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ÖZET 
Çin yllklarnda Hunlar’n kurdu u Hsia Devleti ba kentinin görkemi ve güzellikleri uzun 
uzadya anlatlr. T’ung-wan Ch’eng adn ta yan bu Hun ba kenti nihayet Çinli 
arkeologlar tarafndan tespit edildi ve dünyaya duyuruldu. Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
Sha’an-hsi  Eyaleti’nin kuzeyinde, ç Mo olistan Özerk Bölgesi’ne snr olan Yu-lin 
ehri Chin-pien kasabasnn 58 km. kuzeyinde Pai Cheng-tzu adl köyün yaknnda 

bulunan ehir hem Hunlarn ehircili ine en önemli bilgileri verecek ehir kalnts olmas 
hem de bulunan ilk ve tek Hun ba kenti özelli ini ta mas açsndan tarihi de eri 
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 Chin-
pien town in Yulin; the border city of Inner Mongolia, in northern part of Sha’an-hsi  
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. 
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Türk kültür tarihinde genel fikir Türk ehircili inin VIII. yüzy ldan eskiye 
gitmedi idir (Sümer 1994: 2). Bat  Göktürklerin sahas nda birçok ehir kal nt s  
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bulunmakla beraber Türklerde yerle ik hayata genellikle Uygurlar döneminde 
geçildi i dü ünülmektedir. Son zamanlarda özellikle Bat  Türkistan bölgesinde 
Göktürk dönemine ait bir tak m ehir kal nt lar  bulunmu  (Esin 1972: 151-157), 
böylece Türklerin ehircilik tarihi bir ad m daha ilerlemi tir (Özcan 2005: 251 – 265; 
Can 2002:150-160) 1.  

Asya Hun devletlerine ait bilinen ilk ehir kal nt s  Sibirya’dad r ve M.Ö. I. yüzy la 
aittir (Esin 1972: 148-149).  Hun devletinin siyasî hareketlerini izledi imizde Çin’in 
kuzeyine kadar inen Hunlar n M.S. III. yy. sonlar nda Çin topraklar nda yerle tirilmi  
5 boyu oldu unu ve bu boylar n Çin’deki iktidar zaafiyetinden faydalanarak 
ba ms zl k hareketine giri tiklerini görürüz. M.S. 304 y l nda ba ms zl n  ilan eden 
Hunlar önce lk Chao  veya Han  Devletini (304-329) kurmu , bunu s ras yla 
Sonraki Chao  (319-352), Büyük Hsia  (407-432) ve Kuzey Liang  (397-
439) devletleri izlemi tir.  

Sar  Irmak’ n iç havzas yla do usunda yer alan bu Hun devletleri Çin 
topraklar n n hâkimiyetini ele geçirmi  ve böylece en az ndan yönetici kesimi yar  
yerle ik bir hayat tarz na geçi  yapm t r. H zla Çin nüfusu gözünde önceki 
devletlerinden bir farklar  olmad klar n  ispatlama yoluna giri mi  ve yerle ik halk n 
anlay na göre büyük bir devlet olduklar n  göstermek için çe itli imar faaliyetlerine 
ba lam lard r. Çin kaynaklar  bize bu devletlerin birçok saray, kö k, kule, yaz t 
yapt rd n  aktarm lard r. Fakat gerek birbirleri ile gerekse Çinlilerle yap lan sava lar 
sonucunda bu yap lar n ço u tahrip edilmi , yok olmu lard r. Baz lar  ise henüz 
bulunamam t r.  

Tüm bu mimarî yap lar n yan  s ra kar m za o dönem Türklerde henüz 
olmad n  dü ündü ümüz bir ba ka yap  türü ortaya ç kar:  ehir. 

Çal mam z n konusunu olu turan bu ehir, kaynaklar n övgüyle bahsetti i, 
kal nt lar  günümüze kadar gelebilmi  tek Hun ba kenti olma özelli ini ta yan, 
Büyük Hsia Devleti’nin kurucusu Ho-lien Po-po  taraf ndan yapt r lan ve 

devletin ba kenti olan T’ung-wan Ch’eng  ehridir. 

T’ung-wan Ch’eng, “On Binleri Birle tiren ehir” anlam na gelen ismi ve 
kaynaklarda ifade edilen muazzam yap lar yla Çin tarihinin de önemli ve efsanevî bir 
ehridir. Ho-lien Po-po (381-425) Hunlar n hanedan boyu olan Tu-ku boyundand r. 

Yak kl l , disiplini ve askeri yetene i ile ünlüdür (Eberhard 1987:164; Onat 1977:50). 
Sar  Irmak’ n do usundaki P’ing-ch’eng  ehrinden2 bat ya do ru seferler 
ba latm , Sar  Irmak’ n iç havzas nda birçok yeri ele geçirmi  ve nihayetinde M.S. 407 

                                                  
1 Çin kaynaklar nda zaman zaman Hunlar n ehir in a etti i haberleri vermektedir. Hunlar n 
tüm ehirlerinden bahsedece im makaleyi ilerde yazmay  dü ünüyorum. 
2 Shan-hsi Eyaleti’nin kuzeyindedir.  
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tarihinde ba ms zl n  ilan ederek “Büyük Hsia” Devleti’ni kurmu tur (TCTC, 114, 
1956: 3597-3598).  

