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“Emir Timur”, babası “Emir Tarakay”, babası “Emir Berki”… Timur’un künyesi, Osmanlılarda olduğu gibi 
yukarıya doğru cedlerinin adları sıralanarak açıklanıyor.  
 
Unvanları; Emîrül Kebîr, Kutbiddîn, Sahibi Kıran-ı Sâni, Karakan, Timûr Gürkân, Aksak Timur, Çalık Ti-
mur, Cihangir Timur, Ceyhan Timur, Şahı Cihan, Cey Atu Han Timur, Mâveraünnehr’in Emiri, Lame Ti-
mur, Leşker Başı (Ordu Başı), Şahlar Şâhı, İslam’ın Kılıcı, Allah’ın Kılıcı, Ulûzeniye (Kanunî), Allah’ın Bela-
sı1, Allah’ın Afeti…  
 
Sağ ayağı “aksak” ve kolu “çolak” ama dünyanın en kudretli hükümdarı. Sovyet Rusya’ya bağlı oldukları 
zamanda Özbeklerin milli kahramanı haline getirilerek  efsaneleştirilmiş. Modern anlamda bir “ulus” 

inşa edilmiş böylece…   
 
Geniş bir coğrafyada, zamanın en büyük imparatorluğunu kurmuş olması nedeniyle o 
da bir Sahibi Kıran. Büyük İskender’den sonra ikinci cihan imparatoru olduğu iddiasıyla 
kendisini “Sahibi Kıran-ı Sâni”  olarak adlandırmış. “Hükümdarlık börkü” boynuzlu 
muydu bilmiyoruz, fakat sonradan yapılan resimlerinde başına her zaman bir “taç” 
veya “börk” giydirildiğini görüyoruz. Ressamlar, bu başlıkları kimi zaman “sivri börk”, 

kimi zaman uçlarında dentilleri bulunan “basık bir taç” şeklinde yapmışlar.   
 
Börk ve taçlarda atası Cengiz Han’ın mirasını, yani “ay ve güneş” simgelerini araştırıyorum. Çizilen börk-
lü veya taçlı resimlerin başlık siperliklerinde sadece “tuğ” simgesi var. Tuğ veya “zambak”… Veya bon-

cuk, çevgen…  
 
Cengiz Han’ın ölümü üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmiş. Kendisini takip eden 
beş veya altı neslin insanları her defasında dünyayı yeniden kurmuşlar.  Köprülerin 
altından çok sular geçince simgeler de değişmiş… Ayle-güneş simgesi devşirilmiş, za-
man içinde “zambak” olmuş, veya “tuğ”. Günlük hayatta anladığımız biçimiyle değil… 

Bu “tuğ”, tınlıg veya kutlu insan anlamına geliyor. Allah tarafından “seçilmiş” insanları gösteren bir 
simge… Ben ona “Sahibi Kıran” simgesi diyorum…   
 

Börkün siperliğinde yer alan bu simgeye Araplar “cedde”, biz Türkçeleştirerek “şedde” 
demişiz… Eski Türkler, Moğollar, Çinliler, Hintliler ona hep farklı isimler vermişler. 
Tengrilig, tüylük, tugh, tuğ, tüy, boncuk, serpuş, sorguç, boynuz ve diğerleri… Eski Mı-
sırlıların nasıl adlandırdıklarına bakalım: djed (cedde), wadjdet (vecde)2, buto, uranüs, 
Atem, “Ra’nın gözü”, uraeus (reis), kobra, ankh, anhu ve diğer-
leri…   
 
Tuğ; takdise mazhariyetin, tanrısal iradenin yer yüzündeki 
nâib’i olmanın simgesi… Türkler İslamiyet’i seçtikten sonra  bu 
simgenin anlamını yeniden yorumlamışlar, ama “tanrısal se-

çilmişlik” anlamından bir türlü vaz geçememişler… Onu hem “zıllullah” olarak görmüş, hem de hakimi-
yet ve gücün sembolü olarak değerlendirmişler.  “Tuğ” bir anlamda “Halifetullah’a” işaret… Veya daha 

