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HALAÇLAR VE HALAÇÇA

MEHMET ÖLMEZ

ı. HALAÇLAR
Günümüzden yaklaşık 25 yıl önce Alınan bilimadamı G. Doerfer'in dikkatleri

çekmesiyle o güne kadar dilleri açısından sıradan bir Türk halkı oldukları,

Azericenin bir ağzını konuştukları düşünülen Halaçlar ve dilleri Türkdilbilim
araştırmalarındaönemli bir yere sahip oldu. Buna göre Halaçlar bir Azeri halkı

olmadığı gibi dilleri de Azericenin bir ağzı olmayıp Eski Türkçeden de eski
özellikler gösteren bir Türk dilidir.

Tarihte Halaçlara ilk değinenler İslam coğrafyacıları olmuştur. 911 O. yy.
kaynaklarına göre Halaçlar Seyhun 'un bu yakasında, Afganistan' da yaşayan

göçebe halklardandır. Kışlakları Sır Derya ötesinde, Talas bölgesinde yer alır.

tJ:Varezmı'nin Mafatilı al-'ulüm'inde Halaç ve Kancina Türkleri Eftalitlerden arta
kalan boylar olarak gösterilir. Bu verilere dayanan Marquart da bugün için pek
kabul görmeyen görüşler öne sürmüştür. Ona göre Halaçlar bir Hint-Avrupa
boyu, Saka'lardan arta kalan, Türkleşmiş bir halktır.

Nizamu' l-mulk de Siyasatnama' sındaı Selçuklular döneminde Alptegin' in
Sebüktegin'i vergi toplamak ve ilişkileri geliştirmek amacıyla Halaç ve
Tüı(nenlere gönderdiğini belirten açıklamalara yer verir. Bu veri de Halaçların

Türklüğü için bir işaret sayılır.

Bir Özbek boyunun adı da Rus harfleriyle Galaçi olarak yazılmaktadır.

Bunların adı da Halaçların yaşadığı bölgeden alınmış olabilir.
Bugünkü Halaçlar ise Orta İran'da, Tahran'ın 200 km. kadar güney-batısında,

Sultanabad ile Save (Hamadan ile Kom arası) arasındaki bölgede yaşamakta

dırlar. Yaklaşık 46 köyde Halaçça konuşulmaktadır.Doerfer'in I 991'de yayımla

nan (okunuşu ı 987) bir bildirisinde 24 000 kişinin Halaçça konuştuğu kaydedil
mektedir. Halaçların gerçek sayısını tahmin etmek ise oldukça güçtür, bir kısmı

Azerice, bir kısmı da Farsça konuşmaktadırlar.Özellikle genç nesilden Halaçça
konuşan sayısı yok denecek kadar azdır. Dr. Cevat Heyet'in ı 988'de Varlık'ta

i Aslı Arapça olan bu kitap ve yazarın adı ülkemizde genellikle Türkçeleşmiş Arapça söyleyişe

göre Nizdmü'l-nıulkve Siyôsetnôme olarak okunup yazılmaktadır. Biz burada kitabın yazıldı~1

dildeki yazımını yeğledik.
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çıkanbir yazısında ise köy sayısı 57, konuşan sayısı 30000 olarak gösterilmek

tedir.

2. HALAÇÇA

Halaççadan ilk söz eden büyük Türk Sözlükçüsü Kaşgarlı Mahmut'tur (tam

yazımıyla S~LS:J' ~i .ı~Mahmüd al-Husayn al-Kaşgari). Halaçları

Argu olarak adlandıran ve tanıtan MK onların dillerinden örnekler de

vermektedir. Bu örneklerin çoğunluğu bugünkü Halaççayla uyuşmaktadır.

İkinci olarak İrani dillerin uzmanı olan V. Minorsky Halaççayı fark etmiş

(1906) ve Halaççadan malzemeler toplamıştır(l9 17). Bu malzemelerini ise ancak

1940'ta yayımlayabilmiştir.

Üçüncü olarak M. Mogaddarn Halaçlar ve Halaçça üzerine çalışmış,

malzemelerini de 1950' de yayımlamıştır. Mogaddem 'in özellikle dönemi için

oldukça önemli olan çalışması ne yazık ki dikkatleri pek çekmemiştir.

