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Çin y×ll×klar×nda Hunlar’×n kurduùu Hsia Devleti baükentinin görkemi ve güzellikleri uzun
uzad×ya anlat×l×r. T’ung-wan Ch’eng ad×n× taü×yan bu Hun baükenti nihayet Çinli
arkeologlar taraf×ndan tespit edildi ve dünyaya duyuruldu. Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Sha’an-hsi 䰩 Eyaleti’nin kuzeyinde, úç Moùolistan Özerk Bölgesi’ne s×n×r olan Yu-lin
üehri Chin-pien kasabas×n×n 58 km. kuzeyinde Pai Cheng-tzu adl× köyün yak×n×nda
bulunan üehir hem Hunlar×n üehirciliùine en önemli bilgileri verecek üehir kal×nt×s× olmas×
hem de bulunan ilk ve tek Hun baükenti özelliùini taü×mas× aç×s×ndan tarihi deùeri
oldukça büyüktür.
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ABSTRACT

In Chinese annuals, splendor and beauty of the capital of Hsia State which was
founded by Hsiung-nus, were told in great details. This capital of Hsiung-nus which was
named as "T'ung-wan Ch'eng" finally was fixed and announced by Chinese
archaeologists. The city is near by Pai Cheng-tzu village where is 58 km. north of Chinpien town in Yulin; the border city of Inner Mongolia, in northern part of Sha’an-hsi 䰩
Province of P.R. China, has really historical importance as a city ruins not only in point of
view presents important information about the city planning of Hsiung-nus, also is the
first and only capital belong to the Hsiung-nus.
KEY WORDS
T’ung-wan Ch'eng, the capital of Hsiung-nu, Sha’an- hsi, Yu-lin, Turkish city planning

Türk kültür tarihinde genel fikir Türk óehirciliÂinin VIII. yüzyÍldan eskiye
gitmediÂidir (Sümer 1994: 2). BatÍ Göktürklerin sahasÍnda birçok óehir kalÍntÍsÍ
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bulunmakla beraber Türklerde yerleóik hayata genellikle Uygurlar döneminde
geçildiÂi düóünülmektedir. Son zamanlarda özellikle BatÍ Türkistan bölgesinde
Göktürk dönemine ait bir takÍm óehir kalÍntÍlarÍ bulunmuó (Esin 1972: 151-157),
böylece Türklerin óehircilik tarihi bir adÍm daha ilerlemiótir (Özcan 2005: 251 – 265;
Can 2002:150-160) 1.
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Asya Hun devletlerine ait bilinen ilk óehir kalÍntÍsÍ Sibirya’dadÍr ve M.Ö. I. yüzyÍla
aittir (Esin 1972: 148-149). Hun devletinin siyasî hareketlerini izlediÂimizde Çin’in
kuzeyine kadar inen HunlarÍn M.S. III. yy. sonlarÍnda Çin topraklarÍnda yerleótirilmió
5 boyu olduÂunu ve bu boylarÍn Çin’deki iktidar zaafiyetinden faydalanarak
baÂÍmsÍzlÍk hareketine giriótiklerini görürüz. M.S. 304 yÍlÍnda baÂÍmsÍzlÍÂÍnÍ ilan eden
Hunlar önce Glk Chao ೨ veya Han ṽ Devletini (304-329) kurmuó, bunu sÍrasÍyla
Sonraki Chao ᓟ (319-352), Büyük Hsia ᄢᄐ (407-432) ve Kuzey Liang ർಐ (397439) devletleri izlemiótir.
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SarÍ Irmak’Ín iç havzasÍyla doÂusunda yer alan bu Hun devletleri Çin
topraklarÍnÍn hâkimiyetini ele geçirmió ve böylece en azÍndan yönetici kesimi yarÍ
yerleóik bir hayat tarzÍna geçió yapmÍótÍr. HÍzla Çin nüfusu gözünde önceki
devletlerinden bir farklarÍ olmadÍklarÍnÍ ispatlama yoluna giriómió ve yerleóik halkÍn
anlayÍóÍna göre büyük bir devlet olduklarÍnÍ göstermek için çeóitli imar faaliyetlerine
baólamÍólardÍr. Çin kaynaklarÍ bize bu devletlerin birçok saray, köók, kule, yazÍt
yaptÍrdÍÂÍnÍ aktarmÍólardÍr. Fakat gerek birbirleri ile gerekse Çinlilerle yapÍlan savaólar
sonucunda bu yapÍlarÍn çoÂu tahrip edilmió, yok olmuólardÍr. BazÍlarÍ ise henüz
bulunamamÍótÍr.

w

Tüm bu mimarî yapÍlarÍn yanÍ sÍra karóÍmÍza o dönem Türklerde henüz
olmadÍÂÍnÍ düóündüÂümüz bir baóka yapÍ türü ortaya çÍkar: kehir.

w

ÇalÍómamÍzÍn konusunu oluóturan bu óehir, kaynaklarÍn övgüyle bahsettiÂi,
kalÍntÍlarÍ günümüze kadar gelebilmió tek Hun baókenti olma özelliÂini taóÍyan,
Büyük Hsia Devleti’nin kurucusu Ho-lien Po-po 忺抲╒╒ tarafÍndan yaptÍrÍlan ve
devletin baókenti olan T’ung-wan Ch’eng 倀嚻⩝ óehridir.
T’ung-wan Ch’eng, “On Binleri Birleótiren kehir” anlamÍna gelen ismi ve
kaynaklarda ifade edilen muazzam yapÍlarÍyla Çin tarihinin de önemli ve efsanevî bir
óehridir. Ho-lien Po-po (381-425) HunlarÍn hanedan boyu olan Tu-ku boyundandÍr.
YakÍóÍklÍlÍÂÍ, disiplini ve askeri yeteneÂi ile ünlüdür (Eberhard 1987:164; Onat 1977:50).
SarÍ Irmak’Ín doÂusundaki P’ing-ch’eng ᐔၔ óehrinden2 batÍya doÂru seferler
baólatmÍó, SarÍ Irmak’Ín iç havzasÍnda birçok yeri ele geçirmió ve nihayetinde M.S. 407
Çin kaynaklarÍnda zaman zaman HunlarÍn óehir inóa ettiÂi haberleri vermektedir. HunlarÍn
tüm óehirlerinden bahsedeceÂim makaleyi ilerde yazmayÍ düóünüyorum.
1

