
Caminin kuzey yönünde yer alan şadır
vanın havuzu sekizgen prizma biçimin
dedir. Havuzu sınırlayan duvarların üze
rine ahşap kafesler yerleştirilmiştir. Şa
dırvanın sekizgen piramit biçimindeki 
Marsilya kiremitleriyle örtülü çatısı sekiz 
adet daire kesitli sütun tarafından ta
şınmaktadır. Kare planlı (6,5 x 6,5 m.) 
olan türbe içeriden tromplar, dışarıdan 
sekizgen bir kasnakla donatılmış bir 
kubbe ile örtülüdür. Kuzey duvarının ek
seninde giriş, ayrıca her duvarda ikişer 
pencere vardır. Girişin önünde iki sütuna 
oturan bir sayvan yer almaktadır. Türbe
yi çepeçevre kuşatan ahşap çatı lı revak 
kuzey yönünde caminin mihrap duvarı
na, diğer üç yönde ise sivri kemeriere 
oturmakta, caminin mihrap duvarındaki 
kapı bu revağa açılmaktadır. Hala Sul
tan'ın kabri, dört adet ince demir sütu
nun taşıdığı, hakkında çeşitli rivayetler 
nakledilen yekpike bir taşla taçlandırıl
mıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Cevdet Çağdaş. Kıbrıs'ta Türk Devri Eserle
ri, Lefkoşe 1965; Vergi Bedevi. Kıbrıs Tarihi, 
Lefkoşe 1966, s. 153-154; Oktay Aslanapa, 
Kıbrıs'ta Türk Eserleri, istanbul 1975, s. 30, 
33-35; Halil Fikret Alasya. Kıbrıs Tarihi ve Kıb
rıs'ta Türk Eserleri, Ankara 1977, s. 197-201; 
Kıbrıs'ta Türk Eserleri (Kıbrıs Türk Federe Dev
leti Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Bakanlığı Es
ki Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü yayını). 
Lefkoşe 1982, s. 22-23, plan 25; Abdülhay el
Kettan1. et-Teratfbü'l-idariyye (Özel), ll, 128-
129; Semavi Eyice. "Kıbrıs'ın Tarihi ve Türk 
Eserlerine Dair", Ölçü, sy. 2, istanbul 1957, s. 
29-32; a.mlf .. "Kıbrıs'ın Tarihi ve Türk Eser
leri", TTOK Belleteni, XLIV/323 (1974). s. 9, 
11-12; Fikret Çuhadaroğlu - Filiz Oğuz. "Kıb
rıs'ta Türk Eserleri". Rölöve ve Restorasyon 
Dergisi, sy. 2, Ankara 1975, s. 8, 14, 31-35, 
69. Iii M. BAHA TANMAN 

HALACİLER 

Halaç Türkleri tarafından kurulan 
ve 1202-1531 yıllan arasında 

Leknevti, Delhi ve Malvii'da 
hüküm süren üç İslam hanedanı. 
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1. Leknevti (GGr-Cennetabad) Halacileri 
(1202-1227). Aşağı Ganj ve Brahmaput
ra nehirlerini. Bengal ve Bihar'ı içine alan 
Leknevtl Sultanlığı Muhammed Bahtiyar 
Halaci tarafından kurulmuştur. Bölgede 
hükümran olan Haladler, Kuzey Hindis
tan'da Esam'a kadar akın yapabilen ilk 
Türk grubudur. Hanedanın kurucusu 
Muhammed Bahtiyar. aslen Afganistan'
da Sistan ile Gazne arasındaki Germsir'
de sakin Haladler'e mensuptu. Muham-

med Bahtiyar orduya girdikten sonra 
Aşağı Ganj kıyılarına akıniara başlamış 
ve bu faaliyetleri sonunda önemli mik
tarda ganimete sahip olmuştur. Onun 
şöhretini duyan Halaeller kısa bir süre 
içinde etrafında toplanmaya başladılar 
ve ünü Delhi'ye kadar ulaştı. Gurlular'ın 
Türk asıllı kumandanı Kutbüddin Aybeg, 
Muhammed Bahtiyar'ı huzuruna davet 
ederek onunla görüştü. 1193'te Bihfır 
Halaeller tarafından ele geçirildi. Brah
manlar'ın kontrolündeki Uddandapür, 
ciddi bir mukavemet göstermeden Mu
hammed Bahtiyar'ın aklncıları tarafın

dan zaptedildi. Manastırlardaki yazma 
eserler (özellikle matematikle ilgili olan
lar) İslam alimlerinin İstifadesi için Del
hi'ye gönderildi. Bu arada Nadya (bu
günkü Nabadvip) seferi için hazırlıklar 
yapıldı ve Muhammed Bahtiyar. Hindü 
Sena hanedanının tarihi başşehri Lek
nevti'yi ele geçirdi; kendisi de Leknevtl'yi 
başşehir yaparak Devküt. Nadya, Bang'ı 
içine alan Halaci hanedanının temellerini 
attı ( 1202) 120S'te 10.000 kişi ile Karn
rup ve Tibet seferine çıkan Muhammed 

