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rta Asya tabiri bugün, (bat› Çin’in Do¤u
Türkistan bölgesi ile Kuzey Afganistan’›n büyük
bir k›sm› ve Güney Sibirya’n›n geniflçe bir bölü-

mü), genel olarak eski Sovyet cumhuriyetlerinden olan
Özbekistan, Türkmenistan, K›rg›zistan ve Kazakistan’›n
oluflturdu¤u bölgeyi belirtmek için kullan›lmaktad›r.
Bu genel, hatta gündelik tabir özellikle 1991 y›l›nda
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan ve yukar›da ad› ge-
çen Müslüman cumhuriyetlerin de buna ba¤l› olarak el-
de ettikleri ba¤›ms›zl›ktan bu yana genifl bir izleyici kit-
lesine ulaflabilme avantaj› sa¤lamaktad›r. Orta Asya tabi-
ri “Do¤u Asya”, “Güney Asya”, ve “Bat› Asya” gibi bafl-
ka tan›d›k modern co¤rafi tan›mlar ba¤lam›nda bölgeyi
yerlefltirme avantaj›n› da beraberinde getirmekte. Ne var
ki, en az›ndan tarihi tart›flmalar aç›s›ndan, Orta Asya’n›n
modern jeopolitik bir kavram haline getirilmesi çeflitli
olumsuzluklar içermiyor da de-
¤ildir. Bugün kullan›ld›¤› flekliy-
le, bu tabir 1920’li y›llarda Sov-
yetler Birli¤i’nin ‘cumhuriyetle-
rin büyük s›n›rland›r›lmas›’ süre-
si boyunca bölgede belirlenmifl
olan s›n›rlarla çepeçevre sar›lm›fl
alana da iflaret etmektedir ve böl-
genin eski kültürel ve siyasi s›n›r-
lar›n› art›k yans›tmamaktad›r. Bu
flekilde, tarihi tart›flmalardaki ke-
sinli¤ini son derece dikkat çekici
bir biçimde kopar›p atan modern
siyasi, kültürel ve co¤rafi imalar›
gündeme getirmektedir.

Bu bölgeden ç›kan ana tarihi
kaynaklar, bölgedeki (Buhara,
Hive ve Hokand Hanl›¤› gibi) is-
tikrars›z siyasi oluflumlar›n, (Ho-
rasan, Harezm, Fergana, Bedeh-
flan gibi) tarihsel olarak yer etmifl
bölgelerin ya da (esas olarak bir
tümenlik yani on bin alt›nl›k top-

rak vergisine tâbi oldu¤undan bu isimle an›lan ve tipik
olarak yüz köyden oluflmufl idari bir birim olan tuman gi-
bi) daha küçük birimlerin d›fl›ndaki co¤rafi kavramlar-
dan yaln›zca ara s›ra bahseder. Yine de yerli ya da d›flar›-
dan olsun, Orta Ça¤ yazarlar›, kabaca bat›da Kara Kum
çölü, do¤uda Tien fian s›rada¤lar›, güneyde Hindu Kufl
s›rada¤lar› ve kuzeyde k›rl›k K›pçak bozk›rlar›yla kufla-
t›lm›fl olan ve Çin, ‹ran ve Hindistan medeniyetlerinin
komflusu olarak bu alanda yeflermifl olan medeniyete dik-
kat çekmeyi ara s›ra gerekli görmüfllerdir. Buna uygun
olarak bu yazarlar bir çok isim kullan›rlar ki, bunlar ara-
s›nda en çok bilinenleri “Maveraünnehir”, “Türkistan”
ve “Turan”d›r. Önemle belirtilmesi gereken bir nokta
fludur: Bu tabirlerin her biri farkl› bir kültürel ve co¤ra-
fi anlam ifade etmektedir, ve özellikle baz› durumlarda,
bu anlamlar›n zaman içinde de¤iflmesi, bu isimlerden

herhangi biri için kullan›labilir
bir tan›ma ulaflma iflini son dere-
ce güçlefltirmektedir.