2

Shan-hsi ጊEyaleti’nin kuzeyindedir.
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tarihinde baÂÍmsÍzlÍÂÍnÍ ilan ederek “Büyük Hsia” Devleti’ni kurmuótur (TCTC, 114,
1956: 3597-3598).
Hun imparatoru ülkesini kurduktan sonra giriótiÂi siyasî ve askerî faaliyetlerde
baóarÍlar saÂlamÍó, bu baóarÍlara paralel olarak imar hareketlerini de hÍzlandÍrmÍótÍr.
413 yÍlÍnda Ho-lien Po-po Ordos Bölgesi’nde kendi baókentini kurdurmaya karar
vermióti. Ch’i-kan boyundan3 ünlü General A-li’yi ⚀棎ⒸmimarbaóÍ yaparak bu
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ióin baóÍna atadÍ. MimarbaóÍ bu óehir için yaklaóÍk 100.000 ióçi çalÍótÍrdÍ. Üstelik orduda
alÍókÍn olduÂu disiplini bu óehrin yapÍmÍnda da göstermió, en ufak bir yanlÍóÍ olan ióçi
ve ustalarÍ ölümle cezalandÍrma yoluna gitmióti (PS, 93, 1974:3063). kehir, Shuo-fang
ᦳᣇ Nehri’nin4 kuzeyinde, Hei Nehri 㤤᳓’nin güneyinde inóa edildi. T’ung-wan
Ch’eng sÍrtÍnÍ daÂa yaslamÍó, önü ve saÂ tarafÍ ise nehirlere bakmaktaydÍ (Onat 1977:
69). Stratejik olarak Çin baókentleri Luo-yang ᵡ㓁 ve Hsien-yang ທ㓁’dan çok daha
kuvvetliydi. Hem savunmasÍ kolay hem de sÍnÍrlarÍ çok genióti (Onat 1977: 92). kehir
surlarÍ o kadar genióti ki, Çin kaynaklarÍ bunu “genióliÂi güneó ÍóÍÂÍnÍn içeri girmesine
engel oluyordu” diye aktarmaktadÍr.
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kehrin saÂlamlÍÂÍ ve stratejik öneminin yanÍ sÍra güzelliÂi de kaynaklarda
övgüyle anlatÍlmaktadÍr:

w

w
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Hun imparatoru óehrin içinde duvarlarÍ göÂe kadar yükselen muhteóem bir saray
yaptÍrmÍótÍ. SarayÍn etrafÍnda ise avlanmak için büyük bir orman, balÍk tutmak için bir
göl bulunuyordu. AyrÍca insanlarÍn ve arabalarÍn gezinti yapabilmesi için park ve
çiçek bahçeleri yapÍlmÍótÍ. SarayÍn içindeki odalar gizli kapÍlar ve geçitlerle birbirine
açÍlÍyordu. SarayÍn süslenmesinde Yan Wang-erh ve Pan Yu gibi sanatçÍlar
görevlendirilmióti.
kehir inóasÍndan ayrÍ olarak Po-po, beó farklÍ savaó aleti yapÍlmasÍnÍ da emretmióti
(Onat 1977: 69). BunlarÍn yanÍsÍra yaptÍrdÍÂÍ 3 ch’ih5 9 tsun6 uzunluÂundaki, ünü tüm
ülkeye yayÍlan “Da Hsia Lung Ch’ueh” ᄢᄐ㦖㓴 adÍnÍ verdiÂi kÍlÍcÍ ile üzeri deve,
ejderha gibi altÍn ióleme motiflerle süslü olan devasa davulu da bu yeni óehrin girióine
yerleótirdi7.

w
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3

Hsien-pilerin Ch’i-kan boyunun ismi Tabgaç döneminde Hsüe-kan ⮀ᐓolarak deÂiómiótir
(Wei Shu, 113, 2002:3012).
4

Bugün Ning-hsia Eyaleti’ndedir.

5

1 ch’ih 1/3 m. uzunluÂundadÍr.

6

1 tsun 1/30 m. uzunluÂundadÍr.

7

Hsia Devleti Tabgaçlar tarafÍndan yÍkÍlÍnca sarayÍn hazine dairesindeki sayÍsÍz mücevher ve
yüzlerce kilo altÍn Tabgaç baókentine taóÍnmÍó, binlerce cilt kitaba da el koyulmuótur. Hazinenin
bu kadar zengin olmasÍnÍn nedenlerinden biri de Hsia Devleti’nin Ch’ang-an óehrini aldÍktan
sonra hazineyi baókentleri T’ung-wan Ch’eng’a taóÍmalarÍdÍr. Wang (2006:85-87).
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kehir öylesine güzeldi ki Gmparator, özel kalemi Hu Yi-chou ⢫⟵’ya kendi
aÂzÍndan bir methiye yazdÍrarak bir yazÍt yaptÍrmÍó ve onu óehrin girióine diktirmióti.
YazÍt óöyledir:
“…etrafÍ nehir ve daÂlarla çevrili bir yerde baókentimi inóa ettirmeye
baóladÍm. SÍrtÍ daÂa yaslÍ yüzü nehir gören óehir, sol tarafÍnda nehir saÂ
tarafÍnda önemli bir geçit olan yerdedir. Surlar o kadar yüksektir ki yüksekliÂi
güneóin girmesine engel olur. EtrafÍnda bir göl vardÍr ve çevresi ise binlerce li
genióliÂindedir. Tehlikelere karóÍ savunmasÍ kolay olan-bu óehir-, saÂlamlÍk
açÍsÍndan uzaktaki Hsien-yang óehrinden daha saÂlam, güzellik bakÍmÍndan
ise Luo-yang óehrinden daha güzeldir.
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... inóa edildi, odalar arasÍnda gizli geçitler ve kapÍlar yapÍldÍ, arabalar için
yollar inóa edildi. Bunu duyan insanlar gruplar hâlinde gelerek Hsia
devletinin himayesine girdiler. Böylece imparatorun ünü dört bir yana
daÂÍldÍ…
…Büyük sanatkârlar çaÂrÍlarak ülkenin en güzel yerlerinde imparatorluÂun
sembolü olan saraylar yaptÍrÍlmÍótÍr. Bunlardan Yan Wang-erh ㆅ䘚䓍’Ín