                                                           
1 Türkçede Nasreddin Hoca fıkrası ile zemin bulmuştur. “Adil miyim, zalim miyim” sorusuna onun “yoldan çıkmış bu millete Allah’ın gönderdiği 
bir belasınız” sözüyle Türkçeye yerleşmiştir.  
2 Wadjet, eski Mısır’ın ilk tanrılarından biri, dikelmiş kobra yılanı ile temsil edilmiş, kısaltılarak djed şeklinde yazılmıştır. Grekler wadjet, zet 
veya djed kelimesini Buto olarak isimlendirmişler. Aşağı Nil bölgesinin tanrıçası olarak değerlendirilen kobra simgesi firavunların başlıklarında 
gücü ve tanrısallığı gösteren tuğ simgesi olarak kullanılmış. MÖ 3000’li yıllara kadar uzanan kobra biçimli tuğa “uraeus” adı veriliyormuş. Bu 
adlandırma muhtemelen dilimize “reis” olarak geçmiş.  
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doğru bir ifadeyle, “Halife-i Rasulüllah’a”… Resulün yerine geçen lider anlamında. Tuğ simgesine “yüce 
nâib”, “yüce vekil”, “yüce yardımcı” veya “seçilmiş kutsal insan” manalarını vermeye başladığımız za-
man Tengri’lerin, Firavun’ların ve Nemrut’ların kara deliğine düşme tehlikesi var. Onu sadece “yönetici-

lik” simgesi olarak görüyorum, kutsî hiçbir yönü yok.  
 
Tuğu belki her yerde ve farklı şekillerde kullanmışız 
ama putlaştırmamışız. Batılılarda tuğ, kutsal ve dini 
bir simge haline gelmiş... Onlar “fleur-de-lis” demişler 
bu simgeye, yani “zambak”… Güzel sanatlardan, mi-
mariye, ülke bayraklarına, kumaş tasarımına ve deko-
rasyona kadar her yerde bu simgeyi yaşam biçimleri-
ne emdirmişler. Allah’tan bizim toplumumuzda böyle 
bir saplantı yok. Batılıların “taptıkları” zambak simge-
si Timur’a dayanmıyor, kökleri çok daha eskilere uza-
nıyor. Mezopotamya’ya ve eski Mısır’a…  İsis’e…  Kim 

bilir belki de İdris peygambere… İdris peygamber zamanından geliyor olması bile ona masumiyet kari-
nesi kazandırmıyor. Çünkü “Hicret devri” tüm geçmişi iptal etti. Artık tüm tuğlar ve tüm şedde’ler bit 
pazarında satılan kırık dökük, rengi uçmuş, yamulmuş çarpık kavramlar…  Antika çöplükleri her zaman 
insanların ilgisini çekmiştir, “flea market”3 pazarında meraklı gözlerle çevreye bakınmamın nedeni o.  
 
Tuğ, (cedde, vecde veya zambak) simgesinin anlamı derin… Binlerce yıl içinde yeni anlamlar ilave edi-
lince tanınmaz hale gelmiş. Bu tür kavramlar, ancak “anlam yumağı” yaklaşımı ile anlaşılır. Onu oluştu-
ran öğelerin her biri tek başına kaldıklarında herhangi bir “ses vermezken” bir araya geldiklerinde “ko-
nuşmaya başlarlar”.  
 
Tuğ, (cedde veya zambak) “kutub” demek… Batılılara göre axis mundi...   
Tuğ; ebedi hayat… 
Tuğ; hayat ağacı… 
Tuğ, İsis’in tacı… 
Tuğ, Hz. İdris’in tacı… 
Tuğ, dünyanın ekseni, dünyanın direği…  
Tuğ, tanrının seçtiği ve atadığı kişi, yani Gavs, yani tanrıyla konuşan… 
Tuğ, güç ve cihan liderliği… 
Tuğ, tengri veya yaratıcı…  
 
Türkçede cedde’yi değil, türevi olan kelimeleri kullanırız. “Ced”, deriz, “ceddin kimdir” diye sorarız. 
“Ceddin dede, neslin baba” diye marşımız vardır.  “ceddimiz”, “ceddin” kelimeleri muhtemelen ced-
de’den geliyordur. Cedde; “ata” demek veya “dede”… belki Hz. Adem peygambere uzanıyordur. Cedde 
kutsal bir kelime ve aynı zamanda yıldızlarla ilgili. “En yüksekteki yıldız” anlamına geliyor. En yüksekteki 
yıldız, yani; dedem, atam, Adem…  
 

Cengiz Han’ın ve Aksak Timur’un Sahibi Kıran veya Cedde olmamaları 
mümkün mü?  Cedde’nin bir diğer manası “zeytin ağacı”… İlginç, fakat 
daha önemlisi cedde’nin “Zat” anlamına gelmesi… Zeytin ağacı insanlığın 
başladığı tarihten itibaren “yaşam ağacı” veya “tuğba” olarak değerlendi-
riliyor. Kuran’da “kutlu zeytin ağacının verdiği ışık…” deniyor. Cedde bir 
“hamulet”, batılılar “amulet” diyorlar. Yani bir tür tılsım, “iyiliği celp eden, 
kötülüğü def eden”… Emri maruf, nehyi anil münker görevini hatırlatan…. 