I. Maveraünnehir
Arapça ‘nehrin ötesinde olan’

anlam›na gelen ‘Maveraünnehir’
tabirinin kelime olarak kökü ve
onun Yunan-Latin dilindeki kar-
fl›l›¤› olan ‘Transoxina’ (Oxus’un
ötesindeki toprak), özellikle Za-
rafflan nehri havzas› da dahil ol-
mak üzere, büyük bölümü, Arap
fethinden önce Sogdia (So¤diya)
olarak bilinen, Oxus Nehri’nin
do¤u ve kuzeyindeki bölgeye ifla-
ret etmektedir. Bölge, Araplar›n
hakimiyeti alt›ndayken, Yunanl›-
lar taraf›ndan Oxus ad› verilen
nehir, genel olarak Ceyhun ad›yla
an›l›r oldu, ve onun biraz daha
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do¤usunda kalan kardefl nehri Jaxartes ise Seyhun olarak
tan›nd›. En az›ndan Mo¤ol döneminden beridir de, bu
nehirler yayg›n olarak Amu Derya ve Sir Derya ad›yla
an›lm›fllard›r.

Maveraünnehir isminin ilk kullan›m› sekiz ve doku-
zuncu yüzy›llara kadar uzan›r. Bu zaman, Emevi Halife-
si Ebu’l-Abbas El Valid bin Abdü’l-Melik’in (86-
96/705-715) komutan› ve Horasan valisi olan Kuteybe
bin Müslim el Bahil taraf›ndan 712-713 y›llar›nda böl-
genin fethedilmesini takiben ‹slam hakimiyetine geçti¤i
dönemdir. Araplar için ‘Maveraünnehir’, ‘Nehrin bu ya-
kas›nda olan’ anlam›na gelen (ya da Yunan-Latin karfl›l›-
¤› Sisoxinia olan) ve Horasan’a iflaret eden ‘Madunen-
nehr’ tabirine karfl› olarak ifade edilmifltir ve bu isim,
Bat› ‹ran’›n do¤usundaki bütün ‹slam topraklar›n› ifade
etmek üzere ilk halifeler devrinde kullan›lm›fl olan mu¤-
lak bir tabirdir.1 Maveraünnehir ile Horasan aras›nda er-
ken tarihte yap›lan bu ayr›m,
onuncu yüzy›l›n sonlar›na
do¤ru yaz›lm›fl anonim bir
co¤rafya kitab› olan Hu-
dud’ül-A’lam’da (Dünyan›n
Bölgeleri) dile getirilmifltir.
Yazar, o devirde her iki bölge
de kesinlikle Buharal› Sâmâ-
no¤ullar› Hanedan›’n›n
(819-1005) hakimiyeti alt›n-
da olmas›na ra¤men, Hora-
san’a Maveraünnehir’in gü-
ney komflusu olarak at›fta
bulunmufltur.2 Hatta Mo¤ol
iflgalinin ard›ndan bile,
‹ran’daki ‹lhanl›lar taraf›n-
dan kontrol edilecek olan
topraklar›n ve Ça¤atay Han-
lar›n›n Maveraünnehir’deki bölgelerinin s›n›r›n› belirle-
mek için Amu Derya’dan yararlan›lm›flt›.3 Bunu dikka-
te ald›¤›m›zda, büyük Rus oryantalist V. V. Barthold, bu
tabirin özel olarak Amu Derya’n›n ötesinde yer alan da-
ha yerleflik bölgeye iflaret etti¤ini ve bunun da ‹slam me-
deniyetiyle aras›nda bir ba¤lant›n›n varl›¤›n› hissettirdi-
¤ini hakl› olarak ileri sürer.4

Maveraünnehir’in güney s›n›r›n›n tarihi kaynaklar-
da aç›k bir biçimde belirtilmifl olmas›n›n yan›nda, bu
bölgenin di¤er yönlere do¤ru yay›lan alanlar› o kadar be-
lirli de¤ildir. Örne¤in, on dördüncü yüzy›l ‹lhanl› co¤-
rafyac›s› ve tarihçisi olan Hamdullah Musta’vfî Kazvînî
(1281-1339) o devirde popüler olan gelene¤i, yani, Ma-
veraünnehir’in Amu Derya ile Sir Derya aras›nda kalan
alana iflaret etti¤ini, çünkü ‘Oxus’un onun bat›s›na akar-
ken, Jaxartes’in de do¤usuna akt›¤›, böylece her iki ta-
raftan da nehrin ötesindeki toprak olarak de¤erlendiril-
di¤i’ tarifini kaydetmifltir.5 Bu kavram› destekleyecek
baflka belgeler de kan›t olarak bulunabilir. Öyle görünü-
yor ki, bu tabirin, kuzeyin bozk›rlar›ndan ziyade, tar›m
yapan ‹slam medeniyetiyle ba¤lant›l› olan Amu Der-
ya’n›n ötesindeki topraklara yayg›n olarak iflaret etti¤i