yl

mimarî becerisi ile Pan Yu 䙼懇’nun ustalÍÂÍ, dokuz bölgenin vergileri olan
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altÍn, gümüó ve sekiz bölgenin hediyeleriyle saray, ordugâhÍn güneyinde,
köók ise Yung-an óehrinin kuzeyine yaptÍrÍlmÍótÍr. BunlarÍn yapÍmÍnda on bin
kiói çalÍómÍótÍr Saray genió bir temel üzerine oturtulmuótur. Gçindeki sütunlar
ahóap ve gökkuóaÂÍna benzer bir yapÍdadÍr. ÇatÍsÍ adeta bir kuóun uçarken
kanatlarÍnÍn aldÍÂÍ óekle benzer. Günün 5 vaktinde de farklÍ yerlerde
oturulabilir bir óekilde yapÍlmÍótÍr. IlÍk odasÍ, soÂuk odasÍ birbirlerinden inci
perdelerle ayrÍlmÍótÍr. Bu odalara yerleótirilmió aynalar etrafÍ o denli aydÍnlatÍr
ki dÍóarÍda gece mi yoksa gündüz mü anlaóÍlamaz.

w
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…Saraya isim vermek için gelenler sarayÍn güzelliÂi karóÍsÍnda óaóÍrmÍó, böyle
bir eserin ancak tanrÍnÍn bulunduÂu yerde olabileceÂini söylemiólerdir. Uygun
isim bulmak için buna benzer eski eserlere bakmak gerektiÂini, bunun gibi
muazzam bir sarayÍn eskiler içinde bulunmadÍÂÍnÍ belirterek isim
koyamamÍólardÍr.
…-YalnÍzca- Eskiden Chou hanedanlÍÂÍ zamanÍndaki Kao Shih- adlÍ sarayzamanÍn óairleri tarafÍndan çok methedilmiótir…
… KapÍlarÍn üzerine ejderha ve yabanî hayvan motifleri iólenmió ve sarayÍn iç
süslemesinde çok sayÍda deÂerli taó kullanÍlmÍótÍr…
…Bu saraylar –meóhur- Ling T’ai槗♿’dan daha güzel, Wei-yang㦹⮽kadar
mükemmeldir. YapÍlan bu eserler geçmió ve gelecek içindeki en güzel-eserlerolarak kalacaktÍr.” (ᦠ 130:3210-3213, http://www.guoxue.com/shibu/
24shi/jinshu/jinshu_130.htm 01-04-2009; Onat 1977:91-95)

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Shaan-hsi 䰩 Eyaleti’nin kuzeyinde, Gç MoÂolistan
Özerk Bölgesi’ne sÍnÍr olan Yu-lin ᨋ óehri Chin-pien 㕏ㆻ KasabasÍ’nÍn 58 km.
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kuzeyinde Pai Cheng-tzu ⊕ၔሶadlÍ köyün yakÍnÍnda bulunan óehrin harabesi civar
halk tarafÍndan “Beyaz kehir” olarak bilinmektedir. Wu-tingᣠቯᴡȱNehri’nin kuzey
kÍyÍsÍnda Mao wu-suᲫὖ⚛ Çölü’nün güneyinde yer alan óehir harabesinde çeóitli
yÍllarda yapÍlan çalÍómalar sonunda óehrin doÂu óehri, batÍ óehri ve dÍó óehir olmak
üzere 3 kÍsÍmdan oluótuÂu belirlenmiótir.
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2007 Temmuz-AÂustos aylarÍ arasÍnda Çin Halk Cumhuriyeti Shaan-hsi ve Shanhsi ጊ Eyaletleri’ne yaptÍÂÍm Ordos gezisinde T’ung-wan Ch’eng óehri kalÍntÍlarÍnÍ
belgelemek de ekspedisyonumun amaçlarÍndan biri idi. Gezinin son ayaÂÍ olan ve bu
óehrin bulunduÂu Yu-lin óehrine 1 AÂustosta vardÍm. 2 AÂustos’ta önce Yu-lin
óehrinden harabelerin bulunduÂu Chin-pien kasabasÍna ulaótÍm. Mesafe yaklaóÍk
134.174 km. idi. Oradan doÂrudan vasÍta olmadÍÂÍ için bir araç kiralayarak yaklaóÍk 1
saat 30 dk. sonra, 53 km. kuzey doÂuda bulunan Pai Cheng-tzu köyüne vardÍm. Yol
tamamen stabilize dar bir yol idi, hatta bazÍ yerlerde toprak yol çökmüótü ve yolun iki
yanÍ patates tarlalarÍyla çevriliydi. TopraklarÍn giderek çölleótiÂi fark ediliyordu.
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kehrin kalÍntÍlarÍ yüksekçe bir düzlükte bulunuyordu. AóaÂÍda Wu-ting nehri
gözükmekteydi. YukarÍya çÍkabilmek için bu nehir üzerindeki küçük bir köprüden
geçiliyordu. Nehir tam bir bozkÍr nehri özellikleri taóÍyordu. SularÍ ise, gördüÂümüz
diÂer nehirler gibi bulanÍk deÂil, tam aksi çok berrak ve güzeldi.

