
X. yüzyılın sonlarında yazdığı eserinde Ha
laçlar'ın dahil bulunduğu zümreye işaret 
etmekte, bunların Eftalitler'in bakiyesi 
olduğunu söylemektedir. Gerçekten de 
Kuşanlar'dan sonra Akhunlar (Eftalitler) 
Maveraünnehir'den Afganistan içlerine 
kadar uzanmışlar, daha sonra Kuzey 
Hindistan'ı ele geçirmişlerdi. Mes'Gdi 
Halaçlar'ın (Harluc) Türk kavminden ol
duklarını (Mürücü'?·?eheb, II, 124), is
tahrl de çok eski tarihlerden beri Hindis
tan -Sicistan arasında yaşadıklarını ve 
şekil. kıyafet. dil bakımından Türk olduk
larını söyler (Mesalik, s. 245) . ibn Hur
dazbih onları, Orta Asya steplerinde Kar
luklar'a yakın bir yerde yaşayan bir Türk 
kabilesi şeklinde tanıtırken ( el-Mesalik 
ve'l-memalik, s. 28, 31) X. yüzyılda yazı
lan Ijududü'l-'alem'de Gazne ve yöre
siyle Belh. Toharistan. B üst ve Cuzcan'
da koyun sürülerine ve meralara sahip 
birçok Halaç aşiretinin yaşadığı kayde
dilmektedir (s. ı ı ı ) . Bu bilgilerden, Ha
laçlar'ın büyük bir bölümünün X. yüz
yıldan çok önce Ceyhun nehrinin batı ve 
güneyine geçerek iran'ın doğu, Afganis
tan'ın güney kısımlarına dağıldıkları an
laşılmaktadır. islam orduları bu Türk bo
yu ile iran'ın içlerine ve Kuzey Hindistan'a 
doğru ilerlerken karşılaşmışlardı. Ernevi
ler'in Sistan valisi Abdülaziz b. Abdul
lah'ın Büst ve Kabil'e karşı düzenlediği 
seferde görev alan Türkler muhtemelen 
Halaçlar'a mensuptu. Saffariler'in kuru
cusu Ya'küb b. Leys de Kabil seferinden 
Sistan 'a dönerken yolda rastladığı Halaç
lar'ı öldürüp sürülerine el koymuştu. 

Sebük Tekin, ishak b. Alp Thgin zama
nında Halaçlar'ın isyanını bastırmış, Gaz~ 

ne'de idareyi ele alınca da ordusunun 
önemli bir kısmını onlardan oluşturmuş
tu; nitekim onun ve oğlu Mahmud-ı Gaz
nevi'nin Samanller'le mücadelesinde Ha
laçlar'ın da yer aldıkları görülür. Hindis
tan'daki ilk fetihler sırasında Gazneli or
dusunda bulunan Halaçlar büyük yarar
lıklar gösterdiler ve çeşitli iktalar elde 
ederek oraya yerleştiler. Mahmud-ı Gaz
nevi Karahanlılar'la mücadele ederken 
de ordusunda Halaç askerleri bulunuyor
du. Fakat yerine geçen Mesud ile Halaç 
reisierinin arası Dandanakan yenilgisin
den sonra açılmış ve Bu Ali KCıtval Halaç 
bölgesine giderek onları tenkil etmiştir. 

Gurlular'ın Afganistan'da Gazneliler'in 
yerini almalarından sonra Halaçlar bu 
yeni hanedanla dostluk kurdular. Muiz
züddin (Şehabeddin) Muhammed ordusu
na memlük temin ederken onlardan da 
faydalandı. Sencer'in Gurlu Alaeddin Ci-

hansuz'u esir ettiği savaşta (547/1 152) 