Hun imparatoru ülkesini kurduktan sonra giri ti i siyasî ve askerî faaliyetlerde 
ba ar lar sa lam , bu ba ar lara paralel olarak imar hareketlerini de h zland rm t r. 
413 y l nda Ho-lien Po-po Ordos Bölgesi’nde kendi ba kentini kurdurmaya karar 
vermi ti. Ch’i-kan boyundan3 ünlü General A-li’yi mimarba  yaparak bu 
i in ba na atad . Mimarba  bu ehir için yakla k 100.000 i çi çal t rd . Üstelik orduda 
al k n oldu u disiplini bu ehrin yap m nda da göstermi , en ufak bir yanl  olan i çi 
ve ustalar  ölümle cezaland rma yoluna gitmi ti (PS, 93, 1974:3063). ehir, Shuo-fang 

Nehri’nin4 kuzeyinde, Hei Nehri ’nin güneyinde in a edildi. T’ung-wan 
Ch’eng s rt n  da a yaslam , önü ve sa  taraf  ise nehirlere bakmaktayd  (Onat 1977: 
69). Stratejik olarak Çin ba kentleri Luo-yang ve Hsien-yang ’dan çok daha 
kuvvetliydi. Hem savunmas  kolay hem de s n rlar  çok geni ti (Onat 1977: 92). ehir 
surlar  o kadar geni ti ki, Çin kaynaklar  bunu “geni li i güne  n n içeri girmesine 
engel oluyordu” diye aktarmaktad r.  

ehrin sa laml  ve stratejik öneminin yan  s ra güzelli i de kaynaklarda 
övgüyle anlat lmaktad r: 

Hun imparatoru ehrin içinde duvarlar  gö e kadar yükselen muhte em bir saray 
yapt rm t . Saray n etraf nda ise avlanmak için büyük bir orman, bal k tutmak için bir 
göl bulunuyordu. Ayr ca insanlar n ve arabalar n gezinti yapabilmesi için park ve 
çiçek bahçeleri yap lm t . Saray n içindeki odalar gizli kap lar ve geçitlerle birbirine 
aç l yordu. Saray n süslenmesinde Yan Wang-erh ve Pan Yu gibi sanatç lar 
görevlendirilmi ti. 

ehir in as ndan ayr  olarak Po-po, be  farkl  sava  aleti yap lmas n  da emretmi ti 
(Onat 1977: 69). Bunlar n yan s ra yapt rd  3 ch’ih5 9 tsun6 uzunlu undaki, ünü tüm 
ülkeye yay lan “Da Hsia Lung Ch’ueh”  ad n  verdi i k l c  ile üzeri deve, 
ejderha gibi alt n i leme motiflerle süslü olan devasa davulu da bu yeni ehrin giri ine 
yerle tirdi7. 

                                                  
3 Hsien-pilerin Ch’i-kan boyunun ismi Tabgaç döneminde Hsüe-kan olarak de i mi tir 
(Wei Shu, 113, 2002:3012).
4 Bugün Ning-hsia Eyaleti’ndedir. 
5 1 ch’ih  1/3 m. uzunlu undad r. 
6 1 tsun  1/30 m. uzunlu undad r. 
7 Hsia Devleti Tabgaçlar taraf ndan y k l nca saray n hazine dairesindeki say s z mücevher ve 
yüzlerce kilo alt n Tabgaç ba kentine ta nm , binlerce cilt kitaba da el koyulmu tur. Hazinenin 
bu kadar zengin olmas n n nedenlerinden biri de Hsia Devleti’nin Ch’ang-an ehrini ald ktan 
sonra hazineyi ba kentleri T’ung-wan Ch’eng’a ta malar d r. Wang (2006:85-87).  
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ehir öylesine güzeldi ki mparator, özel kalemi Hu Yi-chou ’ya kendi 
a z ndan bir methiye yazd rarak bir yaz t yapt rm  ve onu ehrin giri ine diktirmi ti. 
Yaz t öyledir: 

“…etraf  nehir ve da larla çevrili bir yerde ba kentimi in a ettirmeye 
ba lad m. S rt  da a yasl  yüzü nehir gören ehir, sol taraf nda nehir sa  
taraf nda önemli bir geçit olan yerdedir. Surlar o kadar yüksektir ki yüksekli i 
güne in girmesine engel olur. Etraf nda bir göl vard r ve çevresi ise binlerce li 
geni li indedir. Tehlikelere kar  savunmas  kolay olan-bu ehir-, sa laml k 
aç s ndan uzaktaki Hsien-yang ehrinden daha sa lam, güzellik bak m ndan 
ise Luo-yang ehrinden daha güzeldir. 