.A

KalÍntÍlar tahmin ettiÂimden çok daha genió bir alan kaplamaktaydÍ. Gncecik,
tebeóir tozu gibi toprak içerisinde yükselen bembeyaz duvarlar hemen dikkati
çekiyordu.

w
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Harabe herhangi bir restorasyona tabi tutulmamÍó olmasÍna raÂmen oldukça
saÂlam bir óekilde ayakta durmakta. Yüksek surlarÍn hemen dibinde göz göz odalar,
odalarÍn içinde de ocak olduÂunu tahmin ettiÂim bazÍ çukur yapÍlar var. Odalar
birbirine geçióli bir planda yapÍlmÍó. Her dört oda dÍóarÍda ortak bir duvarla çevrili ve
bu bahçe gibi yerin tek bir giriói var. Gç óehrin bazÍ kÍsÍmlarÍ köylüler tarafÍndan sebze
tarlasÍ olarak kullanÍlmakta. Bu óehir kalÍntÍsÍnÍn bulunduÂu bölge ve çevresi Çin Halk
Cumhuriyeti’nin çölleóme bölgelerinden biri olduÂu için çölleómeyi önleme projeleri
çerçevesinde yeóillendirme çalÍómalarÍ yapÍldÍÂÍ açÍkça görülmektedir. kehir
kalÍntÍsÍnÍn içindeki sebzeler bu amaçla da ekilmió olabilir.

w
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Civarda birkaç köylüden baókasÍ bulunmuyor. AçÍk hava müzesi olan óehrin
kapÍsÍndaki görevli ile harabelerden bulduklarÍ birkaç parça ok ucu, keramik
parçalarÍ, paralar vs. satmaya çalÍóan üç köylüden baókasÍnÍ görmedim. Köylülerin
aktardÍÂÍna göre burada bazÍ kazÍ çalÍómalarÍ yapÍlmÍó, çok önemli eserler bulunmuó
ve müzeye götürülmüó. Ancak ne civarda, ne de eyalet müzesinde bunlarla ilgili
hiçbir parçaya rastlamadÍm.
Çinli bilim adamlarÍ Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra bu óehrin
araótÍrmalarÍna baólamÍó, farklÍ araótÍrmacÍlar óehrin kalÍntÍlarÍ üzerinde çeóitli
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araótÍrmalar yapmÍótÍr. 1956 yÍlÍnda Shaan-hsi Eyaleti Kültür Dairesi ve Müzesi
ióbirliÂi ile eyaletin kuzeyi ve T’ung-wan Ch’eng harabeleri araótÍrÍlmÍó, óehir
kalÍntÍlarÍnÍn, kule ve burçlarÍn resimleri çekilmiótir. 1970 yÍlÍnda ise Shaan-hsi Eyaleti
Arkeoloji Enstitüsü üyelerinden olan Tai Yin-hsin defalarca bölgeye gitmió, çeóitli
ölçümler alarak óehrin planÍnÍ çizmiótir. 1972’de ise batÍ óehrinin güney duvarÍndaki 1
nolu burcun içinin oyuk olduÂu görülmüó ve bunun silah deposu olabileceÂi ifade
edilmiótir. 1991’de Wu-ting Nehri’nin batÍ kÍyÍlarÍndaki daÂ eteklerinde T’ang
HanedanlÍÂÍ (618-907) döneminden kalma birkaç mezar grubu bulunmuótur. Bunun
yanÍ sÍra óehir sÍnÍrlarÍ içinde çok miktarda çatÍ süsleri ele geçirilmiótir. 1993 yÍlÍnda Gç
MoÂolistan Arkeoloji Enstitüsü mezar soyguncularÍna karóÍ çalÍóÍrken bir grup kurgan
farketmió, incelemelerden sonra bunlarÍn HunlarÍn Büyük Hsia Devleti’ne (407-431)
ait olduÂu tespit edilmiótir. Bu kurganlarÍn yeri T’ung-wan Ch’eng óehrinin 16 km.
doÂusuna düómektedir. AçÍlan kurganlarÍn birçoÂu genió tipli tünelli mezarlardÍr. Bu
kurganlardan çok sayÍda bronz alet, keramik kap-kacak ile 53 karakterden oluóan
Çince yazÍlÍ bir mezar yazÍtÍ bulunmuótur. MezarÍn sahibi Hsia Devleti’nde Liangchou Tutuk8’u olarak hizmet gören ve “Ta Hsia 2. yÍlÍ” nda, yani 405 yÍlÍnda ölen T’ien
Min-huo↰Ἣ’dur. Bu kurgan bugüne kadar bilinen Hsia Devleti’ne ait tek
kurgandÍr. Góte bu yazÍtla bu óehir kalÍntÍsÍnÍn artÍk HunlarÍn T’ung-wan Ch’eng óehri
olduÂu biraz daha kesinlik kazanmÍótÍr (K’ang 2004:16-18).

w
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kehrin adÍ öncelikli olarak açÍklanmasÍ gereken bir konudur. BazÍ Çinli ilim
adamlarÍ (Ch’eng, Han 2004) tarafÍndan ortaya atÍlan teze göre “T’ung-wan Ch’eng”
adÍ óehrin Türkçe adÍnÍn Çinceleótirilmió hâlidir. XX. yüzyÍl ortalarÍnda Luo-yang
óehrinde ortaya çÍkarÍlan Tabgaç hanedan üyelerine ait mezar kitabelerinde bu óehir
“T’ung wan-tu” olarak geçmektedir. Bir baóka yazÍtta ise “T’u-wan-t’u” olarak geçer.
Gsimler üzerindeki bu tutarsÍz yazÍlma óekli, onun asÍl adÍnÍn Çince olmadÍÂÍ ihtimalini
ortaya koymaktadÍr. Kuzey Chou (556-581) HanedanÍ imparatorlarÍndan Yü-wen t’ai
ቝᢥᵏ’Ín oÂlu olan imparator Ming-ti Yu-wen Yu ᏢቝᢥᲦ (543-560)’nin asÍl adÍ
“T’ung-wan t’u” 㒳嚻⓭ veya “T’u-wan-t’u”dur ve adÍ bu óehirde doÂduÂu için
verilmiótir (CS, 4, 1965:53)9. Eski Çince ile ÇaÂdaó Çince okunuóta w < m ses
deÂióikliÂi olduÂundan “T’u-wan” kelimesi “T’u-man” olarak okunmalÍdÍr. Kuzey
hanedanlÍklarÍ imparatorlarÍ, doÂduklarÍnda geleneksel olarak Hunca isim alÍr,
sonradan ona Çince bir isim takÍlÍrdÍ. Hunca “Tuman”Ín anlamÍ “on bin” demektir.
Günümüz Türkçesindeki Tümen kelimesidir. Bunun dÍóÍnda “çok, sayÍsÍz, sÍnÍrsÍz”
anlamlarÍ da taóÍr. Hun Devleti kurucusu Motun’un babasÍ da bu adÍ taóÍmaktaydÍ.
Göktürkler döneminde ise bu isim Çince “T’u-men” olarak yazÍlmÍótÍr.
8

Askerî vali.