L. Bazin'in i 969'daki çalışmalarınakoşut olarak G. Doerfer ve öğrencisi S.

Tezcan bu konuda çalışmaya başlamış' olup, günümüzde de bu çalışmalarını

sürdürmektedirler.

Minorsky'nin malzemesi tümüyle öz Halaç sözlerinden oluşmamaktadır.Bir

kısmı da komşu Türk dillerine, örn. Azericeye aittir. Halaççanın yeniden keşfi,

deni lebi lir ki Doerfer'in kendinden önceki verileri karşılaştırmalı Türk dilleri

çalışmalarınauygun olarak yeniden ele alıp, değerlendirmesiyleolmuştur. Önce

Doerfer' in öğrencileri, S. Tezcan, W. Hesche, H. Scheinhardt 1967'de Halaç

bölgesine araştırma/incelemegezisine çıkmışlar, malzeme derlemişler, ikinci

olarak yine Tezcan, Doerfer ve Racabi aym geziyi yinelernişlerdir.

Doerfer ve Tezcan 'ın çalışmalarıyla Halaççanın ses ve sözvarlığı açısından

yaşayan en eskicil Türk dilleri arasında yer aldığı ortaya konmuştur.

Doerfer'in Halaççayla ilgili ilk kitap çalışması 1971 'de, ikincisi sözlük olarak

1980' de, üçüncüsü dil ve sözvarlığı atlası olarak 1987' de, dördüncüsü de

dilbilgisi olarak 1988'de yayımlanmıştır. Yakında yayımlanacak olan Halaç
Halkbilimi Metinleri de (Folklore der Chaladschı Halaççayla ilgili ilk kapsamlı

metin yayımı olacaktır. Bu kitapların dışında yine aynı yazarın Halaçça üzerine

çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.
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verilen alfabe esas olarak göstermektedir.
sonunda, Arap harfli metni iseAzericeyi yazmak

için alfabe Halaçça için de
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4. ALFABE VE KULLANILAN YAzIÇEVRİMİ

= a; a; e; la .b =t
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..) =d o = h; 4. e, a

~ =?: 't = la

~ =s ...s =y; ...sı ı, i, i, ı

JiJ =ş ts =e

ua =ş ;. =

~ = d i..'

5.1. SESBİLGİSİ
5.1.1. Ünsüzler: Halaççanın Türk dilleri arasındaki yeri konusunda en

belirleyici yönü belki de Ana Altayca *p- sesinin devamı sayılan Ana Türkçe

varsayımsal *17- sesini yaşatıyor olmasıdır. Orta Moğolcada17- ve çağdaş Mançu

Tunguz dillerinden Nanaycada p- olarak görülen bu ses Türk dillerinde dağınık

olarak görülüyorsa da, düzenli olarak yaşadığı tek dil Halaççadır.

ET aç- 'açmak' = HaL. haç- (Az. haçar 'anahtar'); ET açıg 'acı' = HaL. hiiaçuğ;

ET adak 'ayak' = HaL. hadak (Tuvaca adak); ET ôliim 'ölüm' = HaL. helim; ET
ırak 'uzak, ırak' = HaL. hırak; ET in 'in, mağara' = HaL. hZin (Az. hin, Trkm. hın);

ET ürün, yürüU 'beyaz, ak' = HaL. hirin, hürün.

5.1.2. Halaççanın bir başka eskicil özelliği de, bugün çoğu Türk dilinde y' ye

dönüşen ET söziçi ve sözsonu -d-, -d ünsüzlerini korumasıdır:ET bedük 'büyük'
= HaL. bidik, büdük; ET bedüt- 'büyütmek' = HaL. bidüt-; ET bad 'vücut, beden' =

HaL. bo-d; ET adak 'ayak' = HaL. hadak; ET adır- 'ayırmak' = HaL. hadur-; ET
ked- 'giymek' = HaL. ked-; ET küdegü 'güvey' = HaL. kidey; ET kudruk 'kuyıuk'

= HaL. kurduk; ET tod- 'doymak' = HaL. tod-.

