırdığı külliyenin içinde medfundur. Bu makâlede hanımlara örnek 

olması ve İslâm-Türk kültürünün güzel örneklerini gelecek nesillere aktarabilme ümit ve 

gâyesiyle Hunad Hatun’un hayatı ve hayırlı faaliyetlere katkısı incelenmektedir. 
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Giriş 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en güçlü dönemlerinde yaşayıp hayırseverliği ile bilinen ve 

Kayseri’de medfun bulunan Mahperi Hunat Hatun, Selçuklu Hükümdarı I. Alâeddin Keykubat'ın 

eşi ve Sultan II. Gıyâseddin Keyhüsrev'in de annesidir. Alanya Ermeni Tekfurunun kızı ve 

Prenses Destina iken bir sultan (I.Alâeddin Keykubat) ile evlenmiş, Mahperi Hunat (Huand) 

Hatun adını almış ve eğitim öğretime yaptığı katkı ile hayırseverliği ön plana çıkmış, bu yönüyle 

ün kazanmıştır.  

Bu makalede Prenses Destina’nın Mahperî Hunat Hatun olma süreci incelenmektedir. 

 

A. Alanya-Kolonoros Prensesi Destina 

I. Alâeddin Keykubat, 1220 yılında, Selçuklulara kadar bağımsız kalan Alanya’yı 

(Kolonoros) Anadolu’da Müslüman Türk birliğini sağlamak için aylarca kaleyi kuşattığı halde 

fethetmeye muvaffak olamamıştı. Kuşatmayı kaldırmayı düşündüğü sırada rüyasında biri 

(melek): “...Alanya kalesine ne karadan ne denizden hiç kimse yetişemez. Ancak Allah’ın 

yardımı ile sana fetih müyesser olacaktır” müjdesini vermişti. Bu rüyadan aldığı moral ve 

cesaretle kaleye hücum eden Alâeddin Keykubat kaleyi almayı başardı.  

Kalenin aslen rum olan kralı Kir Fard adâleti ve hoşgörüsüne hayranlık duyduğu I.Alâeddin 

Keykubat’a barış teklif edip "Eğer bana ülkenize sığınma ve kalan ömrümü geçirecek bir yer 

verirseniz benim için büyük bir lütuf olacaktır" der. I. Alâeddin Keykubad da Kir Fard’ın bu 

teklifini kabul edip "Sadakatini ispat için âile fertlerinden birini akrabalığımıza arz ederseniz 

hakkınızdaki güvencemiz artmış olur" diye cevap verir. Bunun üzerine Kir Fard kızını (Prenses 

Destina) I. Alâeddin Keykubad’a 1221 yılında eş olarak gönderir.1 

 

B. Hunad Hatun Olması 

Prenses Destina olarak Alanya’dan Konya’ya oradan da Kayseri’ye gelin gelirken yolda 

İncesu yakınlarında dinlenmiş, rivayete göre Prenses Destina daha çok önceden bir rüya görmüş, 

Rüya’da yaşlı beyaz giysili dede ona üzüm ikram etmekte, İslam dinini anlatmaktadır. Kayseri’ye 

gelirken işte bu dinlenmede rüyada gördüğü gibi Şeyhin elinden üzümü almış, yine aynen 

                                                 
1 Coşkun Alptekin, “Türkiye Selçukluları”, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, İstanbul, 1992, VIII/282. 
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rüyadaki gibi İslam’ı onun ağzından dinlemiş, müslüman olmaya da karar vermiştir.2  

Şiirde bu durum Hunad Hatun’un diliyle şöyle dile getirilir:  

 

Yediğim üzümün hâlâ damağımda tadı 

Rüyâda gördüğüm pir, gönüllerin üstadı.  

 

Günümüzde de İncesu bağları, üzümü ve pekmezi hâlâ meşhurdur. Bu yolculukta İncesu’da 

ona üzüm ikrâm eden, onu misafir eden Şeyh Turesan Veli’nin Hunat Hatun’un müslüman 

olmasına da vesile olduğu rivayet edilir. Bu sebeple Hunat Hatun ileride sultan annesi (Valide 

Sultan) olduğunda şeyhe vefa göstergesi olarak o civarları Şeyh Turesan Veli hazretlerine 

vakfettiği söylenmektedir.  

Prenses Destina İslâmı hiçbir zorlama olmadan kendi isteğiyle seçer. Güzelliğinin yanında 

kültürlü, cömert ve hayırsever bir kişi olarak kendisine "bilge, büyük" anlamına gelen Huand 

(Hunat), eğitim ve öğretime yaptığı katkılardan dolayı da ay parçası, etrafına melek gibi nur ve 

güzellik saçan manasında Mahperi ismi verilmiştir. Sultan hanım payesini vermek için de Hunat 

ismine “Hatun” eklenmiştir.  