Yü-wen T’ai’Ín diÂer oÂlunun adÍ ise Çince “Mi-ou-t’u” olarak kaydedilmiótir. Muhtemelen
“Minggatu” yani “BinbaóÍ”dÍr ; Boodberg (179-180).
9
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O hâlde kentin asÍl adÍ “Tumen óehri” olmalÍdÍr. Çince adÍ ise hem anlam, hem de
ses olarak aslÍna benzetilmeye çalÍóÍlmÍótÍr (Ch’eng, Han 2004: 156-157).
Gç óehir doÂu ve batÍ olmak üzere iki bölümden oluómaktadÍr. DoÂu ve batÍ óehri
dikdörtgen bir yapÍya sahip olup bir duvarla birbirinden ayrÍlmaktadÍr. BatÍ óehrinin
kuzey duvarÍ 557 m., güney duvarÍ 500 m., batÍ duvarÍ 721 m., doÂu óehriyle ortak
olan doÂu duvarÍ ise 774 m. dir (Wu 2004:133). DoÂu óehrinin kuzey surlarÍ 504 m.,
doÂu surlarÍ 735 m., güney surlarÍ 551 m., batÍ óehriyle ortak olan batÍ surlarÍ ise 774 m.
dir. DoÂu óehrinin çevresi toplam 2566 m., batÍ óehrinin ise 2470 m. dir. kehrin dört
köóesinde dikdörtgen yapÍda kuleler bulunmaktadÍr. Bunlardan en yükseÂi 31,6
m.dir. BatÍ óehrinin dört tarafÍnda birer kapÍ bulunur. DoÂu óehrindeki 2 adet kapÍyla

et

birlikte toplam kapÍ sayÍsÍ altÍdÍr. Bunlar kuzeydeki kapÍ P’ing Shou㦣 KapÍsÍ,
güneydeki Ch’ao Sung㦬⸚KapÍsÍ, batÍdaki Fu Liang㦜KapÍsÍ, doÂudaki ise Chao

i.N

Wei㕪淞KapÍsÍ olarak adlandÍrÍlmÍótÍr. DoÂu óehrinin doÂu surlarÍnda ise Feng Shao

.A

lt
a

yl

KapÍsÍ ile Shao Wei KapÍsÍ vardÍr. Shao Wei KapÍsÍ doÂu óehrinin batÍ duvarÍnÍn tam
ortasÍndadÍr (Wu, T’ien 2005:42-43). Uçaktan çekilen fotoÂraflar óehrin doÂu
duvarÍnda bir yarÍ dairesel kapÍnÍn varlÍÂÍnÍ göstermektedir. Çin EskiçaÂ óehir
mimarisinde bu tip yarÍ dairesel kapÍlara pek rastlanmaz (Wu 2004:138). kehrin bu
özelliÂi ise onun kapÍsÍnÍn diÂer Çin óehirlerindeki gibi batÍya bakmadÍÂÍ, ana
kapÍsÍnÍn doÂuda olduÂunun göstergesidir. BozkÍr kültüründeki doÂu yönünün
kutsallÍÂÍnÍ ióaret eden bu durum óehrin en büyük Türk özelliklerinden biridir.

w

w

Bu iki óehirden Han SarayÍ batÍ óehrinde, bürokratlarÍn yaóadÍÂÍ saray ise doÂu
óehrinde bulunmaktaydÍ. Halk ise dÍó óehirde yaóÍyordu (Wang, Li, Wang 2004:201).

w
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i.N

et

Bir Hun Baükenti: T’ung-Wan Ch’eng

.A

Resim I: T’ung-wan Ch’eng ûehri Plan× (Deng 2004: 5)

w

w

w

T’ung-wan Ch’eng’Ín diÂer büyük farklÍlÍÂÍ ise, Çin kale mimarisinde az rastlanan
bir özellik taóÍmasÍndan kaynaklanmaktadÍr. Bu unsur dÍóa doÂru çÍkÍk kale
burçlarÍdÍr. BurçlarÍn dÍóarÍya doÂru çÍkÍk olmasÍ ve bu burçlardan üç tarafa ok
atÍlabilir olmasÍ, kaleyi veya óehir surlarÍnÍ daha kolay savunulabilir hâle
getirmektedir. AyrÍca burçlar arasÍ kurulacak bir çapraz ateó aÂÍyla savunmayÍ daha
da kolaylaótÍrmaktaydÍ. Üstelik bu yüzden sur duvarlarÍnÍn kalÍn yapÍlmasÍ
gerekmemektedir. Góte savunmaya büyük yararlÍlÍk getiren bu özellik Çin saraylarÍ ve
kalelerinde pek görülmemektedir. Bu yüzden Sung HanedanlÍÂÍ kaynaklarÍ Hun
imparatorunun bu óehrinin farklÍlÍklarÍnÍ ve faydalÍ özelliklerini inceleyerek kaleme
almÍótÍr ve bu tarihten itibaren bu tip burç yapÍsÍ Çin hanedanlÍklarÍnÍn savunma
mimarisine girmiótir. BatÍ óehrinin kuzey duvarÍnda on adet, güney duvarÍnda sekiz
adet burç vardÍr. Güney duvarÍndakiler diÂerlerinden nispeten daha genió ve
uzundur. Her birinin yüksekliÂi 18,8 m., genióliÂi ise 16,4 m. dir. BurçlarÍn arasÍ farklÍ
uzunluklarda olup 30-40 m. arasÍnda deÂiómektedir (Li 2004:133-135). BatÍ surlarÍnda
bu tip burçlardan 37 adet tespit edilmiótir. DÍóarÍ doÂru çÍkÍntÍlÍ olan köóegen burçlarÍn
óekli at yüzüne benzediÂi için “at yüzü” terimi olarak Çin diline yerleómiótir.
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w

w

.A

lt
a

yl

Resim II: Sung Hanedanl×ù× (420-479) döneminde
yap×lm×ü bir üehrin surlar×n× betimleyen resim. “At yüzü”
burçlar ve “yar× dairesel kap×” net bir üekilde
görülmektedir. (Li 2004:134)

w
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Resim III: “At Yüzü” tipi kale burçlar×n×n daha yak×ndan
görünüüü (Li 2004:134)