5.1.3. ET'de çok heceli sözcüklerin sonunda bulunan -g ünsüzü ile söziçinde,

ek başındaki -g- ünsüzü Oğuz grubunda düşerken diğer Türk dillerinde ya
korunmuş ya da başka seslere dönüşmüştür. Halaççada yine eski bir özellik
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olarak sözsonu -g ünsüzleri korunrnuştur: ET arıg 'arı, temiz' = HaL. arıg; ET

açıg 'acı, ızdırab; acı, keskin' = HaL. hô''çug: ET agrıg 'ağrı, sızı' = HaL. hagrıg;

ET atlıg 'atlı' = HaL. hatlıg ; hatlug 'atlı, binici ': ET otlug 'ateşli, yanan, odlu' =
HaL. hic'tlug ; ET katıg 'katı, sert; yoğun' = HaL. kattıg; ET sarıg 'sarı' = HaL.
sliClrug; ET yaglıg = HaL. yaaglug 'yağlı'; ET bulga- 'karıştırmak, bulamak' =
HaL. bulga-: ET be lgülüg 'belirli, belgeli, açık' = HaL. be lgülüg; ET kazgan
'kazan' = HaL. kazgaıı; ET kısga 'kısa' = HaL. kiska; ET sıçgan 'fare' = HaL.

sıçga.n; ET yalga- 'yalamak' =HaL. yalga-,
5.1.4. ET sözbaşı k- Batı Oğuzcanın Anadolu kolunda, yani Türkçede sadece

ön ünlüler komşuluğundag-'ye dönüşürken (çoğunlukla)Azericede ve Türkmen
cede art ünlülerirı kornşuluğundada bu ünsüz ötümlü karşılığı olan g- ünsüzüne

dönüşmüştür. Halaççada ise ET sözbaşı k- ünsüzleri (yazıda k-Ik-; korunmuştur:

ET keç- 'geçmek' = HaL. keç-; ET kırk 'kırk' = HaL. kırk; ET keçür- 'geçirmek,

aşırrnak' = ET ked- 'giymek' = HaL. ked-; ET küç 'güç, kuvvet; zor' = HaL. klJç
'zor; güç, kuvvet'; ET karın 'karın' =Hal./5:arm; ET /5:011 'koyun' =HaL. kovn.

5.1.5. ET sözbaşı t- ünsüzü kimi Türk dilinde dağınık olarak d-'ye dönüşürken

(özellikle Oğuz grubunda) Halaçça ET t- ünsüzünü de korumuştur: ET talak

'dalak' =HaL. taala/ç.,; ET tan 'şaşırma, hayret' = HaL. ta.ıj; ET ti: 'diz' =HaL. diz;
ET tirig 'canlı, diri' = HaL. tirri, tirrig; ET tok 'tok' HaL. tok; ET tört 'dört' =
HaL. djört, tDÖrt.

5.1.6.. ET'de görülen ve ince n adıyla anılan ünsüz Uyguroada ilk dönemde,

özellikle Manici (Maniheist) Uygur metinlerinde n olarak görülürken daha sonraki

döneme ait eserlerden, özellikle Budacı (Budist) Uygur metinlerinden itibaren y
olarak görülür. Halaççada ise bu ses, Kaşgarlı Malımüd'un Arguca verilerinde

olduğu gibi n'ye dönüşmüştür: Uyg. (Maitrisimit), MK kayak 'kaymak' = HaL.

kaııak; ET kanyu, kayu 'nere, ne, hangi =HaL. ~iJClI1ı, kaıu; ET /5:011 'koyun' =HaL.

kovn, kon; ET (Uyg.) kiiy- 'yanmak, göyünmek' =HaL. kien-, kiin-,
. 5.1.7. Bunların dışında b- ünsüzünün sözbaşında korunduğu görülürken kimi

örnekte V-, ın- ve çj olduğu görülür. Söziçinde ise düzenli olarak -V-, -v'ye değişir.

ET -U-, -o ünsüzü kimi sözcüklerde korunurken (kle?] 'geniş' gibi) kimisinde

ya n' ye, y' ye dönüşür, ya da düşer.