 

C. Mahperî Hatun 

Muhteşem düğün töreninin gecesi, Alâeddin Keykubat, huzurunda prensesi görünce, hayret 

ve heyecanla: “Mahperî! Mahperî! rüyâmdaki ay gibi parlayan melek kız bu! Rüyâmdaki melek 

kız işte bu” diye seslenir ve beni böylece “Mahperî Hunat Hatun” diye isimlendirilmiştir. 

Yukarıda anlatıldığı gibi aylarca Alanya kalesini kuşattığı halde (ocak ve şubat kış aylarında) 

fethetmeye muvaffak olamamış, kuşatmayı kaldırmayı düşündüğü sırada rüyasında biri (melek): 

“...Alanya kalesine ne karadan ne denizden hiç kimse yetişemez. Ancak Allah’ın yardımı ile sana 

fetih müyesser olacaktır. Birkaç gün daha bekleyiniz..” müjdesini vermişti. Bu rüyadan aldığı 

moral ve cesaretle kaleye hücum eden Alâeddin Keykubat kaleyi almayı başardı. O ana kadar 

Prenses Destina’yı görmeyen Alaeddin Keykubad, ilk defa karşısında görünce “İşte rüyamdaki 

melek kız” demiş, Hunat Hatun’un da lakabı Mahperî kalmıştı. 

                                                 
2 Mehmet Çayırdağ, Şeyh Turesan Velî Hazretleri, Şeyh Turesan Veli Hazretleri Derneği Yay, Kayseri, 2001, s.43-4. 
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I.Alâeddin Keykubat, kışın Alanya ve Konya’da kalır, yazları ise Kayseri’ye gelirdi. Şu 

anda Kayseri şeker fabrikası alanında kalan Keykubadiyye sarayında güzel görünümlü göl 

kenarında oturan Sultan, âlimleri koruduğu için buraya çok sayıda ilim adamı gelip yerleşmiş ve 

Kayseri medreseler bakımından Selçukluların en zengin vilâyetlerinden birisi olmuştu. Mahperi 

Hatun eşinin eğitim alanında faaliyetlerine destek oluyordu. Mahperi Hunad Hatun ile 

evliliklerinden Gıyâseddin adında bir erkek çocukları oldu.  

 

Mahperi Hunat Hatun, âlimlerin merkezi olarak bilinen Kayseri ve Konya’da Mevlâna 

(v.1273), babası Bahaeddin Veled (v.1231), Hocası Seyyid Burhaneddin (v.1241), Ebu Hafsa 

Ömer el Bekrî b. Abdullah’ın Suhreverdi (v.1234) ile Muhyiddin-i Arabî (v.1239) dönemlerinde 

yaşadı. I.Alâeddin Keykubat bu âlimlerle dostluklar kurup, onların birçoğunun meclislerinde 

bulundu, sohbetlerini dinledi ve devletin imkânlarıyla iyi hizmet yapmalarını sağladı. Yine O, 

“İlmin olmadığı yere taassup ve cehalet gelir. İlim adamları bizim manevi dinamiklerimizdir” 

diyerek, bu alandaki samimiyetini çabasıyla birleştirdi. Mahperi Hatun, eğitim ve kültür hayatıyla 

içiçe olan sarayda o dönemdeki hanımların ilme ve âlimlere verdikleri değeri görüyor, 

etkileniyordu. Kendisi de genç yaşta olmasına rağmen kocası I.Alâeddin Keykubat’ın hoşgörüsü 

ve saraydaki ilmi konumun da etkisiyle eğitime verdiği destekle de hemen tanındı ve sevildi.  

 

D. Hunat Hatun’un Valide Sultan Olması 

Anadolu Selçukluların bu parlak dönemiydi. 1236 yılı Ramazan ayında yediği etten 

zehirlenmesi sonucu I.Alâeddin Keykubat Kayseri’de vefât etti. I.Alâeddin Keykubat devri sona 

erdi. (1220-1236)3 Hunad Hatun’un eşi Sultan I.Alâeddin Keykubad âdil, ciddi ve otoriter bir 

hükümdardı. Devlet işlerini bizzat yakından takip eder, görevini ihmal edenlere müsamaha 

göstermezdi. Onun zamanı Selçuklular’ın en güçlü dönemidir. Keykubad, doğuda Fırat’a kadar 

bile gitmeyen ülkesinin sınırlarını Aras boylarına ve Van gölüne kadar ulaştırdı. Yine onun 

devrinde Akdeniz ve Karadeniz’de donanma meydana getirildi. Karadeniz donanması sayesinde 

Kırım’daki Suğdak şehri Selçuklu idaresine bağlandı. Vefatı esnasında Selçuklular Ortadoğu’nun 

en kuvvetli ve en büyük devleti idi. Çukurova’daki Ermeni kralı, Trabzon Rum imparatoru, 

                                                 
3 Bkz. Emine Uyumaz, Sultan I.Alâeddin Keykubat Devri Türkiye Selçuklu Devri Siyasi Tarihi, TTK., yay, Ankara, 

2003, 34 vd. 
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Halep Eyyûbî meliki ve Mardin Artuklu meliki Keykubad’ı metbû tanıyordu. Hatta İznik Rum 

Devleti’nin de onun tâbileri arasında yer aldığı söylenir. Para ve kitâbelerinde “es-sultânü’l-

a‘zam” unvanı ile anılır. Abbâsî halifesi de gönderdiği yazılarda ona aynı unvanla hitap etmiştir. 