Kutsallığı, gücü ve seçilmişliği gösteren bir simge. Aynı zamanda “ba’sü ba’del mevt”, öldükten sonra 
dirilişi temsil ediyor. Yeraltı, yeryüzü ve göklere uzanan dikey bir eksen, bir Kutb, bir Gavs… Tuğ’un üç 
mesajı var:  bu dünya, öldükten sonra diriliş ve ahiret…  
 

                                                           
3 Flea market: Bit pazarı.  
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Cedde’ye Mısır tanrısı “Osiris’in  omurgası” adını vermişler ama, kökleri çok daha eskilere dayanıyor. 
Belki ağaçlara tapan, mahsul hasadını kutsayan putperest insanların simgesi.  
 
Bat pazarı satıcılarının bu şekildeki açıklamalarını kahve telvesine bakan falcıların sözlerine benzetiyo-
rum. “Sana bir cennet görünüyor, üç gün mü desem, yoksa üç ay mı? Kıtalar fethedeceksin, Sahibi Kıran 
olacak, insanların kellelerinden kuleler yapacaksın”... Müneccimbaşısı olsaydım Timur’a daha neler 
söylerdim…  
 
Hicret’in mesajında “hayat ağacı” yok,  
“kutb” da, “gavs” da… Simgelere, ne tarih-
sel saçmalıkları, ne de kendimizin “uydur-
duğu” anlamları yüklemeyelim. Üç benek, 
üç çiçek, üç yaprak… Zambak veya lale çiçe-
ği, Rumi tepelik, tuğ veya tüy… Boncuk, 
sorguç veya siperlik… Eski zamanlara ait 
“antika manaların” artık geçerliliği yok… 
Simgeler günümüzde estetik güzelliği oldu-
ğu ölçüde değerli. Timur’un üç  benekli “tu-
ğu”, tarihsel değeri olan “Sahibi Kıran” an-
lamını korumaya devam etsin ama, bu söz-
cüğe hak etmediği bir anlam yüklemeyelim. Kutsallaştırmayalım…  
 
Timur’un oturduğu makam koltuğu “Süleyman tahtı”… Sonra bu tarzı bizim Osmanlılar da benimsemiş-
ler. Taht, “sedir” yaklaşımında yapılmış, geniş, yüksek ve süslü… Zaman içinde tahtı giderek küçültmüş-
ler ve günümüzün “koltukları” çıkmış ortaya. Fakat “sedirin” bir ayrıcalığı var. Bu taht “uluhiyetle” ilgi-
li… Allah’ın mübarek kıldığı bir “oturma yeri”. Yani kutsanmış… Mübarek insanların veya seçilmiş insan-
ların dünyayı idare ettiği yer... Öyle olunca sadece “tacın” değil, “tahtın” siperliğinde de tuğ / cedde / 
aygün simgelerini görüyoruz. “Aygün” kelimesi birden aklıma geliverdi… Biliyorum, olguyu çoklu kav-
ramlarla anlatma okuyucuyu yoruyor... Bundan sonra “aygün” kelimesini kullanacağım. Yani, ay ve 
güneş… Tuğ, eşittir aygün, ay-kün…  
 
Timur, kendisini “ikinci Sahibi Kıran” olarak ilan etmiş. “Birincisi Büyük İskender’dir”, diyor. Sahibi Kı-
ran’lık acaba Timur’un dediği gibi Büyük İskender’le mi başlıyor?... Timur’un, kayın dedesi Cengiz 
Han’dan bile daha kudretli olarak Büyük İskender’i görmesi ilginç… “Kayın dedem ikinci, ben üçüncü-
yüm demiyor”… Yoksa Timur, Büyük İskender’in  Zül-Karneyn olduğunu mu zannediyor? Bilmiyoruz…  