... in a edildi, odalar aras nda gizli geçitler ve kap lar yap ld , arabalar için 
yollar in a edildi. Bunu duyan insanlar gruplar hâlinde gelerek Hsia 
devletinin himayesine girdiler. Böylece imparatorun ünü dört bir yana 
da ld … 

…Büyük sanatkârlar ça r larak ülkenin en güzel yerlerinde imparatorlu un 
sembolü olan saraylar yapt r lm t r. Bunlardan Yan Wang-erh ’ n 

mimarî becerisi ile Pan Yu ’nun ustal , dokuz bölgenin vergileri olan 
alt n, gümü  ve sekiz bölgenin hediyeleriyle saray, ordugâh n güneyinde, 
kö k ise Yung-an ehrinin kuzeyine yapt r lm t r.  Bunlar n yap m nda on bin 
ki i çal m t r Saray geni  bir temel üzerine oturtulmu tur. çindeki sütunlar 
ah ap ve gökku a na benzer bir yap dad r. Çat s  adeta bir ku un uçarken 
kanatlar n n ald  ekle benzer. Günün 5 vaktinde de farkl  yerlerde 
oturulabilir bir ekilde yap lm t r. Il k odas ,  so uk odas  birbirlerinden inci 
perdelerle ayr lm t r. Bu odalara yerle tirilmi  aynalar etraf  o denli ayd nlat r 
ki d ar da gece mi yoksa gündüz mü anla lamaz. 

…Saraya isim vermek için gelenler saray n güzelli i kar s nda a rm , böyle 
bir eserin ancak tanr n n bulundu u yerde olabilece ini söylemi lerdir. Uygun 
isim bulmak için buna benzer eski eserlere bakmak gerekti ini, bunun gibi 
muazzam bir saray n eskiler içinde bulunmad n  belirterek isim 
koyamam lard r.

…-Yaln zca- Eskiden Chou hanedanl  zaman ndaki Kao Shih- adl  saray- 
zaman n airleri taraf ndan çok methedilmi tir… 

… Kap lar n üzerine ejderha ve yabanî hayvan motifleri i lenmi  ve saray n iç 
süslemesinde çok say da de erli ta  kullan lm t r…  

…Bu saraylar –me hur- Ling T’ai ’dan daha güzel, Wei-yang kadar 
mükemmeldir. Yap lan bu eserler geçmi  ve gelecek içindeki en güzel-eserler- 
olarak kalacakt r.” (  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  Eyaleti’nin kuzeyinde, ç Mo olistan 
Özerk Bölgesi’ne s n r olan Yu-lin  ehri Chin-pien  Kasabas ’n n 58 km. 
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kuzeyinde Pai Cheng-tzu adl  köyün yak n nda bulunan ehrin harabesi civar 
halk taraf ndan “Beyaz ehir” olarak bilinmektedir. Wu-ting Nehri’nin kuzey 
k y s nda Mao wu-su  Çölü’nün güneyinde yer alan ehir harabesinde çe itli 
y llarda yap lan çal malar sonunda ehrin do u ehri, bat  ehri ve d  ehir olmak 
üzere 3 k s mdan olu tu u belirlenmi tir.  

2007 Temmuz-A ustos aylar  aras nda Çin Halk Cumhuriyeti Shaan-hsi ve Shan-
hsi  Eyaletleri’ne yapt m Ordos gezisinde T’ung-wan Ch’eng ehri kal nt lar n  
belgelemek de ekspedisyonumun amaçlar ndan biri idi. Gezinin son aya  olan ve bu 
ehrin bulundu u Yu-lin ehrine 1 A ustosta vard m. 2 A ustos’ta önce Yu-lin 
ehrinden harabelerin bulundu u Chin-pien kasabas na ula t m. Mesafe yakla k 

134.174 km. idi. Oradan do rudan vas ta olmad  için bir araç kiralayarak yakla k 1 
saat 30 dk. sonra, 53 km. kuzey do uda bulunan Pai Cheng-tzu köyüne vard m. Yol 
tamamen stabilize dar bir yol idi, hatta baz  yerlerde toprak yol çökmü tü ve yolun iki 
yan  patates tarlalar yla çevriliydi. Topraklar n giderek çölle ti i fark ediliyordu. 

ehrin kal nt lar  yüksekçe bir düzlükte bulunuyordu. A a da Wu-ting nehri 
gözükmekteydi. Yukar ya ç kabilmek için bu nehir üzerindeki küçük bir köprüden 
geçiliyordu. Nehir tam bir bozk r nehri özellikleri ta yordu. Sular  ise, gördü ümüz 
di er nehirler gibi bulan k de il, tam aksi çok berrak ve güzeldi.  

Kal nt lar tahmin etti imden çok daha geni  bir alan kaplamaktayd . ncecik, 
tebe ir tozu gibi toprak içerisinde yükselen bembeyaz duvarlar hemen dikkati 
çekiyordu.  