Tarihçiler, I.Alaeddin Keykubad’ın çok akıllı, siyasî zekâsı yüksek, ahlâklı ve namuslu bir 

hükümdar olduğunu kaydederler. Ve O’nun devletinin gücünü arttırdığını, şanını yücelttiğini, 

ülkesini genişlettiğini, birçok hükümdarın kendisine tâbi olduğunu, âlemin onun önünde 

eğildiğini ve bundan dolayı kendisine “dünyanın sultanı” denildiğini belirtirler.4 

 

Mahperî Hunat Hatun’un oğlu II. Gıyâseddin Keyhüsrev daha 16 yaşındayken tahta çıktı. 

Mahperî Hatun Sultan annesi (vâlide sultan) oldu.5 Oğlunun Sultan olmasından sonra olgun yaşa 

da ulaşmanın verdiği kararlılıkla hayır bırakma düşüncelerini icraata koymaya başladı. 

“İnsanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç şey onun amel defterinin açık kalmasını 

sağlar: Sadaka-i Cariye, (hayrı devam eden iyilikler) Yararlanılan ilim, Kendisine dua eden 

hayırlı evlat”6 nebevî tavsiyesinden çok etkilenmişti. 

 

Kayınpederi I. Gıyâseddin Keyhüsrev’in kızkardeşi Gevher Nesibe Hatun’un yıllar önce 

genç yaşta ölmesi ve onun vasiyetiyle 1206 yılında adıyla Kayseri’de inşa olunan Şifâiyyesi onun 

eğitime destek vermesinde etkilendiği eserlerindendi. Bu hayır kurumunun devletin eğitim ile 

ilgili önemli bir kurumu olduğunu görüyordu. Gevher Nesibe ve Gıyasiyye Şifaiyyesi ilk Tıp 

Fakültesi ve Araştırma Hastanesiydi. Hastane 32 metre eninde ve kırk metre boyundaydı. 

Hastalar ücretsiz tedavi görüyor, ruh hastaları müzikle tedavi ediliyordu. Hunad hatun, kendisi de 

bunun gibi yararlı bir eser bırakma düşüncesini Sultan olan oğluna açınca oğlu şehirde diğer 

hayırsever hanımlar gibi sadaka-i cariye (sevabı bitmeyen, devam eden sadaka) bırakma isteğini 

büyük bir memnuniyetle karşıladı, annesine hayır duâlarda bulundu. Bunun üzerine Mahperî 

Hunat Hatun, 1238 yılında Kayseri’de kendi ismiyle anılan bir külliye inşa ettirdi. 7  

 

                                                 
4 Bkz. Faruk Sümer, “Keykubad-I”, DİA, İstanbul, 2002, 25/358-9. 

5 Alptekin, “Türkiye Selçukluları”, VIII/298. 

6 Buhari, el-Camiu’s-Sahih, Çağrı Yay, İstanbul, 981, Tevhid 50; Müslim, es-Sahih, Çağrı Yay, İstanbul, 1981, zikir 

23. 

7 Bkz.M. Çayırdağ, Huand Hatun Külliyesi, DİA, c.18, İstanbul, 1998, s.261-2.  
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E.Hunat Hatun Külliyesi 

Selçukluların mimarî yapısında olduğu gibi külliye, camii, medrese ve hamamdan 

oluşmaktadır. Hunat Hatun Külliyesi, kesme taştan inşa edilmiş, cami, medrese, hamam ve türbe 

bölümlerinden oluşmaktadır. Külliyenin dikdörtgen planlı medresesi bugün Kayseri’de bazı 

sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Külliyenin piramit külahlı sekizgen türbesinin içinde 

üç sanduka bulunur.  Külliye de hamam da bulunmaktadır. Hamamın yapılışı ile ilgili şöyle bir 

menkibe rivâyet edilmektedir; Mahperi Hunad Hatun bir gün Camii inşaatının kontrolüne gelir. 

Bir ustanın yerden bir taşı aldığını, kucağına aldığı bu taşı duvardan yukarıya doğru taşıdığını, 

hiç yere koymadan aynı taşı tekrar yere indirdiğini farkeder. Bu hareketini birkaç defa yapar. 