AyrÍca bu Hun óehrinin bir diÂer önemli özelliÂi ise beyaz olmasÍdÍr. YapÍlan
analizlere göre kullanÍlan malzeme kuvars çakÍlÍ, Çin kili yani kaolin ve kireç taóÍndan

Bir Hun Baükenti: T’ung-Wan Ch’eng

Tilla Deniz Baykuzu

oluóan üç çeóit maddenin bileóimidir. Góte bu karÍóÍm sÍrasÍnda kirece su verilirken
buhar çÍktÍÂÍndan “piómió toprak” olarak adlandÍrÍlmÍótÍr ve duvarlarÍn son derecede
saÂlam olmasÍnÍ saÂlamÍótÍr (Li 2004:195-196). Bir savunma yapÍsÍnÍn bu kadar saÂlam
olmasÍ Çinlileri óaóÍrtmÍó, bu özellik de burçlar gibi Çin mimarisine girmiótir.
KayÍtlara göre bu óehir Hsia Devleti’ni kuran Hun boylarÍnÍn ordasÍnÍn güneyine
kurulmuótur. Bu bölge araótÍrmacÍlara göre Ch’i-wu ᄾใ DaÂÍ ile Yun-chung 㔕ਛ
arasÍ olmalÍdÍr.

lt
a

yl

i.N

et

T’ung-wan Ch’eng’Ín kapÍlarÍnÍn isimleri ise bize önemli tarihî ipuçlarÍ
vermektedir. ÖrneÂin, güney kapÍsÍ olan Ch’ao Sung KapÍsÍ’nÍn adÍ “Sung SarayÍ
KapÍsÍ” anlamÍna gelmekte olup doÂu duvarÍndaki kapÍ Wei, yani Tabgaç Devleti’ni,
kuzey yönündeki kapÍ ise Shuo-fang Bölgesi’ni, batÍ tarafÍndaki kapÍ ise Liang
Bölgesi’ni ióaret etmektedir. Yani kapÍlara sÍnÍr komóularÍnÍ gösterir isimler verilmiótir.
Góte bu açÍdan bakÍldÍÂÍnda óehrin yapÍmÍnÍn uzun sürmüó olduÂu ortaya
çÍkmaktadÍr. Çünkü yapÍmÍna 413 yÍlÍnda baólanmÍó olan óehrin güney kapÍsÍ “Sung
SarayÍ” anlamÍna gelmekte ise de Sung HanedanlÍÂÍ’nÍn kuruluó tarihi 420’dir. Üstelik
kayÍtlara göre Hun imparatoru 418’de Ch’ang-an seferinden dönerken yaptÍÂÍ
konuómasÍnda óehrin güney kapÍsÍnÍn henüz “Sung SarayÍ KapÍsÍ” olmadÍÂÍ
görülmektedir (Hsueh 2004: 57-58).

w

w

.A

Ho-lien Po-po, T’ung-wan Ch’eng’in kuruluóundan kÍsa bir süre sonra 425 yÍlÍ 8.
ayda Yung-an Köókü’nde ölmüó, üçüncü oÂlu Ch’ang ise Yung-an taraçasÍnda tahta
çÍkmÍótÍr ( TCTC, 120 1956:3776)10. O hâlde bu köók ve bu taraça da bu óehirde
olmalÍdÍr. BatÍ óehrinin güney duvarÍnÍn ortalarÍnda yüksek bir kulenin harabesi
bulunmaktadÍr. kehrin en yüksek yapÍsÍ olduÂu için burasÍnÍn Yung-an TaraçasÍ
olduÂu sanÍlmaktadÍr (Wu 2004:138).

w

KurduÂu devlet sadece 26 yÍl yaóamÍó olmasÍna raÂmen baókenti tarihe bir hediye
olarak kalmÍótÍr. kehir kayÍtlarda Tabgaç döneminde (386-535) toplam 5000 hububat
nakil aracÍnÍn bulunduÂu 4 askerî kazadan biri olarak gözükmektedir (Eberhard
1946:263).
“On Binleri Birleótiren kehir”, Kuzey Wei ർ㝵 (Tabgaç), BatÍ Wei 㝵 Kuzey
Chou ർ, Sui 㓍 (581-618), Tang ໊ (618-907), Beó Devlet Dönemi (907-960) gibi
Ordos’u ele geçiren tüm hanedanlÍklarca siyasî ve askerî merkez olarak kullanÍlmÍótÍr.
kehir çevrenin yavaó yavaó çölleómesiyle Kuzey Sung tarihinde (960-1127) göç
vermeye baólamÍótÍr (Hsueh 2003:53-56).
Hun imparatoru Ho-lien Po-po, devletin baóÍnda olduÂu müddet içinde sadece
T’ung-wan Ch’eng deÂil, birçok óehir inóa ettirmiótir. Bunlardan, kayÍtlardan veya
arkeolojik olarak tespit edilenler óunlardÍr:
10

14 yÍl tahtta kalan Po-po 45 yaóÍnda ölmüótür.
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(1) Kuo-ch’eng ᨐၔ
“Meyva óehri” anlamÍna gelir. Ho-lien Po-po tarafÍndan kurulan bu óehir, meyva
bahçelerinin çokluÂu yüzünden bu adÍ almÍótÍr. Hsia Devleti’nin yÍkÍlÍóÍndan (431)
sonra adÍ “Ling-chou” ἰᎺၔ óehri olarak deÂiótirilmiótir. Stratejik mevkii bakÍmÍndan
çok önemli bir yerde olan olan óehir doÂu-batÍ ve kuzey- güney yollarÍnÍn kavóak
noktasÍndadÍr. AyrÍca kuzeyin konar-göçer halkÍ ile güneyin yerleóik halkÍnÍn
birleótiÂi bir yerdir.
kehrin kalÍntÍlarÍ bugün Çin Halk Cumhuriyeti Ning-hsia Eyaleti, Wu-ch’ung
ቘᄐใᔘও KasabasÍ’nÍn batÍsÍndadÍr.