Harabe herhangi bir restorasyona tabi tutulmam  olmas na ra men oldukça 
sa lam bir ekilde ayakta durmakta. Yüksek surlar n hemen dibinde göz göz odalar, 
odalar n içinde de ocak oldu unu tahmin etti im baz  çukur yap lar var. Odalar 
birbirine geçi li bir planda yap lm . Her dört oda d ar da ortak bir duvarla çevrili ve 
bu bahçe gibi yerin tek bir giri i var. ç ehrin baz  k s mlar  köylüler taraf ndan sebze 
tarlas  olarak kullan lmakta. Bu ehir kal nt s n n bulundu u bölge ve çevresi Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin çölle me bölgelerinden biri oldu u için çölle meyi önleme projeleri 
çerçevesinde ye illendirme çal malar  yap ld  aç kça görülmektedir. ehir 
kal nt s n n içindeki sebzeler bu amaçla da ekilmi  olabilir. 

Civarda birkaç köylüden ba kas  bulunmuyor. Aç k hava müzesi olan ehrin 
kap s ndaki görevli ile harabelerden bulduklar  birkaç parça ok ucu, keramik 
parçalar , paralar vs. satmaya çal an üç köylüden ba kas n  görmedim. Köylülerin 
aktard na göre burada baz  kaz  çal malar  yap lm , çok önemli eserler bulunmu  
ve müzeye götürülmü . Ancak ne civarda, ne de eyalet müzesinde bunlarla ilgili 
hiçbir parçaya rastlamad m.  

Çinli bilim adamlar  Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra bu ehrin 
ara t rmalar na ba lam , farkl  ara t rmac lar ehrin kal nt lar  üzerinde çe itli 
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ara t rmalar yapm t r. 1956 y l nda Shaan-hsi Eyaleti Kültür Dairesi ve Müzesi 
i birli i ile eyaletin kuzeyi ve T’ung-wan Ch’eng harabeleri ara t r lm , ehir 
kal nt lar n n, kule ve burçlar n resimleri çekilmi tir. 1970 y l nda ise Shaan-hsi Eyaleti 
Arkeoloji Enstitüsü üyelerinden olan Tai Yin-hsin defalarca bölgeye gitmi , çe itli 
ölçümler alarak ehrin plan n  çizmi tir. 1972’de ise bat  ehrinin güney duvar ndaki 1 
nolu burcun içinin oyuk oldu u görülmü  ve bunun silah deposu olabilece i ifade 
edilmi tir. 1991’de Wu-ting Nehri’nin bat  k y lar ndaki da  eteklerinde T’ang 
Hanedanl  (618-907) döneminden kalma birkaç mezar grubu bulunmu tur. Bunun 
yan  s ra ehir s n rlar  içinde çok miktarda çat  süsleri ele geçirilmi tir. 1993 y l nda ç 
Mo olistan Arkeoloji Enstitüsü mezar soyguncular na kar  çal rken bir grup kurgan 
farketmi , incelemelerden sonra bunlar n Hunlar n Büyük Hsia Devleti’ne (407-431) 
ait oldu u tespit edilmi tir. Bu kurganlar n yeri T’ung-wan Ch’eng ehrinin 16 km. 
do usuna dü mektedir. Aç lan kurganlar n birço u geni  tipli tünelli mezarlard r. Bu 
kurganlardan çok say da bronz alet, keramik kap-kacak ile 53 karakterden olu an 
Çince yaz l  bir mezar yaz t  bulunmu tur. Mezar n sahibi Hsia Devleti’nde Liang-
chou Tutuk8’u olarak hizmet gören ve “Ta Hsia 2. y l ” nda, yani 405 y l nda ölen T’ien 
Min-huo ’dur. Bu kurgan bugüne kadar bilinen Hsia Devleti’ne ait tek 
kurgand r. te bu yaz tla bu ehir kal nt s n n art k Hunlar n T’ung-wan Ch’eng ehri 
oldu u biraz daha kesinlik kazanm t r (K’ang 2004:16-18). 

ehrin ad  öncelikli olarak aç klanmas  gereken bir konudur. Baz  Çinli ilim 
adamlar  (Ch’eng, Han 2004) taraf ndan ortaya at lan teze göre “T’ung-wan Ch’eng” 
ad  ehrin Türkçe ad n n Çincele tirilmi  hâlidir. XX. yüzy l ortalar nda Luo-yang 
ehrinde ortaya ç kar lan Tabgaç hanedan üyelerine ait mezar kitabelerinde bu ehir 

“T’ung wan-tu” olarak geçmektedir. Bir ba ka yaz tta ise “T’u-wan-t’u” olarak geçer. 
simler üzerindeki bu tutars z yaz lma ekli, onun as l ad n n Çince olmad  ihtimalini 

ortaya koymaktad r. Kuzey Chou (556-581) Hanedan  imparatorlar ndan Yü-wen t’ai 
’ n o lu olan imparator Ming-ti Yu-wen Yu  (543-560)’nin as l ad  

“T’ung-wan t’u” veya “T’u-wan-t’u”dur ve ad  bu ehirde do du u için 
verilmi tir (CS, 4, 1965:53)9. Eski Çince ile Ça da  Çince okunu ta w < m ses 
de i ikli i oldu undan “T’u-wan” kelimesi “T’u-man” olarak okunmal d r. Kuzey 
hanedanl klar  imparatorlar , do duklar nda geleneksel olarak Hunca isim al r, 
sonradan ona Çince bir isim tak l rd . Hunca “Tuman” n anlam  “on bin” demektir. 
Günümüz Türkçesindeki Tümen kelimesidir. Bunun d nda “çok, say s z, s n rs z” 
anlamlar  da ta r. Hun Devleti kurucusu Motun’un babas  da bu ad  ta maktayd . 
Göktürkler döneminde ise bu isim Çince “T’u-men” olarak yaz lm t r. 