1Hc;ılac! bir sonuç alamadan büyük kayıp
tarla geri döndü; Devküt'a geldiğinde 
maiyetinde sadece 200 kişi kalmıştı. Bu 

' qıay~· alk tarafından iyi karşılanmadığı 
gibi~ ultanın da gururu kırıldı. Muham
med . ahtiyar'ın ölüm şekliyle ilgili iki 
görüş bulunmaktadır. Bunlardan ilkine 
göre başarısızlıkla neticelenen seferden 
döndükten sonra kederinden hastalana
rak ölmüş, diğerine göre ise Ali Merdan 
adlı bir emir tarafından öldürülmüştür 
( 1206). Yerine kumandanların desteğini 
alan İzzeddin Muhammed geçti. İzzed
din'in 1211'de ölümü üzerine Alaeddin 
unvanı ile Ali Halaci hükümdar oldu. 
Kendisine rakip gördüğü, daha çok İz
zeddin Muhammed'e yakın kumandan
ları tevkif ettirdi ve çeşitli bahanelerle 
ortadan kaldırdı. Bir müddet sonra da 
halktan aşırı vergi toplamaya başladı. Za
manla akli dengesi bozuldu. Gazne, Ho
rasan ve Irak' ı kendi hakimiyetindeki top
raklar olarak kabul edip oralara emirna
meler göndermeye başladı. Bunun üze
rine Halaci kumandanları Alaeddin Ali'yi 
ortadan kaldırdılar ( 12 ı 3). 

Leknevti Halaelleri'nin son hükümdan 
Gıyaseddin Halacl'dir. Adil ve cömert bir 
hükümdar olan Gıyaseddin, Ganj ve Brah
maputra nehirlerinin su baskıniarına 

karşı büyük bir set yaptırdı. Gİyaseddin 
iç işlerini yoluna koyduktan sonra raca
lara karşı gazi'liara başladı . Kamrüp ve 
Bang üzerine yürüdüğünde Delhi Sultanı 
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Şemseddin İltutmış'a bağlı kuwetlerin 
(Şemsller-Şemsiyye) Bihar ve Bengal'i 
istila ettikleri haberini ald ı. Seferi yarıda 
keserek Leknevtl'ye döndü. Şemsi şeh
zadesi Muhammed ve Melik İzzeddin, 
Halaeller'in başşehre dönmesinin zaman 
alacağını düşünerek Leknevtl'yi hemen 
kuşatmaya başladılar ve şehri ele geçi
rip Leknevtl Halaelleri'ne son verdiler 
( 1227). Bengal Şemsi topraklarına katı
larak Delhi'ye bağlandı, Gıyaseddin'in 
oğlu Bilge Melik, az sayıdaki Halaci kuv
vetleriyle 1230'da ayaklanma teşebbü
sünde bulunduysa da Şemsiler tekrar 
bölgeyi istila ettiler. İltutmış. Leknevtl'
de güvenliği sağladıktan sonra M elik Ca
ni'yi vali tayin etti. Leknevtl Haladleri, 
Bihar ve Bengal'de saltanat sürmüş ilk 
müslüman Türk hanedanıdır. 

2. Delhi Halacileri ( 1290-1320). Hala
cller en geniş sınırlara bu döne:nde sa
hip oldular. Pencap, Sind ve Ganj boyları, 
Malva, Gucerat, Dekken ve Güney Hin~ 
distan Delhi'den gönderilen valilerce yö
netilmiş ve böylece Halaeller kudretleri
nin zirvesine çıkmışlardır. 

Delhi Halaelleri'nin kurucusu ve ilk hü
kümdarı Celaleddin Firüz Şah 'tır. Yuğruş 
unvanlı bir kumandanın oğlu olan Cela
leddin, Delhi'de hüküm süren Memlük 
sultanlarından Muizzüddin Keykubad'a 
karşı bir darbe yaparak tahtı ele geçirdi 
ve Keykubad'ı öldürttü ( 1290). Celaled
din Firüz Şah'ın Hindü racalarına karşı 
düzenlediği harekat başarısızlıkla sonuç
landı. 1292'de kuzeybatı sınırlarındaki 
Sind ve Pencap Moğol istilasına maruz 
kaldı. Hülagü Han ailesinden olduğu riva
yet edilen Abdullah Han Halaeller tara
fından mağlüp edildi. Celaleddin Firüz 
Şah bu savaşta esir alınan Moğollar'ı Del
hi'ye getirtti. Algu Han ve bazı ileri ge
lenler İslamiyet'i kabul ederek Moğolpür 
adı verilen kasabada iski'ın edildiler. Cela
leddin'in yeğeni ve damadı olan Karra ve 
Eved (Üdh) Valisi Alaeddin Muhammed 
hazırladığı bir komplo ile onu öldürttü 
(17 Ramazan 695/19 Temmuz 1296) Ce
laleddin Firüz Şah'ın hanımı Melike-i Ci
han, Mültan'daki veliaht Erkli Han'ı çağı
racağı yerde Celaleddin'in diğer oğlu İb
rahim'i Rükneddin unvanı ile tahta çı