Halaçlar da çarpışmıştı. XII. yüzyılın son
larında tahta çıkan Gurlu hükümdarları 
Halaç emirlerinden güç almışlardı. Delhi 
Türk Sultaniiğı kurulduktan sonra bu 
emirler yönetirnde söz sahibi oldular. 
Moğol istilası sırasında Afganistan'daki 
Halaçlar da Hindistan'a göç ettiler. Ha
rizmşahlar Gurlu hakimiyetine son ve
rince Halaçlar onların tabiiyetine girdiler 
ve Harizmşah Alaeddin Muhammed Se
merkant'ı Moğollar'a karşı savunurken 
ordusunda görev yaptılar. Harizmşah Ala
eddin Muhammed Moğollar'a yenilince 
Horasan ve Maveraünnehir'den kaçan
larla Gur, Germsir, Gazne dolaylarında ve 
Hilmend boylarında yaşayan Halaçlar Pe
şaver'de Melik Seyfeddin Uğrak'ın et
rafında toplandılar. Germsir Halaçları'na 
mensup Muhammed Bahtiyar Halaci de 
bunlar arasındaydı. Gazne ve Delhi'de 
memlük olamayan Muhammed Bahtiyar 
burada uç bölgelerindeki valilerin emri
ne girdi ve kendisine geniş topraklar ikta 
edildi. Önce Bihar'ı ele geçiren Bahtiyar, 
Delhi Sultanlığı'nın kurucusu ve ilk hü
kümdarı Kutbüddin Aybeg ile görüşerek 
Bengal üzerine yanındaki çok az Halaç ile 
o zamana kadar hiçbir Türk liderinin ger
çekleştiremediği akınlar yaptı ve bu ge
niş ülkeyi fethederek Leknevti Halaelleri 
Sultanlığı'nı ( 1202-1227) kurdu. Halaç
lar. Hindistan'da bu devletten başka Del
hi Halaelleri (ı 290-1320) ve Malva Hala
clleri ( 14 36-1 5 3 ı ) adlarıyla iki sultanlık 
daha kurmuşlardır. 

Halaçlar'ın Moğol istilasından sonra 
Orta ve Batı iran'a, Kuzey Azerbaycan'a 
ve Anadolu'ya giderek yerleştikleri tah
min edilmektedir; çünkü buralarda, hat
ta Kırım'da dahi Halaç adını taşıyan köy
ler vardır. ilhanlı Hükümdan EbCı Said 
Sahadır Han'ı asi Çağatay Prensi Yasa
vur'a karşı destekleyen Herat Meliki Gı
yaseddin Kert'in ordusunda Halaçlar da 
yer almıştı. Celayirliler'den Hüseyin b. 
üveys devrinde ( 1356-1374) Batı iran'da 
bulunan Emir Ahmed bir Halaç kabile
sinin reisiydi. Timur zamanında ( 1370-

1405) Save. Kum ve Kaşan'da Halaçlar 
yaşıyordu. XVII. yüzyılda iran'da Mugan'
daki Türk aşiretleri arasında Halaçlar'ın 
da yer aldığı bilinmektedir. Bugünkü Ha
laçlar iran'ın Kum eyaletinde oturmakta 
ve bu bölgeye Halacistan denilmektedir. 
Afganistan'da yaşayan ve Peştuca konu
şan Galzaylar ile (Gılzaylar) Halaçlar'ın et
nik kökenierinin aynı olup olmadığı konu
su uzun süre tartışılmış. ancak kesin bir 
sonuca ulaşılamamıştır. 

HALASI-KUN, Tibor 
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HALASI-KUN, Tibor 
(1914-1991) 

Macar Türkologu. 
_j 

Zagreb'de doğdu. 1931-1936 yılları ara
sında Budapeşte Üniversitesi'nde öğre
nim gördü ve Gyula Nemeth'in yöneti
minde hazırladığı "Gennadios török hit
vallasa" adlı teziyle doktor unvanı aldı. 
1937'de Budapeşte Üniversitesi'nin Türk 
Filolojisi Enstitüsü'ne asistan olarak gir
di ve 1942-1952 yılları arasında Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakül
tesi'nde Hungaroloji profesörlüğü yaptı . 

1952'de Amerika Birleşik Devletleri'ne 
giderek Columbia Üniversitesi'nde Tür
koloji öğretim üyesi, 1959 yılında da aynı 
üniversitenin Yakın Doğu Dilleri ve Kül
türleri Bölümü başkanı oldu. 1982'de bu 
üniversiteden emekliye ayrıldı: 19 Ekim 
1991'de NewYork'ta öldü. 

Tibor 
Halasi·Kun 
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1973 yılında Cumhuriyet'in ellinci yıl
dönümü münasebetiyle Türk hükümeti
nin şeref belgesi ve 1984'te Amerikan 
Türk Dostları Derneği'nin şeref ödülü ver
diği Halasi- Kun Macar Bilimler Akade
misi'ni n, Türk Tarih Kurumu'nun, Türk 
Dil Kurumu'nun ve Institute of 1lırkish 
Studies'in (Washington) şeref üyesi idi. 
Doğumunun 70. yılında eski öğrencileri 
ve meslektaşları onun için Turks, Hun
garians and Kipchaks (A Festschrift in 
Honor o{Tibor Halasi-Kun) adlı bir arma
ğan kitabı yayımiadılar (JTS, VIII, Har
vard ı 984). 1956-1957 akademik yılında 
Princeton Üniversitesi'nde misafir pro
fesör sıfatıyla ders veren Halasi-Kun, 
1932'den 1984'e kadar Türkiye'ye ve 
Türkler'in yaşadığı çeşitli ülkelere pek 
çok araştırma seyahati yapmış. ayrıca 

Türkiye'de on yı llık öğretim üyeliğinin 

yanında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde 
(istanbul) araştırmacı (ı 938- ı 939) ve 
kendi kurduğu Amerikan ilmi Araştırma
lar Enstitüsü'nde (Ankara) başkan (ı 963-
ı 968) olarak bulunmuştur. 