Hunad Hatun’un şaşkınlığı artar, işcinin ne yaptığını anlayamaz. Aynı kişi taşı yere koyduktan 

sonra üzgün üzgün bir köşede oturup çalışmamaktadır. İnşaatın baş ustasını çağırtır ve bu işciye 

bu hareketinin nedenini sormasını, makul bir sebebi yoksa ücretinin kesilmesini ister. Araştırma 

sonucunda baş usta şu cevabı verir: 

-Efendim, bu işcimiz, sevilen, yetenekli bir ustamızdır, yıkanması gereken bir duruma 

düşmüş. Ancak kendisi yıkanacak yer bulamamış. Bu şekilde sabahleyin işe gelmiş, bu halde 

caminin taşını koymak istememektedir. Boş durmamak için de bu taşı böyle taşımış ve bu yüzden 

de gönülsüzdür, özrünü beyan etmektedir. Mahperî Hatun, bunları duyduktan sonra irkilir, 

manevî pis olduğu halde bu şekilde çalışmayan işcinin hâlinin ilâhî ikaz olabileceğini düşünerek 

Allah’a hamdeder, usta başılarını çağırtır, cami inşaatının durdurulmasını ister, hemen şu emri 

verir:  

“Temizlik hizmetin önündedir. Camiden önce hamamı yapınız. Ustalarım, işcilerim 

her sabah burada yıkanıp işe başlasınlar, akşamleyin yıkanıp evlerine temiz gitsinler!”  

 

Bunun üzerine camii inşaatı durdurulup hamam yapılır, daha sonra da camii inşatına devam 

edilir.  Şu anda hamam “Hunat Hamamı” adıyla hâlen faaliyettedir.8  

Camii, Hunat Hatun Külliyesi olarak adlandırılan yapılar grubunun temel yapısıdır. 

Duvarları düzgün kesme taştan inşa edilmiş dikdörtgen planlı bir eserdir. Caminin ibadet alanı, 

52,5X43,5 metre boyutlarındadır. Duvar kalınlıkları ile beraber cami 55X45 metrelik bir alana 

oturmaktadır. Hunat Camii'nin biri doğu, diğeri batıda olmak üzere orijinal ve cami ile eşzamanlı 

                                                 
8 Bkz. İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber-Minareler, Kayseri 1993, s. 92 vd. 
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iki ana (cümle) taç kapısı vardır. Kesme taşlardan, mukarnaslı ve geometrik olarak gayet 

sanatkârane bir şekilde işlenen bu kapılardan batı cephesindeki taç kapı daha zengin ve 

gösterişlidir. 9 Batı taç kapısında; daha yukarıda üst saçağın altına gelen düz kenarda cel-i sülüs 

hat ile yazılmış Kur'ân âyetleri zamanla okunamayacak hale gelmiştir. Mukarnas altında, giriş 

kapısının hemen üzerinde bir kuşak halinde Tövbe suresinin 18. âyeti yazılıdır:  

 

“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, 

zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu 

bulanlardan olmaları umulur” 

 

    

 

Hunat Cami – Kayseri (Batı kapısı)                            Kayseri Hunat Camii  

 

 

Batı kapısının üst kısmında yer alan mermer kitabenin Türkçesi şöyledir:  

 

"Bu mübarek caminin inşaasını Keykubad oğlu yüce sultân, din ve dünyanın 

koruyucusu, fetihler sahibi Keyhusrev devrinde, Şevval 635 (Haziran 1238) yılında, büyük, 

âlim, kanaatkâr, dünya ve dinin yüz akı hayırlar fâtihi Melike (Mahperi Hatun) oğluna 

emretti -Allah onun yüce varlığını devamlı kılsın, gücünü artırsın."  

                                                 
9 Bkz. Çayırdağ, Huand Hatun Külliyesi, DİA, c.18, s.261-2.  
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Caminin doğu kapısı üzerindeki mermer kitabenin Türkçesi de şöyledir:  

 

"Bu mübarek mescidin inşsasını Keykubâd oğlu, büyük sultân, din ve dünyanın 

koruyucusu, fetihler sahibi Keyhüsrev devrinde 635 (1238) yılında, büyük Melîke, din ve 

dünyanın yüz akı Mahperî Hâtûn emretti -Allah onun yüce varlığını sürekli kılsın".10 

 

 

 

 

Hunat Cami – Güney –Kıble Yönü Görünümü               Kayseri Hunat Cami İç Görünümü 

 

Mahperî Hunad Hatun, kendi adıyla anılan bu külliyeden başka yukarıda da anlatıldığı gibi 

Şeyh Turesan Veli zâviye’sini de inşa ettirmiştir. Şöyle ki: Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Hunat 

Hatun'un kendisine tahsisliydi. Oğlunun saltanatı zamanında bu çevrede eğitim öğretim 

faaliyetlerini sürdüren ve kendisinin de takdir ve saygısını kazanmış bulunan mutasavvıf Şeyh 

Turesan Velî Hazretlerine İncesu-Ürgüp arasında kuş uçmaz, kervan geçmez Tekke dağında, 

tekkesini inşa ettirmiş ve buraya geniş vakıflar bağlamıştı. O zamanki imkânlarla buraya gerekli 

malzemeyi taşıyıp bu eğitim yuvası binayı yaptırmak gerçekten büyük bir kadirşinaslık olup, 

Hunat Hatunun Allah yolundaki eğitim cehdini ortaya koymaktadır.  