-ET s fu;süzünde ise Halaçça için kayda değer bir ses olayı görülmez. Bunların
dışında tek-tük ses değişmeleri görülür. Halaççaya uymayan kimi sözcükler ise,

örn. ı- > d- değişimi için, ya eski birer alıntı (örn. dovuşgan 'tavşan' komşu Türk

dillerinden?) ya da kullanım sıklığına bağlı olarak açıklanabilir(dağ 'değil').

5.2. ÜNLÜLER

5.2.1. Halaççanın belirleyici yönlerinden biri de Ana Türkçede var olduğu

kabul edilen birincil uzun ünlüleri korumasıdır.Yakutça ve Türkmenceden başka

uzun ünlülerin düzenli olarak korunduğu tek Türk dili Halaççadır. Doerfere göre

ise Halaççada yalnızca bilinen türden ünlü uzunluğu bulunmayıp,olağan uzunluk-
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tak i ünlülerin yamsıra üçüncü olarak bir de ikiz uzun ünlüler vardır, yani Halaçça

da a, a ve aa olmak üzere üç tür a ünlüsü ve üç tür ünlü niceliği (quantitiit) vardır.

5.2.2. Olağan uzunluktaki ünlülerde kimi geniş ünlülerde daralmalar, veya
yuvarlak ünlülerde düzleşmeler görülür: ö ---7 e, e ---7 i, ü ---7 i, l ---7 i, u gibi.
Değişiklik görülen kimi sözcükler ise kısaca şöyle sıralanabilir: ET bedü
'büyümek' = HaL. bidi-; ET bııj = HaL. mil]; ET yık- 'yıkmak' = HaL. yuk-; ET kör
'görmek' = HaL. ker-; ET öl- 'ölmek' = HaL. hil-; ET kül 'kül' = HaL. ki-l vb.

5.2.3. Ana Türkçe şekillerinde uzun ünlü bulundurduğu düşünülen

sözcüklerden Halaççalarında ikiz uzun ünlü bulunanlara örnekler: ET aç
'acıkmak' =HaL. aaÇu-, Trkm. iicık- « "aç-ık-ş, Yak. ôs-; ET at 'ad, isim' =HaL.
aat; ET kar 'kar' = HaL. kar; ET sarıg 'sarı' = HaL. saarug; ET ba- 'bağlamak' =
HaL. vaa- ; ET yaz 'yaz, yaz mevsimi' =HaL. yaaz; ET ot 'ateş, od' =HaL. hüPt; ET
tar, tör 'ağ, balık ağı' = H~L~1-; ET tuz 'tuz' = HaL. taUz; ET beş'beş' = HaL.

--------.-.---h~-·ET-b-er::·· ..·vei:mek';--~ HaL. vTer-; ET kök 'gök, gökyüzü' = HaL. k[ek, kflök; ET

O ket) 'geniş' =HaL. k Tel].
5.2.4. Halaççada olağan uzunluğa sahip olan sözcükler ise şöylece

sıralanabilir: ET aş 'aş, yemek' = HaL. aş; ET qal- 'kalmak' =HaL. qiil-; ET sı

'kırmak' = HaL. si-; ET sil- 'silmek, temizlemek' = HaL. sTI-; ET tüp 'dip' = HaL.
dTh (ayrıntı için bkz. ATAUÜ).

6. YAPIBİLGİSİ
6.1. Sözyapımı: Sözyapımında çok farklılık görülmez. Eylemden eylem yapan

ekler hemen hemen ET ile ay 111dır, edilgenlik -1- ve -n- ile (kesil-, higul
'yığılmak', allan- 'aldatılmak', sö.anal- 'sayılmak'); dönüşlülük -n- ve -1- ile
iberen- 'süslenrnek, bezenmek', haçul- 'açılmak', hüzül- 'bozulmak, yırtılmak');

i ştaşlık/karşıhklılık -ş- ile (b Ll i Ll Ş - 'birbirini bulmak, buluşmak', yap uş

'birleşmek, yapışmak'); ettirgenlik -tllr-, -Ur-, -zür-, -CUr-, -CAr-, -d/ır- ve -üt
ile (iç tür- 'içirmek', bidit- büyütmek', yitür- 'kaybetmek', emzür- 'emzirrnek',
kedgür- 'giydirmek', vetger- 'yetirmek, ulaştırmak', kiender- 'yakmak', kelüt
'getirmek') ile yapılır.