                                                  
8 Askerî vali. 
9Yü-wen T’ai’ n di er o lunun ad  ise Çince “Mi-ou-t’u” olarak kaydedilmi tir. Muhtemelen 
“Minggatu” yani “Binba ”d r ; Boodberg  (179-180).  
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O hâlde kentin as l ad  “Tumen ehri” olmal d r. Çince ad  ise hem anlam, hem de 
ses olarak asl na benzetilmeye çal lm t r (Ch’eng, Han 2004: 156-157).  

ç ehir do u ve bat  olmak üzere iki bölümden olu maktad r. Do u ve bat  ehri 
dikdörtgen bir yap ya sahip olup bir duvarla birbirinden ayr lmaktad r. Bat  ehrinin 
kuzey duvar  557 m., güney duvar  500 m., bat  duvar  721 m., do u ehriyle ortak 
olan do u duvar  ise 774 m. dir (Wu 2004:133). Do u ehrinin kuzey surlar  504 m., 
do u surlar  735 m., güney surlar  551 m., bat  ehriyle ortak olan bat  surlar  ise 774 m. 
dir. Do u ehrinin çevresi toplam 2566 m., bat  ehrinin ise 2470 m. dir. ehrin dört 
kö esinde dikdörtgen yap da kuleler bulunmaktad r. Bunlardan en yükse i 31,6 
m.dir. Bat  ehrinin dört taraf nda birer kap  bulunur. Do u ehrindeki 2 adet kap yla 
birlikte toplam kap  say s  alt d r. Bunlar kuzeydeki kap  P’ing Shou Kap s , 

güneydeki Ch’ao Sung Kap s , bat daki Fu Liang Kap s , do udaki ise Chao 

Wei Kap s  olarak adland r lm t r. Do u ehrinin do u surlar nda ise Feng Shao 
Kap s  ile Shao Wei Kap s  vard r. Shao Wei Kap s  do u ehrinin bat  duvar n n tam 
ortas ndad r (Wu, T’ien 2005:42-43). Uçaktan çekilen foto raflar ehrin do u 
duvar nda bir yar  dairesel kap n n varl n  göstermektedir. Çin Eskiça  ehir 
mimarisinde bu tip yar  dairesel kap lara pek rastlanmaz (Wu 2004:138). ehrin bu 
özelli i ise onun kap s n n di er Çin ehirlerindeki gibi bat ya bakmad , ana 
kap s n n do uda oldu unun göstergesidir. Bozk r kültüründeki do u yönünün 
kutsall n  i aret eden bu durum ehrin en büyük Türk özelliklerinden biridir.  

Bu iki ehirden Han Saray  bat  ehrinde, bürokratlar n ya ad  saray ise do u 
ehrinde bulunmaktayd . Halk ise d  ehirde ya yordu (Wang, Li, Wang 2004:201).  
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Resim I: T’ung-wan Ch’eng ehri Plan  (Deng 2004: 5) 

T’ung-wan Ch’eng’ n di er büyük farkl l  ise, Çin kale mimarisinde az rastlanan 
bir özellik ta mas ndan kaynaklanmaktad r. Bu unsur d a do ru ç k k kale 
burçlar d r. Burçlar n d ar ya do ru ç k k olmas  ve bu burçlardan üç tarafa ok 
at labilir olmas , kaleyi veya ehir surlar n  daha kolay savunulabilir hâle 
getirmektedir. Ayr ca burçlar aras  kurulacak bir çapraz ate  a yla savunmay  daha 
da kolayla t rmaktayd . Üstelik bu yüzden sur duvarlar n n kal n yap lmas  
gerekmemektedir. te savunmaya büyük yararl l k getiren bu özellik Çin saraylar  ve 
kalelerinde pek görülmemektedir. Bu yüzden Sung Hanedanl  kaynaklar  Hun 
imparatorunun bu ehrinin farkl l klar n  ve faydal  özelliklerini inceleyerek kaleme 
alm t r ve bu tarihten itibaren bu tip burç yap s  Çin hanedanl klar n n savunma 
mimarisine girmi tir. Bat  ehrinin kuzey duvar nda on adet, güney duvar nda sekiz 
adet burç vard r. Güney duvar ndakiler di erlerinden nispeten daha geni  ve 
uzundur. Her birinin yüksekli i 18,8 m., geni li i ise 16,4 m. dir. Burçlar n aras  farkl  
uzunluklarda olup 30-40 m. aras nda de i mektedir (Li 2004:133-135). Bat  surlar nda 
bu tip burçlardan 37 adet tespit edilmi tir. D ar  do ru ç k nt l  olan kö egen burçlar n 
ekli at yüzüne benzedi i için “at yüzü” terimi olarak Çin diline yerle mi tir.  
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Resim II: Sung Hanedanl  (420-479) döneminde 
yap lm  bir ehrin surlar n  betimleyen resim. “At yüzü” 
burçlar ve “yar  dairesel kap ” net bir ekilde 
görülmektedir. (Li 2004:134) 