et

(2) San-chiao ûehri ਃၔ

yl

i.N

Po-Po, 411 yÍlÍ 9. ayÍnda 30.000 kióilik ordusuyla buraya gelmió ve 11. ayda Sonraki
Ch’in Devleti ordusuyla Chin-Shih 㕍⍹’Ín kuzey düzlüklerinde savaómÍótÍr (TCTC,
116, 1956:3643). Galip gelerek 35.000 kiói ve 20.000 at ele geçirir ve burada bir óehir
kurar (Onat 1977:66-67). kehrin bir diÂer adÍ Lung-yen (Ejder Gözü)’dir. Bugünkü
Shaan-hsi Eyaleti, Chin-pien KasabasÍ doÂusundadÍr.

w

w
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(3) T’ai-hou ûehri ᄥอၔ
“Gmparatoriçe kehri” anlamÍna gelir. Fu-chou Bölgesi Luo-chiao ㈍Ꮊᵡ KasabasÍ
kayÍtlarÍnda “bu óehir kasabanÍn 36 li batÍsÍndadÍr” diye yazmaktadÍr. Po-Po, 417
yÍlÍnda Liu Yu’nun Sonraki Ch’in Devleti KralÍ Yao Hung’u ྮ⊧ 11 öldürerek devleti
yÍktÍÂÍnÍ ve oÂlu Yi-cheng’e Ch’ang-an óehrini korumasÍ emrini verdiÂini duyunca
çok memnun olmuótu (TCTC 118, 1956:3715; Onat 1977:66-67)12. Burada bir óehir
yaptÍrarak hatununu buraya bÍrakmÍó ve derhal ordusuyla Çin baókenti Ch’ang-an’a
girmiótir. kehrin bugün Shaan-hsi Eyaleti Fu 䰩 ንওKasabasÍ’nÍn batÍsÍnda olduÂu
tahmin edilmektedir.

w

120

Bu óehir Türk kültür tarihinde önemli bir yeri olduÂuna inandÍÂÍmÍz, ama
hakkÍnda çok az bilgiye sahip olduÂumuz “Hatun kehirleri”nden biri olmalÍdÍr.
kimdiye kadar yapÍlan araótÍrmalarda VIII. yüzyÍl sonrasÍnda “Hatun-kale”, “Hatunhot”, “Hatun-sÍnÍ” ve “Hatun BalÍk” gibi isimler taóÍyan Hatun óehirleri tespit
edilmiótir (Baykara 1980: 497-513). Görünen odur ki bu óehir de bu Türk geleneÂinin
Hunlardaki tezahüründen baóka bir óey deÂildir.

11
12

Sonraki Ch’in Devletinin ikinci kralÍdÍr. 416 yÍlÍnda babasÍnÍn yerine tahta çÍkmÍótÍr.

Yi-cheng, çok iyi bir asker olan babasÍna raÂmen çok yetenekli bir komutan deÂildi. Üstelik
yaóÍ genç ve tecrübesizdi. Bu yüzden onun korumasÍna bÍrakÍlmÍó olan Çin baókenti çok kolay
ele geçirilecekti.

Bir Hun Baükenti: T’ung-Wan Ch’eng
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(4) Wu-erh Ch’eng ਈܓජ
Kaynaklarda eski Yuan-ho ర KasabasÍ’nÍn 20 km. kuzey batÍsÍnda olduÂu
yazÍlmaktadÍr. Po-po, 418 yÍlÍnda DoÂu Chin Devleti’nin ünlü generali Liu Yu
’ഏ‘nün oÂlu Yi-cheng’den baókent Ch’ang-an’Í almÍótÍr (TCTC, 118, 1956:3722)13.
Ele geçirdiÂi halk için Wu-erh óehrini inóa ettirmiótir. kehir bugün Shaan-hsi Eyaleti
Sui-te 䰩 㒹ᓾও KasabasÍ’nÍn kuzey batÍsÍndadÍr.
(5) Yin-han ûehri 仆∫ජ

et

Ling-chou ἰᎺ Bölgesi Huai-yuan KasabasÍ kayÍtlarÍnda, bölgenin 120 li kuzey
doÂusunda olduÂu yazmaktadÍr. AslÍnda Po-po buraya bahçe yaptÍrmayÍ
düóünmüótür. Fakat Tabgaçlar onlara bir grup halk gönderince burayÍ óehir
yaptÍrmÍótÍr.

i.N

kehir bugün Ning-hsia Eyaleti Yin-ch’uan óehri ቘᄐ 䫊ᎹᏒ kuóaÂÍnda
bulunmaktadÍr.

yl

(6) Ch’i-wu ûehri ༥ਈජ

lt
a

DiÂer adÍ “Pai-ch’eng” yani “Ak kehir” dir. Ch’i Wu DaÂÍ’nÍn 125 li güneyinde
kurulmuótur. Po-po saÂlÍÂÍnda buradan hep çok beÂendiÂi bir yer olarak sÍk sÍk söz

.A

ettiÂi için oÂlu Ho-lien Ch’ang 忺抲, Po-po’nun 425’te ölümünden (TCTC,120,

w

1956:3776) sonra onun adÍna yapÍmÍnda 7000 ióçinin çalÍótÍÂÍ bir tapÍnak yaptÍrmÍótÍr
(Onat 1977:121).

w

Bugün Shaan-hsi Chin-pien kasabasÍ 䰩㕏ㆻ, T’ung-wan Ch’eng óehrinin 30
km. kuzeyindedir.