 
İnsanları Sahibi Kıran unvanıyla “şereflendirme” konusunda bazı kişiler oldukça 
cimri... Osmanlı bürokratı tarihçi Mustafa Ali (1541-1560) “cihan hükümdarı ba-
bında” Sahibi Kıran olarak üç zatın sayılabileceğini belirtiyor. Ona göre dünyada 
sadece şu üç kişi; Büyük İskender, Cengiz Han ve Timur Sahibi Kıran’dır. Osmano-
ğulları arasında Sahibi Kıran yoktur. Bağlıları, tarikat şeyhi Sait Nursi’yi bile Sahibi 

Kıran ilan etmişken… Osmanlı padişahlarının kemikleri sızlar, vallahi…  
 

Büyük Timur’a dönelim… O hem bir Sahibi Kıran hem de Kutb-ud Dîn… 
Bu unvanı kendisine ulema veriyor. Dinin yıldızı, dinin direği, dinin aslı 
demek… Hem cihan imparatoru, hem de bir mehdi… Çağının müceddidi… 
Allah’ın “nusretini” almamış olsaydı cihan imparatoru olabilir miydi. Tür-
besi Allah, Muhammet lafızları ve Kuran’dan ayetlerle süslenmiş.  
 
Kaynakların yazdığı doğruysa Timur 8 Nisan 1336’da doğdu. Bu tarihte 

Jüpiter ve Satürn değil, Jüpiter ve Mars “icma” olmuş, yani birbirine kavuşmuş… “Sahibi Kıran” tanım-
laması yapılırken insanlar başlangıçta “Jüpiter-Satürn” inatlaşması içinde değilmişler… Herhangi iki 
yıldızın veya gezegenin kavuşmasını “Kıran” olarak değerlendirirlermiş. Bu yaklaşıma göre ay tutulması 
da “kıran”, güneş tutulması da… Timur’un simgesi eğer “aygün” ise onun Jüpiter ve Mars yıldızlarının 
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buluşmasıyla alakası yok. Timur, atalarının “aygün” simgesini almış börkünün siperliğine yerleştirmiş. 
Hepsi o kadar.  
 
Kıran, nasıl olmuş da “şans birleşmesi” olarak görülmüş ve bu birleşimde doğan insanların bahtlarının 
açık olacağına yorumlanmış… Öyle gözüküyor ki, binlerce yıllık zaman içinde… İnsanlar deşelemişler 
konuyu derinleştirmişler; yıldızların “kıran” hallerini rafine etmeye başlamışlar. Yıldızların hallerine 
bakıp “büyük Kıran”, “küçük Kıran”, “orta Kıran” gibi terimler üretmişler. Sular durulmuş mu, hayır… 
Hangi yıldızların bir araya geldiğinde “kıran” sayılacağı konusunda hâlâ bir mutabakat yok… 
 
Rivayete göre, Timur doğduğunda insanlar onun avucunda kan peltesi bulmuşlar ve başında yer alan az 
sayıdaki saçlarının tamamı beyazmış. Bu alametler onun muzaffer bir emir olacağına yorumlanmış. 
Mısır firavunu Birinci Daryus, Büyük İskender ve Jul Sezar’la karşılaştırılan bir kişi için kerametler üret-
miş, yıldızları bir araya getirmiş ve onu mehdi ilan etmişsiniz, çok mu… Yok, hayır öyle değil… Liderleri 

kutsamayalım. Meşhur deyimiyle, eğer kutsarsak kantarın topuzunun 
kaçırmış, onlara uluhiyet atfetmiş olmaz mıyız. 
 
Özbekler, 1996 yılında Timur Müzesi’nin içinde “Senâyi Nefise” adı 
verilen bir grup sanatçıya “triplet” adı verilen üç panelli bir duvar res-
mi yaptırmışlar. Triplet’in adı, “Büyük Sahipkıran”… Birinci panel Ti-
mur’un doğumuna tahsis edilmiş. Venüs ve Jüpiter yıldızlarının altında 
doğmuş olması nedeniyle kendisine sahibi kıran unvanının verilmesi 