 
Resim III: “At Yüzü” tipi kale burçlar n n daha yak ndan 
görünü ü (Li 2004:134) 

Ayr ca bu Hun ehrinin bir di er önemli özelli i ise beyaz olmas d r. Yap lan 
analizlere göre kullan lan malzeme kuvars çak l , Çin kili yani kaolin ve kireç ta ndan 
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olu an üç çe it maddenin bile imidir. te bu kar m s ras nda kirece su verilirken 
buhar ç kt ndan “pi mi  toprak” olarak adland r lm t r ve duvarlar n son derecede 
sa lam olmas n  sa lam t r (Li 2004:195-196). Bir savunma yap s n n bu kadar sa lam 
olmas  Çinlileri a rtm , bu özellik de burçlar gibi Çin mimarisine girmi tir.  

Kay tlara göre bu ehir Hsia Devleti’ni kuran Hun boylar n n ordas n n güneyine 
kurulmu tur. Bu bölge ara t rmac lara göre Ch’i-wu  Da  ile Yun-chung  
aras  olmal d r. 

T’ung-wan Ch’eng’ n kap lar n n isimleri ise bize önemli tarihî ipuçlar  
vermektedir. Örne in, güney kap s  olan Ch’ao Sung Kap s ’n n ad  “Sung Saray  
Kap s ” anlam na gelmekte olup do u duvar ndaki kap  Wei, yani Tabgaç Devleti’ni, 
kuzey yönündeki kap  ise Shuo-fang Bölgesi’ni, bat  taraf ndaki kap  ise Liang 
Bölgesi’ni i aret etmektedir. Yani kap lara s n r kom ular n  gösterir isimler verilmi tir. 

te bu aç dan bak ld nda ehrin yap m n n uzun sürmü  oldu u ortaya 
ç kmaktad r. Çünkü yap m na 413 y l nda ba lanm  olan ehrin güney kap s  “Sung 
Saray ” anlam na gelmekte ise de Sung Hanedanl ’n n kurulu  tarihi 420’dir. Üstelik 
kay tlara göre Hun imparatoru 418’de Ch’ang-an seferinden dönerken yapt  
konu mas nda ehrin güney kap s n n henüz “Sung Saray  Kap s ” olmad  
görülmektedir (Hsueh 2004: 57-58). 

Ho-lien Po-po, T’ung-wan Ch’eng’in kurulu undan k sa bir süre sonra 425 y l  8. 
ayda Yung-an Kö kü’nde ölmü , üçüncü o lu Ch’ang ise Yung-an taraças nda tahta 
ç km t r ( TCTC, 120 1956:3776)10. O hâlde bu kö k ve bu taraça da bu ehirde 
olmal d r. Bat  ehrinin güney duvar n n ortalar nda yüksek bir kulenin harabesi 
bulunmaktad r. ehrin en yüksek yap s  oldu u için buras n n Yung-an Taraças  
oldu u san lmaktad r (Wu 2004:138).  

Kurdu u devlet sadece 26 y l ya am  olmas na ra men ba kenti tarihe bir hediye 
olarak kalm t r. ehir kay tlarda Tabgaç döneminde (386-535) toplam 5000 hububat 
nakil arac n n bulundu u 4 askerî kazadan biri olarak gözükmektedir (Eberhard 
1946:263).  

“On Binleri Birle tiren ehir”, Kuzey Wei  (Tabgaç), Bat  Wei   Kuzey 
Chou , Sui  (581-618), Tang  (618-907), Be  Devlet Dönemi (907-960) gibi 
Ordos’u ele geçiren tüm hanedanl klarca siyasî ve askerî merkez olarak kullan lm t r. 
ehir çevrenin yava  yava  çölle mesiyle Kuzey Sung tarihinde (960-1127) göç 

vermeye ba lam t r  (Hsueh 2003:53-56). 
Hun imparatoru Ho-lien Po-po, devletin ba nda oldu u müddet içinde sadece 

T’ung-wan Ch’eng de il, birçok ehir in a ettirmi tir. Bunlardan, kay tlardan veya 
arkeolojik olarak tespit edilenler unlard r: 

                                                  
10  14 y l tahtta kalan Po-po 45 ya nda ölmü tür.  
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(1) Kuo-ch’eng   
“Meyva ehri” anlam na gelir. Ho-lien Po-po taraf ndan kurulan bu ehir, meyva 
bahçelerinin çoklu u yüzünden bu ad  alm t r. Hsia Devleti’nin y k l ndan (431) 
sonra ad  “Ling-chou”  ehri olarak de i tirilmi tir. Stratejik mevkii bak m ndan 
çok önemli bir yerde olan olan ehir do u-bat  ve kuzey- güney yollar n n kav ak 
noktas ndad r. Ayr ca kuzeyin konar-göçer halk  ile güneyin yerle ik halk n n 
birle ti i bir yerdir. 

ehrin kal nt lar  bugün Çin Halk Cumhuriyeti Ning-hsia Eyaleti, Wu-ch’ung  
Kasabas ’n n bat s ndad r. 