bir gerçektir. Örne¤in, Musta’vfî’nin bu sat›rlar› yazma-
s›ndan üç yüz y›l önce, Hudûd’ül-A’lâm’›n yazar›, Sir
Derya’n›n do¤usunda yer alan Fergana Vadisi’nin bulun-
du¤u alan› Maveraünnehir’in bir bölümü olarak ona da-
hil eden önceki bir gelene¤in varl›¤›n› dile getirmifltir.6
Bunun ötesinde, Fergana da dahil olmak üzere Maverün-
nehir’in tar›m yapan ‹slam medeniyetiyle olan ba¤lant›-
s›, Mustavfi’den iki yüz y›l sonra, Babür ‹mparatorlu-
¤u’nun kurucusu Z. Muhammed Babür (1483-1530) ta-
raf›ndan gösterilmifltir. Babür an›lar›nda, Maveraünne-
hir’in, di¤er bölgelerden daha fazla ‹slam lideri ç›kard›-
¤›n› ve bu büyük ‹slam yöneticilerinin anavatan›n›n, ve
dolayl› olarak Maveraünnehir’in s›n›rlar›n›n, do¤uda
kendisinin do¤um yeri ve o devirde yerleflik yaflam›n s›-
n›r› olan Fergana Vadisi’ne kadar eriflti¤ini ifade eder.7

Maveraünnehir’in kuzey s›n›rlar›na gelince, kaynak-
lar bu bölgenin k›rsal-göçebe bozk›r›n güney düzlükle-

rinde sona erdi¤i noktas›nda
görüfl birli¤i içindedir. Böy-
lece, Hudud’ül-Alam, Mave-
rünnehir’i, ‘iman savaflç›lar›’
(gazi pifla) diye adland›rd›¤›
dindar Müslümanlar taraf›n-
dan flenlendirilmifl, verimli
bir tar›m alan› olarak tarif
eder. Bu kaynak ayn› zaman-
da, ‘buras› adalet ve eflitli¤in
hüküm sürdü¤ü bir ülkedir’
der ve ayn› flekilde, kuzeyde-
ki henüz ‹slamlaflmam›fl k›r-
sal-göçebe bozk›rlar›na tezat
olarak, daha fazla tar›m yap›-
lan bölgenin ‹slam ile olan
eski ba¤›n› gösterir.8 Bu du-
rum Mustavfi’nin, bölgedeki

(muhtemelen erkek) nüfusun ço¤unlu¤unun askeri e¤i-
tim ald›¤› ve ‘kafirlerle olan sürekli mücadelelerinden
dolay›’ savafla yatk›n olduklar› yönündeki iddias› taraf›n-
dan da desteklenmektedir. Onun, bu tabiri daha ziyade
co¤rafi olarak k›s›tlanm›fl olarak kullanmas›n› dikkate
alsak dahi, Mustavfi Maveraünnehir’e ait olan yirmiden
fazla ‘meflhur flehir’ ismi say›p ‘her biri ifllenmifl toprak-
larla dolu olan 20.000 civar›nda köyün varl›¤›yla iftihar
etti¤inden bahseder.9