w

(7) Hei-ch’eng 咥ජ

“Kara kehir” anlamÍna gelmektedir. Hsia Devleti’nin bu óehri K’u-li Nehri ᐶ
(bugünkü Yun-yen 㔕ጤ Nehri) doÂu koluyla birleótiÂi yerde kurulmuótur. Bu nehrin
eski adÍ “Hei-shui” yani “karasu” olduÂu için óehre bu ad verilmió olmalÍdÍr.
Bugün Yan-an óehrinin güneyindeki Lin 䰩ᑧЈ䬛 köyündedir.
Ancak Onat’a göre bir baóka Çin kaynaÂÍ 391 yÍlÍnda Po-po’nun babasÍnÍn diÂer
oÂlunu Hei-ch’eng üzerine yaÂmaya gönderdiÂini yazmaktadÍr (1977:33). Bu ifadeden
her iki óehrin aynÍ óehir olduÂu zannÍ uyanmaktadÍr, fakat Onat’Ín eserinde adÍ geçen
Karaóehir SarÍ Irmak’Ín en kuzey kolu olan Wu-yuan Ѩॳ Nehri kuzeyinde olan

13

Po-po, 418 yÍlÍnda Liu Yi-cheng’in yabancÍlardan oluóan ordusunu yenerek Çin baókentini ele
geçirmiótir. Bu büyük zafer üzerine birkaç ay sonra Ísrarlar üzerine “imparator” olduÂunu ilan
eder; Onat (1977:82-86).
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baóka bir “Karaóehir”dir.
(8) Kan-ch’uan Ch’eng ↞ᴰၔ
“TatlÍ PÍnar” kehri anlamÍna gelmektedir. Kaynaklar, óehrin içindeki kuyu sularÍnÍn
çok tatlÍ olduÂu için óehre bu ismin verildiÂi söylenmektedir.
Bugünkü Shaan-hsi Eyaleti Wei-nan ᷺ධਅ㇘䬛 óehrinin kuzey yakasÍnda AóaÂÍ
Kui Köyü’nün güney doÂusundadÍr.
(9) Ho-lian ûehri 䌿䗷ජ

et

Bu óehrin surlarÍnÍn kalÍn olmadÍÂÍ fakat burçlarÍnÍn çok sÍk ve yüksek olduÂu, bu
yüzden savunmasÍnÍn çok önemli olduÂunu yazan Sung HanedanlÍÂÍ (420- 479)
kaynaklarÍ, bu óehirden övgüyle söz etmektedir.

i.N

kehir kalÍntÍlarÍ; Shaan-hsi Eyaleti Yan-an KasabasÍ’nÍn kuzey doÂusundaki Fenglin 䰩ᑧ⽃ᨋ䬛 Köyü’nde bulunmaktadÍr (Chou 2004:95-96).

yl

Sonuç

w

w
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Sonuç olarak, her geçen gün arkeolojik çalÍómalarÍn daha da ilerlemesi ve çoÂalmasÍ
ile Gslâmiyet öncesi Türk devletleri hakkÍndaki bilgilerimiz artmaktadÍr. Bu bilgiler
ÍóÍÂÍnda geç dönem HunlarÍnÍn Çin Seddi içindeki topraklarÍnda yarÍ yerleóik hayata
geçmió olduklarÍ, birçok óehir kurduklarÍ, üstelik baókentleri olan T’ung-wan Ch’eng
óehrinin Çin siyasî, kültürel ve mimarî tarihinde önemli bir yere sahip olduÂunu tespit
etmekteyiz. Üstelik bu yapÍlarÍyla mimaride Çinlileri taklit ettikleri veya onlardan
etkilendikleri gibi tezlerin de doÂru olmadÍÂÍ ortaya çÍkmaktadÍr. ÖrneÂin Çin
mimarisinde olmayan “at yüzü” adlÍ dÍóa doÂru çÍkÍk kale burçlarÍ, yarÍ dairesel kapÍsÍ
gibi önemli özellikleri bu topraklara getirdikleri görülmektedir. AyrÍca óehir surlarÍnÍn
yapÍmÍnda kullanÍlan Kaolin, kuvars ve kireç daha önce bu coÂrafyada sur yapÍmÍnda
kullanÍlmamÍó bir malzeme olarak óehrin saÂlam beyaz duvarlarÍnÍ tarihe yazdÍran
malzeme olmuótur. SaÂlamlÍÂÍ dolayÍsÍyla savunma tekniklerini de etkilemiótir.
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Bu óehirler Hun Türklerinin yarÍ yerleóik hayata geçtiklerinin en güzel V. yüzyÍl
örnekleri olarak gözükmektedir. Ancak bu örneklerin daha da öncesi veya farklÍ
coÂrafyalarda bulunan emsalleri de olmalÍdÍr. ÖrneÂin On AltÍ Devlet Döneminde
(304-439) devlet kurmuó diÂer Hun devletleri de Çin topraklarÍna hükmettikleri
dönemde yarÍ yerleóik hayata geçerek óehirler kurmuó olmalÍdÍrlar. Glerleyen yÍllarda
yapÍlacak arkeolojik çalÍómalar bu konuyu aydÍnlatacaktÍr.
Ezberimizi bozan bu bulgular ÍóÍÂÍnda Türk kültürü tekrar baótan gözden
geçirilmeli ve tespit edilen Hun óehirleri Türk bilim adamlarÍnca incelenmeye
alÍnmalÍdÍr.

Tilla Deniz Baykuzu

w

w

w

.A

lt
a

yl

i.N

et

Bir Hun Baükenti: T’ung-Wan Ch’eng

Resim IV. T’ung-Wan Ch’eng (T. Deniz Baykuzu Arüivi)
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Resim V. T’ung-Wan Ch’eng (T. Deniz Baykuzu Arüivi)
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Resim VI. T’ung-Wan Ch’eng (T. Deniz Baykuzu Arüivi)

Bir Hun Baükenti: T’ung-Wan Ch’eng

Tilla Deniz Baykuzu

K×saltmalar
CS : ChouȱShu, ਼ ȱȱ(Chou HanedanlÍÂÍ YÍllÍÂÍ)
PS: PeiȬshih ർผ (Kuzey HanedanlÍklarÍ Tarihi)
TCTC: TzuȬchihȱT’ungȬchien ⾗ᴦㅢ㐔 (Kronolojik Çin Tarihi)
WS: WeiȱShu 㝵ᦠ( Wei HanedanlÍÂÍ YÍllÍÂÍ)
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