karttı. Bu sırada Erkli Han da Mültan'
dan Delhi'ye doğru hareket etmişti. Beş 

ay sonra durumu daha da güçlenen Ala
eddin Muhammed Erkli Han'dan önce 
Delhi'ye girdi ve hükümdar ailesi tevkif 
edildi, birçok kişi öldürüldü. 

20 Ekim 1296'da Delhi'de tahta otu
ran Alaeddin Muhammed Şah, Delhi 
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Memlük sultanlarından Kutbüddin Ay
beg, Şemseddin İltutmış ve Gıyaseddin 
Balaban Han gibi büyük sultanlar arasın
da zikredilmektedir. Alaeddin Muham
med, beş yıl süren başarılı bir askeri ha
rekattan sonra Gucerat, Ranthambhor, 
Çitor. MandO, Sivana ve Calor'u toprakla
rına kattı. Aynı şekilde Güney Hindistan'
da Devagiri (Deogiri, Devletabad), Telinga
na, Dvarasamudra ve Madura gibi vila
yetler Delhi Halaelleri'nin üstünlüğünü 
kabul ederek vergiye bağlandılar. 1297-
1308 yılları arasında Çağatay akınlarını 
önlemeye muvaffak olan Alaeddin Mu
hammed Şah. toprak ilhak etme yerine 
yıllık vergi ve ganimet temini yolunu 
seçerek içtimai, ikt isadi ve askeri re
formları ile haklı bir şöhret kazanmıştır. 
6 Ocak 1316'da ölen Alaeddin Muham
med Şah'tan sonra yerine Melik KafOr 
Hezardinari kendi nüfuzu ile Şehabeddin 
ömer'i tahta geçirdiyse de bunun salta
natı uzun sürmedi. Alaeddin'in üçüncü 
oğlu Kutbüddin Mübarek Şah, kendisini 
öldürmek için gelen saray muhafıziarını 
ikna ederek Melik KafOr'u öldürttü. Mü
barek Şah önce naib olarak hüküm sür
dü; 14 Nisan 1316'da küçük kardeşini 
hapse attırarak Kutbüddin lakabı ile 
tahta çıktı . Mübarek Şah babasının sert 
idare tarzını değiştirdi. Ülkede istikrarı 
sağladı ve uhalifetullah" unvanını aldı. 
Alaeddin Muhammed'in vergiye bağladı

ğı Marata (Marhata) ülkesini doğrudan 
Delhi Sultanlığı'na kattı ( 1318 ı; Devagiri 
şehrinin adını da Kutbabad olarak değiş
tirdi. Ancak bir süre sonra bir suikast 
neticesinde öldürülünce eski HindO müh
tedi Hüsrev Han. Nasırüddin Hüsrev Şah 
unvanıyla tahta çıktı (Nisan 1320). Bu
nun üzerine Türk kumandanları Mültan 
ve DipalpOr Valisi Melik Gazi Tuğluk'u 

yardıma çağırdılar. Lahravat'ta cereyan 
eden savaşta Hüsrev Şah'ın ordusu boz
guna uğratıldı : kendisi de bir müddet 
sonra yakalanarak öldürüldü. Halaci aile
sinden erkek fert kalmadığı için Melik 
Gazi, Gıyaseddin Tuğluk unvanıyla tahta 
geçti. Böylece Delhi Halacileri'nin yerini 
Tuğluklular almış oldu (Eylül 1320). 