II. Türkistan
Medenileflmifl (daha yerleflik) topraklar› kapsayan

Maveraünnehir bölgesi, çok yayg›n olmamakla birlikte
genifl bir biçimde Amu Derya ile Sir Derya nehirleri ara-
s›ndaki alanla s›n›rland›r›lmaktayd› ve bu tabir, Orta
Ça¤ ‹ran-Arap yazarlar› taraf›ndan ‘Türkistan’ ad›yla bi-
linen, neredeyse tamamen k›rsal-göçebe kuzey bozk›rla-
r›na z›t olarak s›kça kullan›lmaktayd›.10 Muhtemeldir
ki, Arap fetihlerinin hemen öncesinde ‘Türkistan’ tan›-
m›, Türklerin alt›nc› yüzy›ldan beri yerlefltikleri ‹ran’›n
kuzeyinde yer alan hem yerleflik hem de k›rl›k alanlar
için kullan›lm›flt›. Ne var ki, Arap fetihleri göçebe Türk
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boylar›n› kuzeye do¤ru iterken, etnik olarak kar›flmam›fl
yerleflik Türkleri ve Farsça konuflanlar› da Hilafet’in ida-
resi alt›na sokuyordu. Yerleflik hayat sürdürülen yerlerin
Maveraünnehir olarak adland›r›lmas›yla birlikte, ‘Tür-
kistan’ tabiri yayg›n olarak sadece daha kuzeydeki k›rsal-
göçebe bozk›r topraklar için kullan›l›r oldu.11 Sonraki
yüzy›llarda Türkistan ile Maveraünnehir aras›ndaki s›-
n›r, muhtemelen yerleflim biçimleri ve sürekli dalgala-
nan siyasi s›n›rlarla de¤iflim göstermifl olsa bile, bu ter-
minolojik ayr›m›n on beflinci yüzy›la kadar devam etme-
si, aç›k olarak Türkistan ve Maveraünnehir’i iki ayr› böl-
ge olarak de¤erlendiren Timurlular›n Horasanl› tarihçisi
Haf›z-i Abru taraf›ndan gösterilmifltir.12 Daha sonralar›
da, fiiban hanedan›na mensup meflhur Özbek hükümdar
II. Abdullah Han’›n (1583-98) vakanüvisi Haf›z Tanifl,
benzer bir flekilde Horasan, Maveraünnehir ve Türkis-
tan’a üç ayr› bölge olarak iflaret etmifltir.13 Ancak bu du-
rum, hem yerli hem de yabanc› insanlar›n Türk grupla-
r›n yurdu olan Horasan ve Maveraünnehir’in çeflitli böl-
gelerine Türkistan ad›yla at›fta bulunmaya bafllamalar›
üzerine çözülmesi zor bir hal alm›flt›r.14

Daha Orta Ça¤’›n bafllar›ndayken, Türk boylar›n›n
Amu Derya’y› geçip Belh civar›nda (o zamanlar ‘Toharis-
tan’ olarak bilinen) kuzey
Afganistan’daki bölgeye
yerlefltikleri biliniyor. Daha
sonraki dönemlerde, göçebe
Özbek boylar›n›n on beflin-
ci yüzy›l sonu ve on alt›nc›
yüzy›lda güneye do¤ru göç
etmelerinin ve Semerkand,
Buhara ve Belh civar›ndaki
Timur devletine ait olan
topraklar›n fethedilmesinin
ard›ndan, Türklerin bu böl-
gedeki varl›¤› büyüdü. Afl›-
r› bir etnik ço¤unluk olma-
mas›na karfl›n, t›pk› bugün
de oldu¤u gibi, bölgenin o
dönemdeki nüfusunda Türkler hakim gruptu. En genifl
etnik gruplar flunlard›: Özbekler, Türkmenler, daha az
say›daki Kazak, Uygur ve daha baflka Türk boylar, ayn›
zamanda Farsça konuflan Tacikler, Hazaralar, Aymaklar
ve di¤erleri.15

Buhara merkezli fiiban ve Astrahan hanedanlar›n›n
hükümdarl›¤› alt›nda bile, bat›da Murgab Nehri ile do-
¤uda Badahflan aras›ndaki kuzey Afganistan idari bölge-
si, Belh flehri ve çevresi de dahil olmak üzere, Vilayet-i
Belh olarak bilinmeye devam etti. Ancak, on sekizinci
yüzy›l›n sonuna do¤ru Ahmed fiah Durani (1747-73) ta-
raf›ndan kurulan Afgan Devleti zay›flay›p Belh flehri ve
civar› sürekli olarak ekonomik güçlükler ve göçlerle bo-
¤uflmaya bafllad›. Bölgenin siyasi teflkilat› parçalara ay-
r›ld› ve bir grup emir taraf›ndan idare edilen flehirler ha-
linde bölgeselleflti. Mc Chesney bu durumu çok yerinde
bir tabirle ‘beylikler’ olarak adland›rm›flt›r.16 Daha önce-
leri Vilayet-i Belh olarak bilinen bölge, bu dönemde Vi-
layet-i Türkistan, ya da o devrin baz› Afgan yazarlar›n›n
ifadesiyle ‘Afla¤› Türkistan’ olarak bilinir oldu.17