(2) San-chiao ehri   

Po-Po,  411 y l  9. ay nda 30.000 ki ilik ordusuyla buraya gelmi  ve 11. ayda Sonraki 
Ch’in Devleti ordusuyla Chin-Shih ’ n kuzey düzlüklerinde sava m t r (TCTC, 
116, 1956:3643). Galip gelerek 35.000 ki i ve 20.000 at ele geçirir ve burada bir ehir 
kurar (Onat 1977:66-67). ehrin bir di er ad  Lung-yen (Ejder Gözü)’dir. Bugünkü 
Shaan-hsi Eyaleti, Chin-pien Kasabas  do usundad r. 

(3) T’ai-hou ehri   
“ mparatoriçe ehri” anlam na gelir. Fu-chou Bölgesi Luo-chiao  Kasabas  
kay tlar nda “bu ehir kasaban n 36 li bat s ndad r” diye yazmaktad r. Po-Po, 417 
y l nda Liu Yu’nun Sonraki Ch’in Devleti Kral  Yao Hung’u  11 öldürerek devleti 
y kt n  ve o lu Yi-cheng’e Ch’ang-an ehrini korumas  emrini verdi ini duyunca 
çok memnun olmu tu (TCTC 118, 1956:3715; Onat 1977:66-67)12. Burada bir ehir 
yapt rarak hatununu buraya b rakm  ve derhal ordusuyla Çin ba kenti Ch’ang-an’a 
girmi tir. ehrin bugün Shaan-hsi Eyaleti Fu  Kasabas ’n n bat s nda oldu u 
tahmin edilmektedir. 

Bu ehir Türk kültür tarihinde önemli bir yeri oldu una inand m z, ama 
hakk nda çok az bilgiye sahip oldu umuz “Hatun ehirleri”nden biri olmal d r. 
imdiye kadar yap lan ara t rmalarda VIII. yüzy l sonras nda “Hatun-kale”, “Hatun-

hot”, “Hatun-s n ” ve “Hatun Bal k” gibi isimler ta yan Hatun ehirleri tespit 
edilmi tir (Baykara 1980: 497-513). Görünen odur ki bu ehir de bu Türk gelene inin 
Hunlardaki tezahüründen ba ka bir ey de ildir.  

                                                  
11 Sonraki Ch’in Devletinin ikinci kral d r. 416 y l nda babas n n yerine tahta ç km t r.  
12 Yi-cheng, çok iyi bir asker olan babas na ra men çok yetenekli bir komutan de ildi. Üstelik 
ya  genç ve tecrübesizdi. Bu yüzden onun korumas na b rak lm  olan Çin ba kenti çok kolay 
ele geçirilecekti.   
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(4) Wu-erh Ch’eng   

Kaynaklarda eski Yuan-ho  Kasabas ’n n 20 km. kuzey bat s nda oldu u 
yaz lmaktad r. Po-po, 418 y l nda Do u Chin Devleti’nin ünlü generali Liu Yu 
’ ‘nün o lu Yi-cheng’den  ba kent Ch’ang-an’  alm t r (TCTC, 118, 1956:3722)13. 
Ele geçirdi i halk için Wu-erh ehrini in a ettirmi tir. ehir bugün Shaan-hsi Eyaleti 
Sui-te  Kasabas ’n n kuzey bat s ndad r. 

(5) Yin-han ehri  

Ling-chou Bölgesi Huai-yuan Kasabas  kay tlar nda, bölgenin 120 li kuzey 
do usunda oldu u yazmaktad r. Asl nda Po-po buraya bahçe yapt rmay  
dü ünmü tür. Fakat Tabgaçlar onlara bir grup halk gönderince buray  ehir 
yapt rm t r. 

ehir bugün Ning-hsia Eyaleti Yin-ch’uan ehri  ku a nda 
bulunmaktad r. 

(6) Ch’i-wu ehri   

Di er ad  “Pai-ch’eng” yani “Ak ehir” dir. Ch’i Wu Da ’n n 125 li güneyinde 
kurulmu tur. Po-po sa l nda buradan hep çok be endi i bir yer olarak s k s k söz 
etti i için o lu Ho-lien Ch’ang , Po-po’nun 425’te ölümünden (TCTC,120, 
1956:3776) sonra onun ad na yap m nda 7000 i çinin çal t  bir tap nak yapt rm t r 
(Onat 1977:121).  