Mahperî Hunat Hatun, Tokat, Çekerek (Yozgat) arasına, yol emniyetini sağlamak ve ticaret 

yapan tüccarları ücretsiz olarak konaklatmak için altı büyük kervansaray yaptırdı. Bunlardan 

Tokat’ın Pazar ilçesinde olanı hâlen ayaktadır. 

 

                                                 
10 Bkz. Çayırdağ, Huand Hatun Külliyesi, DİA, c.18,  s.261-2.  

http://nedir.antoloji.com/zaman/
http://nedir.antoloji.com/saygi/
http://nedir.antoloji.com/gercek/
http://nedir.antoloji.com/buyu/
http://nedir.antoloji.com/buyu/
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Tokat Pazar ilçesi Mahperî Hunat Hatun Kervansarayı 

 

F.Hunat Hatun’un Vefatı 

Kocası I. Alâeddin Keykubat’ın 1236 yılında ölümünden sonra da Mahperi Hunad hatun 

1247 yılında vefat ettiği tarihe kadar Kayseri’de ikâmet etti. Moğolların şehri istilâsı üzerinde bir 

müddet şehirden ayrılmak zorunda kaldı. Tekrar Kayseri’ye döndü. Kayseri’de vefât etti. Kendi 

adıyla anılan Cami ile medrese arasındaki türbesine defnedildi. 

“Saffetü'd-dünya ve'ddin”, Hunat-Hatun'un kitabelerde geçen ünvanıdır. Yine kitabelerde 

“büyük melike” olarak anılmakta, ismi "Mahperî" olarak da yazılmaktadır. Oğlu Sultan 

Gıyâseddin Keyhüsrev de Büyük Sultan, Fatih, Arap ve İran Sultanlarının Sultanı gibi büyük 

sıfatlarla anılmıştır.  

Mahperî Hatun, çok zeki, çalışkan ve dindar bir hanımdı. Alâeddin Keykubat gibi bir büyük 

Selçuklu Sultanı’nın başarılarının arkasında onun fedakârlığının ve teşvikinin büyük payı olsa 

gerekir. Bunun böyle olduğunu ölümünden sonra defnedildiği kabrinin üzerine konulan 

sandukadaki şu ifadeler doğrulamaktadır:  

 

“Bu kabir, seyyide, seniye, saide, şehide, zahide, abide, murabıta, mücahide, masume, 

sahibe, adile, melike, afife, nazife, çağının Meryemi, zamanın Haticesi, marufun sahibesi, 
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binlerce malın musaddıgası, dünya ve dinin safveti, dünya ve dinin yardım ve emanı şehid, 

merhum Keykubatın oğlu Keyhüsrev’in annesi MAHPERİ HATUN’un kabridir. Allah 

cümlesine rahmet eylesin!”11 

 

Kabrinin üzerindeki sandukadaki kavramları Mahperî Hunat Hatun’u tanıma bakımından şu 

şekilde açıklayabiliriz; 

"Bu kabir, Seyyide (hanımefendi),  

Setire (örtülü, hayâ sahibi tesetterlü),  

Sâide (mutlu olarak dünyaya gözlerini yuman),  

Şehide (gerçek âlemi görmüş, rahmetli),  

Zahide (geçici dünya zevklerine boş verip kalıcı şeyler yapmış, sufi kadın),  

Abide (kulluk yapan, her an ibâdet eden kadın),  

Murabıta (İslâm'ın sınırlarını gözeten kadın),  

Mücahide (canıyla, malıyla İslâm'ı yaşamak ve yaşatmak için mücadele eden kadın),  

Masume (büyük günahlar işlemekten korunmuş),  

Sahibe (hanım sahib yani hanım yönetici),  

Adile (adaleti gözeten hanım),  

el-Meliketünnisa fil-âlem (Âlemde kadınların kraliçesi),  

Afife (namuslu, şerefli hanım),  

Nazife (madden ve mânen temiz hanım), 

Çağının Meryem'i, Zamanın Hatice'si, (döneminde Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem gibi 

iffetli ve Hz. Peygamber’in ilk eşi malını İslam yolunda harcayan Hz. Hatice gibi sadakatli, 

yardımsever, malını hayra harcayan) 

Marufun sahibesi (sahibu'l hayrat gibi, iyilikler yapan kadın),  

el-Mutasaddikatü bi'l-mali uluf (binlerce parasını hayır yoluna harcayan servetinden hayırlı 

eserler yaptıran, kamu yararına harcayan hanım)  

Binlerce malın musaddıgası (binlerce malını sadaka vermiş hanımefendisi),  

Dünya ve dinin safveti (Din ve dünyanın yüz akı),  

                                                 
11 Bkz.Metin İlyas Subaşı, Kayseri’nin Manevî Mimarları, Kayseri, 2000, s.95. 
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Dünya ve dinin yardım ve emanı şehid, (Din ve dünya işlerine Allah yolunda infak ve 

iyiliklere aracı, şâhit, yardımcı),  

Merhum Keykubad’ın oğlu Keyhüsrev'in annesi Mahperî Hatun'un kabridir. Allah 

cümlesine rahmet eylesin!" 