Hindistan’daki ‹ngiliz sömürge idaresinin, kuzey
Afganistan’› ‘Afgan Türkistan›’ olarak ifade etmek için,
‘Türkistan’ tabirini kullanmaya bafllamas›na, muhteme-
len, sonraki Rus gelene¤i de¤il de, daha önceki döneme
ait Afgan gelene¤i vesile olmufltur. Bu tabirin kullan›l›r-
l›¤› ile ilgili genel de¤erlendirme, k›sa sürede destek
buldu. Zira bu, ‹ngilizlerin, Amu Derya’n›n kuzeyinde
gittikçe geniflleyen Rus sömürge alanlar›n› Türk nüfu-
sun hakim oldu¤u bu toprak parças›ndan kesin bir bi-
çimde ay›rmalar›nda yarar sa¤l›yordu. ‘Türkistan’ tabiri-
nin k›rsal-göçebe bozk›rla olan ba¤lant›s›, on dokuzun-
cu yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren (1867’den bafllayarak)
Taflkent, Semerkand ve Fergana Vadisi civar›ndaki böl-
genin Ruslar taraf›ndan genifl ölçüde sömürgelefltirilme-
siyle kal›c› bir biçimde de¤iflmeye bafllad› ve, çar›n sö-
mürge idaresi bu topraklara Türkistan Genel Valili¤i
(Guberniya) ya da Türkistan Kray (Türkistan Bölgesi)
ad›n› verdi. Bu ayr›m›n üstüne, idari olarak öyle olmasa
bile, (Rus ya da Bat› Türkistan’a karfl›t olarak) Kaflgarya,
yani modern Sinjiang bölgesini ifade etmek için ‘Çin’ ya
da ‘Do¤u Türkistan’ tabirleri yayg›n biçimde moda ol-
makta gecikmedi. Çin’in güneybat›s›nda yer alan, bat›-
da Tien fian s›rada¤lar›, güneyde Pamir ve Kun Lun

s›rada¤lar› ile çevrelenmifl
olan bu bölge, Tar›m havza-
s›n›, Cungarya ve Kaflgar,
Yarkent, Hotan kentlerini
kapsamaktad›r.

Yirminci yüzy›l›n ilk
dönemlerinde Çar rejiminin
devrildi¤i s›ralarda ‘Türkis-
tan’, Orta Asya halklar› ara-
s›nda ortaya ç›kan siyasi bir
birlik dalgas› olarak yeni
bir anlam kazand›. 30 Ni-
san 1918’den 11 May›s
1925’e kadar, bu tabir res-
mi anlamda kullan›ld›. Ön-

ce Özerk Türkistan Cumhuriyeti ve sonra Türkistan
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti. Nihai olarak, Türk
siyasi hareketinin geliflimine engel olmak için Sovyet re-
jimi Türkistan ÖSSC’yi parçalara ay›rd› ve yerine etnik
olarak ayr›lm›fl birçok eyalet oluflturdu. Bunlar modern
Orta Asya cumhuriyetlerinin temelleri oldu. Bir zaman-
lar bozk›r›n güney ucunda baflar›l› bir ticari istasyon
olan ‘Türkistan’ bugün sadece güney Kazakistan’da yer
alan küçük bir flehir ismi olarak varl›¤›n› sürdürüyor.

III. Turan
Barthold ve Frye’›n de¤erlendirmelerine göre ‘Tu-

ran’ tabiri Sasani dönemi s›ras›nda ‹ran literatürünün ba-
z› örneklerinde, Sasani kontrolündeki bölgenin do¤u
düzlüklerinde yer alan, modern Pakistan’daki Belucis-
tan’›n kuzeydo¤u k›sm›ndaki bölgeyi anlatmak için kul-
lan›l›yordu. Sasani dönemindeki bafll›ca flehri, bölgesel
önemi modern Kalat kenti taraf›ndan uzun süredir göl-
gelenmifl olmakla birlikte, 150 km. kadar kuzeyde yer

Margiana (Merv) kaz› buluntusu seramikler, Bronz Ça¤
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alan Kuzdar’d›.18 O devirde bölge muhtemelen taflral›
Dravid Brahiler taraf›ndan doldurulmufltu. Bunlar Sis-
tan’›n Sasani valisinin bölgesi içinde yaflayan ve ‹ran yö-
netimine karfl› düflmanl›k besledi¤i söylenen deve ço-
banlar›yd›.