hikaye edilmiş. İkinci panelde tahtının üzerinde oturan Timur var. Çevresinde yıldız bilimcileri, şairler, 
askeri kumandanlar ve diğer bilim adamları… Bir takım konuları konuşuyor, müzakere ediyorlar. Üçün-
cü panel Timur’un yaşamının son yılları için ayrılmış. Yani; veni, vidi, vici…  Geldim, gördüm, yendim… 
Son kelime problemli, pek çok kişi onu kendi anlayışına göre değiştirdiğinden ben de aynı yola başvuru-
yor ve triplet’i şöyle yorumluyorum: Geldim, gördüm, kalanlara selam olsun. Timur’un bir otobiyografi 
kitabı var. Adı, Malfuzat-i Timuri. Bazı kaynaklarda Tüzük-i Timurî de deniyor. Bir tarih kitabı ama “yasa 
kitabı” gibi değerlendirilmiş ve Ruslar bu esere Ulûzeniye-i Timur adını vermişler. “Kanunî Timur” gibi 
bir anlamı var. Kaçınılmaz olarak “Kanuni Sultan Süleyman” geliyor aklıma…  Triplet panoya ayrıca eşi 
adına yapılan “Bibi Hanım Camî’nin” resmi çizilmiş, gök yüzünden süzülen iki meleğin Allah’tan Timur’a 
“kutlug” getirmesi (Sahibi Kıran’lık beratı) ve  Ahmet Yesevi Camii figüre edilmiş. Triplet panoda iki 
önemli simge var: Kılıç ve Kuran. Bu simgeler Timur’un ülkesini Kuran’a uygun olarak ve adil bir biçimde 
yönettiği anlamlarına geliyormuş. Demek ki, Timur bir tür Zül Karneyn… Bizim ve başkalarının onu nasıl 
gördüğü önemli değil. Onun ve bağlılarının kendilerini nasıl takdim ettiklerine bakalım. O bir “Adil-i 
Sahibi Kıran”… Çok su götürür olsa da… Müzenin önündeki Timur heykelinin kaidesine kalın harflerle 
onun şu sözlerini yazmışlar: “Güç Adalettedir.” 
 
“Tengri açmış ceyatu dogustan”… Tanrı doğuştan yazgısını açmış ve nusretini vermiş, onu doğuştan 
Sahibi Kıran ilan etmiş… Doğuştan muzaffer velî ve muzaffer lider… Doğuştan gâlib-i ûlâ…  

 
Büyük Emir Timur için hazırlanan triplet panonun arkasında bir aslan resmi 
ve üzerinde güneş simgesi var. Daha sonra bu aslanlı güneş simgesinin İran 
bayraklarında da yer aldığını göreceğiz. Börteçin’in oğlu Cengiz Han  kendisi-
ni “Tengri’nin oğlu” olarak ilan etmişse, Timur’un kendisini “tanrısal kut ve-
rilmiş” biri olarak tanımlaması çok masum kalıyor. Fakat “aslana” dönelim, 
bana Aslan Richard’ı hatırlatıyor. Ve yeni bir unvanla karşı karşıyayız: Aslan 
Timur… Aslan ve güneş simgelerinin yıldızlarla ilgili olduğu söyleniyor ama 
Batılılar Timur’un bu simgeyi 1402’de Yıldırım Bayezid’i yendikten sonra 
kullanmaya başladığını yazıyorlar. Demek ki “Ankara Savaşı”, müzedeki trip-

let’te “aslan ve güneş” remziyle simgeleşmiş. Özbekler bu görüşe katılmıyorlar, “Timur’dan önceki 
emirlerin hakimiyetini” temsil ettiği iddiasındalar. Bir yere kaydedelim… Sonra aslanın hemen altında 
üçgen bir düzenleme içinde, üç halka resmi görüyoruz. Bunların Timur’un tamgası veya tuğrası olduğu 
belirtiliyor. Bir rivayete göre aynı zamanda bayrağı… Bu üçlemeyi hatırlayınız Osmanlıda da var. “Üç 
kıtanın hakimi olma” anlamında… Özbekler de benzeri yorumları getiriyor ve simge için “Dünyanın üç 
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bucağının hakimi olduğunu remz ediyor.” diyorlar. Timur bu simgeyi her yere koydurmuş. Paraların 
üzerine, binaların cephelerine, askerlerin börklerine ve kalkanlarına… Adeta bir kutsallık yüklemiş bu 
simgeye…  

 
Ben şöyle yorumluyorum; kökeni ne olursa olsun “üç benek sim-
gesi” de bir tür “aygün” yani, “Simge-i Sahibi Kıran”… Aygün’ün 
değişik stilizasyonlarından biri… Fakat, demek ki Timur bu tarzı, üç 
benek, üç nokta, üç halka tasarımını beğenmiş. Ayrıca, düzenle-
meyi Timur’un belirlediğinden de emin değiliz. Muhtemelen o, “üç 
benek aygün’ünü” sadece yüceltmiş ve yaygınlaştırmış. Çünkü 
kendisinden önce hükümdar olan  Doğan Temür’ün4 de (1333 –
1370) aynı tamga ile resmedildiğini görüyoruz.  
 