3. Malvii Halacileri ( 1436-1531 ). Afgan 
asıllı Dilaver Han GOri'nin Malva'da kur
duğu devletin yıkılınası üzerine. Delhi 
Halacileri ile aynı kabileye mensup olan 
ı. Mahmud tarafından kurulmuştur. Bu 
sultanlık Gucerat, Bundelhund. Gond
vana. Handeş ve HacpOtana ile kom
şu idi. Başşehirleri Dhar ve MandO'dur. 
1. Mahmud Gucerat sultanı ile epeyce 
uğraştı. Bu arada LOdiler'e karşı sefer 
yaparak Delhi'de Tuğlukabad önlerine 
kadar ilerlediyse de bir sonuç elde ede
medi. Ancak topraklarını kuzey. güney 
ve doğu istikametinde genişletti. 1468'
de Çanderi ülkesi de Malva Halacileri ta
rafından istila edildi. 1. Mahmud Şah'ın 
şöhreti Hindistan dışına da yayıldı ve Mı
sır'daki Abbasi halifesinden hükümdarlık 
menşuru aldı. Onun zamanı Malva'nın en 
parlak dönemini teşkil eder. 1. Mah
mud'un 1 Haziran 1469'da ölümü üzeri
ne yerine oğlu Abdülkadir Gıyas Şah geç
ti. 1 SOO yılına kadar saltanat süren Gıyas 
(Gıyaseddin) Şah da komşuları ile iyi ge
çinme siyaseti takip etti. Daha sonra 
idareyi büyük ölçüde oğlu N asır (Nasırüd
din) Şah'a bıraktı . Nasır Şah da babasını 
çekilmeye zorlayıp yerine kendisi geçti 
( 1500-1511 ). MandO'da hakimiyeti sağ
ladıktan sonra kardeşlerini ortadan kal
dırarak annesini hapsetti. N asır Şah, Ha
laciler'i uzun zamandan beri meşgul 
eden Çanderi meselesini halletmeye ça
lıştı. Son Halaci sultanı 2 Mayıs 1S11 'de 
tahta çıkan Alaeddin ll . Mahmud'dur. 
Alaeddin de kendisine rakip gördüğü 
kardeşlerini te'dib etti. MandO'da duru
ma hakim olurken yardımını istemiş ol
duğu RacpOtlar'dan Madni Ray ile arası 
açıldı . Çanderi'deki Behcet Han'ın ayak
lanması ile uğraştığı bir sırada Gucerat 
Sultanı Il. Muzaffer Malva'ya saldırdı; 
1 S 14'ten sonra da RacpOtlar'a dayana
rak Halaci ümerasma ve halkına zulüm 
yapmaya başladı. Alaeddin ll. Mahmud 
Şah. HindO nüfuzunun artmasından çe
kindiği için düşmanı olan Gucerat'a sı
ğınmaya mecbur kaldı. ll. Muzaffer tah
tı ele geçirmesi için ona yardım etti. 
1S31'e doğru ll. Mahmud tekrar güçsüz 

Leknevti Halacileri 

HALACi SULTANLARI 

Delhl Halacileri Malva Halacileri 

1. Muhammed Bahtiyar 

Halaci <1202> 
2. lzzeddin Muhammed (1206> 

3. Alaeddin Ali <1211> 

4. Gıyaseddin 
S. Bilge Melik 

228 

(1213) 

(1227-1230> 

1. Celaleddin ıı. Rrüz Sah (1290> 

2. Rükneddin ı . ibrahim Sah (1296) 

3. Alaeddin ı. Muhammed Sah (1296) 

4. Sehabeddin ömer S<ıh (1316) 

s. Kutbüddin Mübarek Sah (1316) 

6. Nasırüddin Hüsrev Sah <1320-1320> 

1. ı. Mahmud (1436) 

2. Gıyas Sah (1469) 

3. Nasır Sah (1SOO> 

4.11. Mahmud 

Şah (1S11-1S31) 

bir duruma düşmüştü . Bundan faydala
nan Gucerat Sultanı Sahadır Şah Man
dO'yu ele geçirdi (2 Mart 1531 ). Mahmud 
ve oğulları esir edilerek Çampaner'e 
gönderildi ve burada muhafızlar tarafın

dan öldürüldü. Böylece Malva Halacileri 
de ortadan kalkmış oldu. 

Halaciler üç asırlık hakimiyetleri dö
neminde Hindistan'da kültür, sanat ve 
edebiyat alanında derin izler bıraktılar. 
Alimleri ve din adamlarını himaye ettiler. 
Emir Hüsrev-i Dihlevi, Nizameddin Evli
ya, Ziyaeddin Sereni gibi müellifve şeyh
ler Halaeller devrinde yaşamışlardır. 
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HAIAÇ 

L 
Bir Türk aşireti. 

.J 

Türkler arasında Kalaç diye anılan Ha
laçlar. IX. yüzyıldan itibaren İslam coğ
rafyacıları ve tarihçilerinin eserlerinde 
UHalac" (Hılc ~f), "Halaciyye" (Hılciy

'fo ~ı) imlası ile kaydedilmektedir. 
Kaşgarlı Mahmud. kabile hakkında bil
gi verirken Yirmi İkiler'in onlara Türk
çe "aç kal" anlamında Kal-Aç dediklerini 
ve sonradan bunun Halaç'a döndüğünü 
söyler (Divanü lugati ' t-Türk Tercümesi, 
III, 415). J. Marquart. VI. yüzyıla ait bir 
Süryani kaynağındaki Türk menşeli Kho
las'ın Halaç olabileceğini öne sürmek
tedir (Eransahr, s. 251-254 ). Harizmi, 