 

 

Mahperî Hunat Hatun’un Kabri – Kayseri 

 

 

Sol baştaki mezarın kitabesi olmadığı için bilinmiyor.   

Ortadaki 1284 yılında ölen Mahperi’nin torunu Selçuki Hatun.  

Sağdaki ise 1247’de ölen Mahperî Hunat Hatun’un kabridir.  

 

Türbenin içinde yer alan bu üç sandukadan Huand Hatun’unki eski bir lahit kapağından 

yapılmıştır; kitâbesinde tarih bulunmamakla birlikte oğlu II. Keyhusrev’in ölmüş olduğu da 

belirtilmektedir.  

Diğer sandukalardan biri torunu Selçuk Hatun’a aittir; Horasan harç sıvalı olan üçüncü ise 

kitâbesizdir.12 

                                                 
12 Bkz. M.Çayırdağ, “Huand Hatun Külliyesi”, DİA, İstanbul, 1998, 18/261-2. 
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Mahperî Hunat Hatun Kümbedi (mezarı)- Kayseri 

 

Kendi diliyle resmedilen bir şiir’de Hunad Hatun özet bir şekilde şöyle anlatılmaktadır; 

 

Bir Rüyâ Gibi Geçti Ömrüm 

Alanya’da Prenses Destina adıyla doğdum, 

Rüyâ işaretiyle Mahperî Hunad oldum, 

Evlendim, eşim Sultan Keykubad Alâeddin, 

Doğdu yavrumuz şehzâde Keyhüsrev Gıyaseddin. 

Siyâsetnâme13  takdim etti Dâye Necmeddin,14 

Mevlânâ’ya aşk öğretti Seyyid Burhaneddin.15 

Çalışırlar Ahi Evran’la16 Fatıma Bacı17 

                                                 
13 Siyâsetnâme; Arap, Fars, Hint ve Türk edebiyatlarında devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler verir. 

Bir ülkenin siyasal ve toplumsal yaşamını, askeri ve mali örgütlerini yasa ve tüzüklerini, toplumun gelenek ve 

göreneklerini ve Kur'an’dan, hadislerden ve tarihten de örnekler gösteren bu tür eserlerde, geçmişteki kötü olaylar, 

zalim, deneyimsiz ve cahil hükümdarlar ve vezirlerin yol açtığı felaketler, öyküler ve fıkralar anlatılır. 

14 Ebû Bekr Necmüddîn-i Dâye Abdullah b. Muhammed b. Şâhâver el-Esedî er-Râzî (ö. 654/1256), Kübreviyye 

tarikatı şeyhi ve müfessirdir. Alaeddin Keykubad’a özel olarak yazdığı eserini takdim etmiştir. 

15 Seyyid Burhaneddin Hazretleri, Mevlana’ya yaklaşık 15 yıl dadılık ve hocalık yapan Allah dostudur. 1244 yılında 

Kayseri’de vefat etmiştir. Türbesi Kayseri merkezdedir. 

16 Ahi Evran; Ahîlik teşkilâtının Anadolu’daki kurucularından ve debbağ esnafının pîridir. Mürşidü’l-Kifâye (Ruhun 

Bekası)”  ile “Yezdan Şinaht (Tabii ve İlahi ilimlerin Meseleleleri)” adlı eserlerini Sultan’a yani Alaeddin 

Keykubad’a takdim etmiştir. 
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Baha Veled,18 Mevlânâ velilerin tâcı, 

Sadreddin-i Konevî19  kaleleri setretti,20 

                                                                                                                                                              
17 Fatma Bacı; ünlü mutasavvıf Şeyh Evhadüddin Kirmani’nin kızı ve aynı zamanda Ahilik Teşkilatının kurucusu 

Ahi Evran’ın (Şeyh Nasırüddin Mahmut) eşidir. Dünyanın ilk kadın sivil toplum örgütü, Kayseri’de XIII. Yüzyılın 

ilk yarısında Fatma Bacı tarafından kurulan Bacıyan-ı Rum’dur. Yani Rum Bacıları örgütüdür.   

18 Bahaeddin Veled Sultanü’l-Ulema; Mevlana’nın babası ve büyük mutasavvıftır. Hunat Hatun ile Alaeddin 

Keykubad’ın dünyalarında apayrı bir yeri vardır. Konya’ya davet ettiğinde onu Alaeddin Keykubad, devlet 

töreniyle karşılamıştır. 