Sonraki devirlerde ‘Turan’ kelimesinin anlam› de¤ifl-
ti ve, ‹ran’›n güneydo¤u uç bölgesinde yaflayan yerel
gruplara iflaret ederken, kuzeydo¤u uç bölgesinde bulu-
nan gruplara iflaret etmeye bafllad›. Bu anlam de¤iflikli-
¤ini, her iki halk›n da yerleflik ‹ran’›n uçlar›nda yaflayan
düflman k›rsal bölge insanlar› olmas›ndan dolay› arala-
r›nda bir ba¤ kurulmufl olmas›na dayand›rmak mant›kl›
görünmektedir. Bu durum ayr›ca, tabirin bozk›r halkla-
r› için bir isim olarak kullan›ld›¤› gerçe¤inin Sasani dö-
nemine dayand›¤› düflünüldü¤ünde daha da güçlenmek-
tedir.19 Bu kaynaklarda ‘Turan’ ifadesiyle, muhtemelen
Türk ve Farsça konuflan bozk›r halk-
lar›n›n tümüne, etnik ayr›m yap-
maks›z›n iflaret edildi¤i dikkate
al›nmal›d›r. Sonuç olarak sadece
Türk halklar›yla ba¤lant›l› bir hale
gelmifltir.

‘Turan’ kelimesi, bir orta Farsça
son eki olan (ve bu nedenle bölge ya
da ülke ismi ifade eden) ‘-an’ ile,
‘kötü ruh, cin’ gibi anlamlara gelen
‘Tura’ kelimesinin birleflmesinden
türemifltir: Kesinlikle medeni, yer-
leflik halklar›n k›rsal-göçebe komflu-
lar›na besledikleri düflmanl›k hisle-
riyle desteklenen bir de¤erlendirme.
Öte yandan, ayn› flekilde muhtemel-
dir ki, ‘cesaret’ ‘yi¤itlik’ anlam›na
gelen Farsça ‘Tur’ kelimesinden tü-
remifl olabilir. Her halükarda, sonra
gelen yazarlar kelimenin anlam›n›,
fiehname’nin do¤u ‹ranl› yazar› Fir-
devsi’nin (940-1020) benimsedi¤i
bu ikinci etimolojiye borçludur.
Yaklafl›k 60.000 beyitlik bu epik fliir, daha sonra Türk
Gaznevilere hitaben yaz›lm›fl olsa da, bafllang›çta Buha-
ra merkezli Farsça konuflan Sâmânilerin (819-1005) sara-
y› için tasarlanm›flt›. Bu edebi kaynakta ‹ranl›lar›n daimi
düflman›, ‹ran’›n kuzey ve do¤usundaki bozk›r alanlar›n-
da yaflayan göçebe boylard› ve ‘Turaniyanlar’ olarak ad-
land›r›l›yordu.

Sonraki dönemlerde yaz›lan eserlerde, ‘Turan’ tabiri
Arapça Maveraünnehir tabiri gibi kullan›ld›. Horasan ile
Maveraünnehir aras›ndaki s›n›ra iflaret ederek, Firdevsi
benzer flekilde Amu Derya’y› Turan ve ‹ran aras›nda s›n›r
olarak de¤erlendirmifltir. On üçüncü yüzy›l bafllar›nda,
Arap co¤rafyac› Yakut (1179-1229) bu iki tabirin eflan-
laml› oldu¤unu ifade ederken, 1320’de D›maflki, Tu-
ran’›n do¤uya, Sir Derya’ya do¤ru uzand›¤›n›, buras›n›n
Türkistan’a aç›lan yol oldu¤unu ve yazar›n kendi deyifliy-

le, ‘Fergana Vadisi’ni de içine ald›¤›n›’ öne sürmüfltür.20

Bu nedenle, Turan ve Maveraünnehir tabirlerinin esas
olarak, Horasan’›n karfl›s›nda, Oxus taraf›nda olan toprak
parças›na iflaret etmekte kullan›ld›¤› görülebilir.21