Bunların dışında eylemlerin çekimininde özellik gösteren -CU, -mA eklerine
de örnek vermek gerekir, örneğin tod-gu: bo hiziim Ll hunduviinalarda todguça ta
yepigem 'bu üzüm ve kavunlardan doyuncaya kadar yemek istiyorum'; -mA: ö

lıig lamala bizde hudô-lıöfiz şedi 'o bizimle ağlayarak vedalaştı', menüm

higlamam kelmôr 'benim ağlamam/ağlayasımgelmiyor'.

6.2. ET' ye özgü kimi eklerin benzer işlevlerde kullamldığı görülür. Örn. ET
-CAl! ekinin aymsı olan -CAli '-mAk için, -mAyA' anlamlarıylayaşar: bo devriş

benii şair söbet etgali 'bu derviş tartışmaya başlıyor'; boşledi serguzeşi terif
etgali 'macerasımanlatmaya başladı'.

6.3. Yine ET' de görülen kimi ortaç (sıfatfiil) ekleri de eskicil yapılar olarak
Halaççada görülür. Bunların başında ET -glı/-gli, -guluk/ıgülükekleri ve Halaçça
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-Gili, -CVLVk bo kelgili herler ôlmanlugallar 'bu gelen
suv sa-tgilu oldum 'su oldum';keçgili 'geçen

hayguluk ar 'söylemeli'; bo nama yazguiu kar 'bu mektup bu
mektubun gerekiyor'; dunyti 'dünya

insanlar'.
6.4. Ad Çekimi: eskicil yönlerindenbirisini de ad durum ekleri

eki (genitiv) için -iin, -uy ve [ görülür: alünün 'elinin', neneyiiy ogli
'seninannenin (dativ) eki OrhonTürkçesinde gibi +KA
ve +A olarak görülür: alüne '(senin) eline', aline '(onun) eline', verdüm eçik
aveziye 'keçiyi verdim', keldik hevke eve geldik,

için eve geldik', vardilar t iikka gittiler'.
olarakbulunmadurumu(lokativ) +çA eki ile kurulur: istiçe

vaktinde', bo herçe üç 'bu üç
durumuise üç ekIe kurulur: +in.dAn +l.dA,

+in.dA: yiirim 'yarim ketünde 'ndi
'gerisinden geldi'; hem açlugda hem 'hem hem
de çekiyor'.

6.5. Eylem Çekimi
6.5.1. Buyruk kipinin çekimi Türk dillerinden Tekil I. -dUmI

dAm, 2. -i, -Gil, 3. -tA; dUKI-dAK, 2. -dU1J/-dU1Jiz, 3.-tAlAr: alta
vb.

6.5.2. Zaman eklerine gelince, Halaççaedebi bir dili için
çekimlerde tam bir birlik görülmez. Burada ancak ana bir-ikisine

zaman:Tekill. -:Um: o.lum 'olurum', Iuxyum 'söylerim,
derim'; 2. -:uy/-:ün vd.: varrün 'gidersin'; 3. -:Ur/-:Ar: var:ur 'gider'.

-:UmIlUz/-:AmIz: hüy:u 'söyleriz,deriz"; 2. -:UyIz/-:Ayiz, -:UnIz;
hat.ay: 3. -:UIAr/-:AIAr.

zamanTürkçeyebenzer: -Vyör/-:Vtur, biliyom 'biliyorum',
'söylüyorsun",kel.iyôr 'geliyor' gibi; bilinen zaman-DI ile;

zaman ile; çekimi -:sA ile ile kurulur.

7. SÖZVARLIGI
önemli bir bölümünü Farsça,Arapça

(Farsça>Arapça) ve Farsçaüzerinden sözcükler vb.),
diller ve Azericeden sözler

hiç bir Türk dilinde görülmeyen,öteki Türk dillerinde sözler
de eskicil yönlerini gösterir.

Eski sözcükler:ET =HaL. haluk 'köy'; MK (Argu) =
HaL. ET ba- =HaL. vila-; ET kisi =HaL. ET

= HaL. ve yila- (ET e); ET küden
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