19 Sadreddin Konevî; Milâdi 1210 Hicri 606 târihinde Malatya'da doğdu. Milâdi 1274 Hicri 673 târihinde Konya'da 

vefât etti. Kabri Konya'da kendi adı ile anılan câminin bahçesindedir. Şam’da öğretmen iken Mevlânâ gibi birçok 

hikmet ve tasavvuf ehli kimseler yetiştirdi. Kelâm ilmindeki yeri eşsizdi. Nüsûs, Hukûk, En-Nefehât-ül-İlâhiyye, 

Mefâtîhül-Gayb, Fâtiha Tefsîri, Şerhu Ehâdîs-i Erbaîn gibi eserleri vardır. 

20 Sadreddin Konevi ile ilgili Kaleleri yapması ile ilgili bir menkibe şöyledir: Sultan Alâeddîn'e, Şahdan kıymetli bir 

cevher hediye gelir. Sultan, kuyumcubaşını çağırıp cevheri süslemesini emreder. Kuyumcubaşı’nın yardımcıları, 

cevheri alıp kuyumcu dükkanına giderlerken yolda yere düşürürler. Sultan cevherin düşürüldüğünü öğrenince, 

vezirini gönderip onu bir yerde muhâfaza etmesini söyler. Kuyumcubaşı dükkanına gelince, yolda çırakların 

cevheri düşürdüğünü anladığında korkudan rengi sararır ve feryâd edip; "Mahvoldum." der. Sultan Alâeddin’in 

cevheri saraya aldırdığından haberi yoktur. Kırılıp parçalandı zanneder. Aklı başına geldiğinde, büyük bir üzüntü 

içinde bu hâlini yakınındaki Caminin İmamı Sadreddîn Konevî’ye arz eder. Sadreddîn Konevi onun hâlini 

öğrenince; -Ey kuyumcubaşı! Eğer sır aramızda kalır kimseye söylemezsen, cevheri bulmamız kolay olur, der. 

Kuyumcu buna sevinip söz verir. O zaman Sadreddîn Konevî hazretleri bir mikdâr toprak getirtip cevherin 

büyüklüğünü sorar. Kuyumcubaşı da; "Yumurta kadar." deyince Sadreddîn Konevî mübârek elleriyle Bismillah 

diyerek çamuru sıvazlar. Çok geçmeden o toprak parçası misli bulunmayan bir cevher hâline dönüşüverir. Cevheri 

kuyumcuya verir. Kuyumcu çok sevinip hemen onu işler, sonra Sultan Alâeddîn'e götürür. Sultan cevheri görünce, 

hayretler içinde kalır. Vezîrine emredip önceki cevheri getirtir. Vezir cevheri getirip Sultanın huzûruna koyar. Biri 

işlenmiş, biri yere düşürülmüş cevher yanyanadır. Kuyumcudan bu işin sırrını açıklamasını ister. Kuyumcu çâresiz 

kalıp başından geçenleri tek tek Sultana anlatıp Sadreddîn hazretlerinin kerâmetini haber verir. Sultan hazırlanıp, 

Sadreddîn Konevî hazretlerini ziyâret için onun mescidine koşar. Bir mescidde imamlık yapan Sadreddin Konevî 

sultan Alâeddin’i mescidde görünce “Hoşgeldiniz” diyerek karşılar. Sohbet ederler. Sultan’a bir tabak içinde nar 

ikrâm eder. Sultanın, Sadreddîn hazretlerini ziyâret ettiği mevsim, narların olgunlaştığı sonbahar mevsimiymiş. 

İkrâm ettiği narları saraya götürüp ambardaki diğer narların yanına konulmasını tavsiye eder. Sultan da verilen 

hediye bu narları alıp sarayına döner. Kaptaki narlara baktığında her birinin mücevher hâline döndüğünü yanına 

konulan sarayın ambarındaki narların da cevhere dönüştüğünü görür. Bunun Allah’tan gelen bir lütuf olduğunu 

anlar ve Sad-reddîn Konevî'ye karşı sevgisi daha da fazlalaşır. Sadreddin Konevi de Sultan’dan bu narların 

parasıyla Konya, Kayseri ve Sivas iç kale surlarını düşmanlara karşı korunabilmek için bir an önce 

sağlamlaştırmasını tavsiye eder. Bkz. O.Oral, Mahperi Aşk; Hayırsever Hunad Hatun, Kayseri, 1998, s.45 vd. 



14                                                                                            Osman ORAL

 
 

 

International Journal of Russian Studies 

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi      Volume 7/1 January 2014 p. 1-15 

Muhyiddin-i Arabî21 ruhumuzu fethetti. 

Oğlum Gıyaseddin oldu Selçuklu Sultanı, 

Yaptırdım camii, medrese, tekke ve hanı. 

Cennette de Mahperî Sultan olmak niyetim, 

Tanrı’nın yolunda harcansın bütün servetim. 