Bugün Shaan-hsi Chin-pien kasabas  , T’ung-wan Ch’eng ehrinin 30 
km. kuzeyindedir. 

(7) Hei-ch’eng  

“Kara ehir” anlam na gelmektedir. Hsia Devleti’nin bu ehri K’u-li Nehri  
(bugünkü Yun-yen  Nehri) do u koluyla birle ti i yerde kurulmu tur. Bu nehrin 
eski ad  “Hei-shui” yani “karasu” oldu u için ehre bu ad verilmi  olmal d r. 

Bugün Yan-an ehrinin güneyindeki Lin köyündedir.  
Ancak Onat’a göre bir ba ka Çin kayna  391 y l nda Po-po’nun babas n n di er 

o lunu Hei-ch’eng üzerine ya maya gönderdi ini yazmaktad r (1977:33). Bu ifadeden 
her iki ehrin ayn  ehir oldu u zann  uyanmaktad r, fakat Onat’ n eserinde ad  geçen 
Kara ehir Sar  Irmak’ n en kuzey kolu olan Wu-yuan Nehri kuzeyinde olan 

                                                  
13 Po-po, 418 y l nda Liu Yi-cheng’in yabanc lardan olu an ordusunu yenerek Çin ba kentini ele 
geçirmi tir. Bu büyük zafer üzerine birkaç ay sonra srarlar üzerine “imparator” oldu unu ilan 
eder; Onat (1977:82-86). 
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ba ka bir “Kara ehir”dir. 

(8) Kan-ch’uan Ch’eng   

“Tatl  P nar” ehri anlam na gelmektedir. Kaynaklar,  ehrin içindeki kuyu sular n n 
çok tatl  oldu u için ehre bu ismin verildi i söylenmektedir.  

Bugünkü Shaan-hsi Eyaleti Wei-nan ehrinin kuzey yakas nda A a  
Kui Köyü’nün güney do usundad r. 

(9) Ho-lian ehri   

Bu ehrin surlar n n kal n olmad  fakat burçlar n n çok s k ve yüksek oldu u, bu 
yüzden savunmas n n çok önemli oldu unu yazan Sung Hanedanl  (420- 479) 
kaynaklar , bu ehirden övgüyle söz etmektedir. 

ehir kal nt lar ; Shaan-hsi Eyaleti Yan-an Kasabas ’n n kuzey do usundaki Feng-
lin Köyü’nde bulunmaktad r (Chou 2004:95-96). 

Sonuç 
Sonuç olarak, her geçen gün arkeolojik çal malar n daha da ilerlemesi ve ço almas  
ile slâmiyet öncesi Türk devletleri hakk ndaki bilgilerimiz artmaktad r. Bu bilgiler 

nda geç dönem Hunlar n n Çin Seddi içindeki topraklar nda yar  yerle ik hayata 
geçmi  olduklar , birçok ehir kurduklar , üstelik ba kentleri olan T’ung-wan Ch’eng 
ehrinin Çin siyasî, kültürel ve mimarî tarihinde önemli bir yere sahip oldu unu tespit 

etmekteyiz. Üstelik bu yap lar yla mimaride Çinlileri taklit ettikleri veya onlardan 
etkilendikleri gibi tezlerin de do ru olmad  ortaya ç kmaktad r. Örne in Çin 
mimarisinde olmayan “at yüzü” adl  d a do ru ç k k kale burçlar , yar  dairesel kap s  
gibi önemli özellikleri bu topraklara getirdikleri görülmektedir. Ayr ca ehir surlar n n 
yap m nda kullan lan Kaolin, kuvars ve kireç daha önce bu co rafyada sur yap m nda 
kullan lmam  bir malzeme olarak ehrin sa lam beyaz duvarlar n  tarihe yazd ran 
malzeme olmu tur. Sa laml  dolay s yla savunma tekniklerini de etkilemi tir. 

Bu ehirler Hun Türklerinin yar  yerle ik hayata geçtiklerinin en güzel V. yüzy l 
örnekleri olarak gözükmektedir. Ancak bu örneklerin daha da öncesi veya farkl  
co rafyalarda bulunan emsalleri de olmal d r. Örne in On Alt  Devlet Döneminde 
(304-439) devlet kurmu  di er Hun devletleri de Çin topraklar na hükmettikleri 
dönemde yar  yerle ik hayata geçerek ehirler kurmu  olmal d rlar. lerleyen y llarda 
yap lacak arkeolojik çal malar bu konuyu ayd nlatacakt r.  

Ezberimizi bozan bu bulgular nda Türk kültürü tekrar ba tan gözden 
geçirilmeli ve tespit edilen Hun ehirleri Türk bilim adamlar nca incelenmeye 
al nmal d r.  
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Resim IV. T’ung-Wan Ch’eng (T. Deniz Baykuzu Ar ivi) 
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Resim V. T’ung-Wan Ch’eng (T. Deniz Baykuzu Ar ivi) 

 
Resim VI.  T’ung-Wan Ch’eng (T. Deniz Baykuzu Ar ivi) 
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