Ancak bu tabirlerin modern anlamda kullan›lmas›-
na henüz bafllad›¤› s›ralarda, ince ama son derece önem-
li anlam de¤ifliklikleri meydana gelmifltir. O zamana ge-
lindi¤inde Maveraünnehir tabiri, güneye, ya da Harez-
m’e ve kuzeybat›ya uzanan Horasan’a benzer flekilde, ta-
rihi olarak yer etmifl bir bölge anlam›n› tafl›yordu. Bu-
nun tam aksine, Turan’›n zihinlerdeki s›n›rlar› Mavera-
ünnehir’inkinden çok daha az belirgindi. Örne¤in, hem
onuncu yüzy›lda Hudud’ül-Alam’›n bilinmeyen yazar›,
hem de on dördüncü yüzy›lda ‹bn Batuta, Belh’in Hora-
san’da, Tirmiz’den güneye bir buçuk günlük yürüme
mesafesinde, Maveraünnehir’in epeyce güneyinde Oxus

Nehri’nin hemen üzerinde ya da ya-
k›n›nda kurulmufl bir ulafl›m ve tica-
ret merkezi oldu¤una tan›kl›k et-
mektedir.22 Tirmiz nas›l bugün Af-
ganistan ile Özbekistan aras›nda bir
s›n›r karakolu olarak varl›¤›n› sürdü-
rüyor ise, Eski Tirmiz’in, Mo¤ol sal-
d›r›lar›n›n henüz bafllar›nda y›k›l›p
birkaç mil güneydo¤uda yeniden
kurulmas›ndan önce bile, bu kent
Maveraünnehir ile Horasan aras›nda
önemli bir s›n›r karakolu görevi gör-
mekteydi.23 Buhara Hanl›¤›’n›n kare
fleklinde kurulmufl olan baflkenti
Maveraünnehir’de yer al›rken, ikinci
önemli flehri olan Belh de, Hora-
san’da, Tirmiz’in yaklafl›k yetmifl ki-
lometre güneyinde kurulmufltu. Bu
durum, Buhara Hanl›¤›’n›n toprak-
lar›n›n toplam›na atfen kullan›lmak
üzere Buhara hanlar› için ‘Turan’›
daha uygun bir tabir yapmaya yetti:
Maveraünnehir’i kapsayan, ama
onunla s›n›rl› olmayan bir bölge.

Farsça Turan tabirinin nispeten gündelik dile ait ta-
biat›, kelimenin erken modern dönemdeki büyük popü-
lerli¤ine daha baflka katk›larda bulunmufl da olabilir.
Farsça, yerleflik nüfusun bulundu¤u bölgenin hat›r› say›-
l›r bir bölümünün kulland›¤› dildi ve ayn› zamanda Öz-
bek fiiban ve Astrahan hanedanlar›n›n da saray diliydi.
Bunun tam aksine, daha az gündelik olan Maveraünne-
hir tabiri ise, dinsel ve bilimsel çal›flmalar hariç, erken
modern dönemin bafllamas›ndan çok önce bu bölgedeki
yayg›nl›¤›n› art›k kaybetmifl bir dil olan Arapçayd›.

Bu etkenlerin bir araya gelmesi, Buhara’daki erken
modern dönem Özbek hanedanlar›n›n bölgelerini, en
az›ndan Safavi ‹ran ve Mughal Hindistan ile yap›lan res-
mi yaz›flmalarda, neden ‘Turan’ olarak ifade etmeyi ter-
cih ettiklerini aç›kl›yor.24 ‹dari bir terim olarak ‘Tu-
ran’›n on sekizinci yüzy›lda art›k tercih edilmez olmas›-
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na karfl›n, Maveraünnehir on dokuzuncu yüzy›l›n sonuna
kadar bölgenin ulemas› taraf›ndan üretilen eserlerde kul-
lan›lmaya devam etmifltir. Bu tabirin co¤rafi bak›mdan
çok katmanl›l›¤› ve yerli egemen hanedanlar›n bu tabiri

siyasi bölgelerini adland›rmakta yayg›n olarak kullan-
malar›, bölge ile ilgili bir tart›flmada ‘Turan’a, erken mo-
dern dönem siyasi ve kültürel bir varl›k olarak, daha faz-
la kesinlik katmaktad›r.
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