Yolum “Hayır yolunda yarışınız” düstüru, 

Örnek alınız Hayırsever Hunat Hatunu. 

Bir rüyâ gibi geçti gitti kısacık ömrüm, 

Hidâyete erince aşk doldu âciz gönlüm. 

Son nefesimi verdiğim yer, türbem Kayseri, 

Fatiha bekler âciz Hunat Hatun Mahperî… 

 

I.Alâeddin Keykubad’ın diğer eşi Eyyübî hükümdarı Melik Adil’in kızı Gaziye Hatun22 da 

Mahperî Hunad Hatun gibi Kayseri’de medfundur.  

 

 

 

 

                                                 
21 Muhyiddin İbn-i Arabi; 27 Ramazan 560’da İspanya’da doğdu. 638 de (1239-40) Şam'da öldü. Muhyiddin Arabî 

bir dağa çıkıp: Sizin taptıklarınız benîm ayağımın altındadır! diye bağırmaya başladı. Bu söz üzerine zamanın 

âlimleri Muhyiddin Arabi'nin “Allah benim ayağımın altındadır” dediğine hükmederek küfrüne kâil oldular ve 

idamına hükmettiler. Kabrini bile belli bir yere değil bir dağa yaptılar. Kabri Şam şehri dışında Kasiyun Dağı 

eteğindedir. 1500'lerin başında Yavuz Sultan Selim, Şam’ı Osmanlı toprağı yaptığında oraya türbe, cami ve imaret 

inşa ettirdi. Mevlânâ’nın da hocası olan büyük veli, bugünkü ilim dünyasını hayrette bırakan bir âlimdir. 

Büyüklüğüne hayran olanlar, beyanlarındaki derinlik karşısında ona “En büyük şeyh” mânâsına “Şeyhü’l-Ekber” 

ünvanını verirler; yaşadığı devrin ileri gelen âlimleri ise onu “Sahili bulunmayan bir mârifet denizi” olarak 

adlandırırlar. Eserlerin en meşhurları “Fütûhâtü’l-Mekkiyye” ile “Fusûsu’l-Hikem-Hikmet İncileri”dir. Bu eserini 

ise rüyâsında Resulullah’dan harfiyyen ve aynen aldığını söyler. Sonraki devirlerde âlimler bu kitaba kırktan fazla 

şerh yazmışlardır. 

22 Gaziye Hatun veya Adile Hatun; Alaeddin Keykubad ile evliliklerinden Melike Hatun, İzzeddin ve Rükneddin 

adlarında üç çocuğu oldu. Alaeddin Keykubad’ın ölümünden sonra bu hanımı da Mahperi Hunat Hatun gibi 

Kayseri’de kalmış, vefat ettiğinde Kayseri sivas caddesinde bulunan 1247 yılında kızı tarafından yaptırılan Çifte 

kümbet’e gömülmüştür. Bkz. Mustafa Işık, Tarihî Kayseri'de Kadının Adı, Kayseri, 2007, s. 34 vd. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ramazan
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanya
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Sonuç 

Alanya Tekfuru’nun kızı, Alanya Prensesi Destina, I.Alâeddin Keykubad ile evlendikten 

sonra kendi özgür ve hür irâdesiyle müslüman olup Mahperî Hunad Hatun olmuştur. I.Alaeddin 

Keykubad’ın âlimlere çok değer vermesi, onları himaye etmesi sonucunda Muhyiddin İbnü’l-

Arabî, Abdüllatîf el-Bağdâdî, Necmeddîn-i Dâye, Kaniî-i Tûsî, Mevlânâ’nın babası Sultânü’l-

Ulemâ Bahâeddin Veled ve Ahî Evran gibi âlim, mutasavvıf, edip ve şairler onun zamanında 

Anadolu’ya gelmiş, ilgi ve itibar görmüşlerdi. Bu âlimlerin ilim atmosferinde yaşayan Hunat 

Hatun Kayseri’de Mevlânâ’nın hocası Seyyid Burhaneddin’in derslerine de katıldığı, O’nun 

tavsiyeleri doğrultusunda bir üniversite (Medrese) ve Cami ve hamamın da bulunduğu külliye 

yaptırması kuvvetle muhtemeldir. Prenses Destina’dan müslüman olup Kayseri’ye yerleşen 

Mahperi Hunat Hatun, Kayseri ve çevresinde Bacıyan-ı Rûm’un kurucusu Evhaduddîn 

Kirmanî’nin kızı Fatma Bacı, Gülük Camii’yi yaptıran Atsuz Hatun, Köşk Medresesini yaptıran 

Emir Eretnanın eşi Melike hanımlar gibi hayır yapma konusunda öncülük etmiştir. Günümüzde 

de Mahperi Hunat Hatun ismi, dimdik ayakta duran camii, hamam, türbe ve medreseden oluşan 

külliyesi, eğitime destek veren kadın erkek birçok hayırsevere teşvik unsuru olmaktadır.  
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