Halasi-Kun, Türkiye'deki öğretim üye
liği sırasında Ankara'da edebi ve ilmi 
Macar eserlerinin Türkçe'ye çevrilmesi 
çalışmalarına katılmış, 1944-1957 yılları 
arasında Milli Eğ itim Bakanlığı'nın ya
yımladığı Macar Klasikleri Serisi'nde on 
bir kitabın yayımına katkıda bulunmuş
tur. 1946'da Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih- Coğrafya Fakültesi Hungaroloji 
Enstitüsü yayınlarını başlatmış. 1950'de 
Hasan Eren ile birlikte 60. doğum yılı ar
mağanı olarak M. Fuad Köprülü'ye sun
dukları Türk Dili ve Tarihi Hakkında 
Araştırmalar dergisinin 1. cildini neşret
miştir. Daha sonra istanbul arşivlerinde 
bulunan defterlerin değerlendirilmesi 
yolundaki çalışmalara katılan Halasi-Kun, 
özellikle Thmes (Temeş) ve Szeged (Sege
din) sancaklarıyla ilgili kaynak ve belge
lerin işlenmesine yardımcı olmuştur. 
Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştik
ten sonra da 1962 yılından başlayarak 
Columbia Üniversitesi'nde Publications 
in Near and Middle East Studies dizisini 
yönetmiş, Halil İnalcık ile birlikte Archi
vum Ottomanicum dergisini çıkarmaya 
başlamış (ı 969) ve daha sonra Peter 
Golden ile birlikte Archivum Eurasiae 
MedilAevi dergisini kurmuştur (ı 975). 

Eserleri. Halasi -Ku n, Arap harfleriyle 
yazılmış bir Kıpçakça sözlüğün tıpkıbası
mı (aş. bk.). A. H. Kuipers. B. Geiger. K. 
H. Menges ile birlikte yazdıkları Peoples 
and Languages ot the Caucasus (The 
Hague ı959) ve hacası Nemeth'ten İngi-
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lizce'ye çevirdiği Turkish Grammar (The 
Hague ı 962) ile Turkish Reader for 
Beginners'in (The Hague ı964) dışında 
kitap yayımlamamış. çalışmalarının ta
mamı ilmi dergi ve bazı büyük ansiklope
dilerde makale ve madde olarak çıkmış
tır. 1939 yılında İstanbul'da bularak La 
langue des Kiptchaks d'apres un ma
nuscrit arab d'Istanboul adıyla Macar 
Bilimler Akademisi'nin Bibliotheca Ori
entalis Hungarica dizisinde tıpkıbasımı
nı yayımladığı et-Tuhtetü'z-zekiyye ti'l
lugati't-Türkiyye başlıklı eser (Buda
pest ı 942) XIV. yüzyıldan kalma Kıpçak
ça bir sözlüktür. Halasi- Kun başlangıçta 
eseri Fransızca'ya çevirmiş. ancak adı 
geçen dizide yayımlanması düşünülen 
bu çeviri ll. Dünya Savaşı yüzünden çı

karılamamıştır. Hayatının son yıllarında 
yaptığı İngilizce çeviri ise yine aynı dizide 
çıkacaktır. Halasi- Kun, Besim Atalay' ın 

bu yazmayı daha sonra neşretmesi üze
rine (ı 945) "Philologica 1" (DTCFD, V 
1 ı 9471. s. ı-37) ve "Philologica ll" (a.g.e. , 
VII ı ı 949 ]. s. 415-465) başlıklı yazılarında 
neşirle ilgili düşüncelerini açıklamış, ayrı
ca 1970 ve 1980'1i yıllarda yine et-Tuhte
tü'z-zekiyye ile ilgili başka makaleler de 
kaleme almıştır. Halasi-Kun'un aynı yıl 

İstanbul'da bulduğu diğer bir önemli 
yazma da branşı olmadığı için üzerinde 
çalışmadığı, daha sonra arkadaşı Lajos 
Ligeti tarafından yayımlanan (I 962) bir 
Moğolca sözlüktür. Halasi -Kun'un Bey
rut'ta bulduğu üçüncü bir yazma eser 
ise Yemen ResQii Sultanı Efdalü'I-Abbas 
(ı 363- ı 377) adına yazılmış altı dilli bir 
sözlüktür. Bu sözlükte yaklaşık 1800 
Arapça kelime ile bunların Farsça. Türk
çe (Kıpçak-Oğuz). Rumca (Bizans). Erme
nice (Kilikya) ve Moğolca (ilhanlı) karşı

lıkları yer almaktadır. Halasi-Kun'un Mo
ğolca uzmanı Lajos Ligeti, Ermenice uz
manı Edmond Schütz ve Rumca uzmanı 
Peter B. Golden'in yardımlarıyla neşre 
hazırladığı eser, The Rasülid Hexaglot: 
14th Century Vocabularies in Arabic, 
Persian, Turkic, Greek, Armenian and 
Mangolian adı altında Archivum Eur
asiae Medii Aevi'nin VIII. cildi olarak 
basılmaktadır. 

Halasi-Kun'un çalışmalarının en önem
lilerinin başında "Gennadios török hitval
lasa" adlı doktora tezi gelir (Körösi Cso
ma-Archivum, ı !ek cilt, Budapest 1936]. 
s. ı 39-247; ingilizce'si : "The 1\ırkish Con
fession of Gennadios", Archivum Otto
manicum, XII 11987-1992 ]. s. 5-103). Fa
tih Sultan Mehmed'in emriyle İstanbul 
patriği Gennadios Skolarios'un hıristiyan 
itikadnamesinden Türkçe'ye yapılan çe-

virinin Grek harfleriyle yazılmış metnini 
(Arap harfleriyle yazılanı kayıptır) Tür
koloji açısından inceleyen eser, XV. yüzyıl 
Anadolu Türkçesi'nin belli başlı yapı ve 
ses özelliklerini ortaya koyması bakımın
dan büyük değer taşımaktadır. Alexan
dri Csoma de Körös'ün anısına çıkarılan 
hatıra kitabında yayımladığı "Monu
ments de la langue tatare de Kazan" adlı 
makalesi de (Analecta OrientaHa mem. 
A le.xandri Csoma de Körös dieata [Bib
liotheca Orientalis Hungarica, V, Buda
pest 1942-1947, s. 138-1551) Kazan Türk
çesi açısından önemlidir. Bu çalışma ayrı
ca Türkçe olarak "Kazan Türkçesi'ne Ait 
Dil Yadigarları: Philologica lll " (DTCFD, 
VII 1 19491. s. 690-740) adıyla yayımlan
mıştır ( eserlerinin listesi için bk. Schütz, 
AOH,XLVll/1-2 !1994]. s. 12-14; JTS, VIII 
!1984]. s. VII -IX). 
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HALDÜNİYYE 
(~~..u:;.Jf~f) 

Tunus'ta meşhur mütefekkir 
İbn Haldun'un adına nisbetle kurulan 

bir kültür cemiyeti. 
_j 

22 Aralık 1896'da kuruluş kanunu tas
dik edilen ei-Cem'iyyetü'l-Haldüniyye 15 
Mayıs 189Tde faaliyete başlamıştır. Ce
miyetin kurucuları 1lınuslu Hayreddin 
Paşa'nın teşkil ettiği , Fransız liseleri tar
zında eğitim veren Sadıki Koleji ile Zey
tüne Medresesi mezunlarıdır. Hayreddin 
Paşa. geleneksel İslami eğitime yeni bir 
yön vererek yabancı dillerle modern ilim
lerin öğretiminin birlikte yapılmasını is
tiyordu. Bu gayeyi gerçekleştirmek için 
kurulan el-Cem'iyyetü'l-Haldüniyye fizik, 
kimya, zooloji, botanik, ekonomi, coğraf
ya, siyaset, Fransızca, modern edebiyat, 
tarih, hukuk gibi çeşitli alanlarla ilgili 
olarak basit seviyede düzenlediği dersler 
sayesinde halkı aydınlatmaya çalışmış
tır. 1898 yılından itibaren Haldüniyye'de 
düzenlenen modern öğrenim Zeytüne 
Medresesi'nde de uygulanmaya başlan
mıştır. Bunda, 12 Kasım 1898 tarihli bir 
kararname ile Fransız himaye idaresinin, 
Tunuslu memurların seçiminde Haldü-