“Üç halka”, “üç benek”, “üç nokta”, “üç küçük yaprak” Osmanlıya da geçmiş veya doğal olarak onlar 
tarafından da tevarüs edilmiş. Kanuni’nin “kaftan süsü” olmuş ve biz “çintemani” demişiz ona. “Üç 
benek” Orta Asya simgesi gibi gözüküyor ama kökleri Mezopotamya’ya, eski Mısır’a uzanıyor. Orta 
Asya insanları, yani Hunlar, Tatarlar, Türkler, Çinliler, Mungullar5, Mogollar için üç simge “evren” de-
mekti, “zaman” anlamına geliyordu, “kainatın yaratıcı gücü” olarak değerlendiriliyordu. Tengri, beşeri 
ruh, hava, ateş, güneş ve ay idi…  
 
Orta Asya kavimlerinde, tengri veya aygün simgeleri kralların başlık siperliğine yerleştirilir, yüksekte 
tutulurdu. Hem saygı, hem de seçilmişlik mesajı…  Üç nokta “kıran” eden üç yıldıza işaretti… Ve yine üç 
nokta; Kaan’ın semâvât ile yeryüzü arasındaki bağlantıyı kuran bir kutb, direk veya sütun olması anla-
mına geliyordu. 
 
Börkün sivri ucundaki tüy dikkatinizi çekmiştir. Belki deve kuşunun, belki tavus kuşunun tüyü. “Adaletin 
ve hakikatin” temsilcisi olma anlamına geliyor… Eski Mısırlılar onu  “hakikatin tüyü” olarak adlandırıyor-
lardı. Aynı zamanda Maat veya Manat putunun tüyü…   Arif olma, hikmet sahibi insan olma anlamlarına 
geliyor. Timur bize şunu söylüyor: Üç nokta, üç yıldızın birleştiği zamanda doğduğumu; üç benek, ay ve 
güneşin yolumu aydınlattığını; börkümdeki tavus kuşu tüyü arif ve hikmet sahibi olduğumu, ülkemi 
adaletle yönettiğimi gösteriyor… Hımm…  
 

Görüyoruz ki, Sahibi Kıran unvanı üç boyutlu.  Bi-
rinci boyutu yıldızların buluşmasıyla ilgiliyken, ikin-
ci boyutu cihan hakimiyetini temsil ediyor. Üçüncü 
boyutu ise ulûhiyet. Yani tanrısallık. Bu  tanımla-
maların hiçbiri “Hicret” öğretisiyle ilgili değil… 
Bunlar bâtıl dönemlere ait “koftiden” konfeti ser-
pintileri… Bu yorumlar bir tür; doruğ, mit, yanlış 
inanç,  boş sözler, anlamsız, değersiz, geçersiz, 
sahte, aldatmaya yönelik tanımlamalar.  
 

Sahibi Kıran, övücülerin ve meddahların karşılığını almak için bolca kullandıkları; çok renkli, şıkırık ya-
nan, parlayan bir yaldız...  Zanaatkar öyle halis duygularla gıdıklıyor ki, müşteri mest olmuş konuşamı-
yor.  
 

 

                                                           
4 Toghon Temur 
5 “Böyle bir ırk mı varmış” diye lütfen sormayınız. O tarihlerde “ırk” veya “millet” yoktu ki olguyu günümüz terimlerine göre ifade edeyim. 
Boylar, soylar, obalar zengini idi Orta Asya ve hepsi Mezopotamya dilinin birbirine bazen yakın, bazen uzak kalan versiyonlarını kullanıyorlardı. 
Onlar ne Türk, ne Moğol, ne de Çinliydi. Mezopotamyalıydı, Mısırlıydı, Filistinliydi. Adem peygamberin soylara, kabilelere ayrılmış çocuklarıydı. 
Kelime benzeşmeleri günümüzden yüz kat daha fazla olması nedeniyle fazla güçlük çekmeden birbirleriyle haberleşebiliyorlardı. Timur’un 
“dört dil bildiği” gibi bir söylemin ne anlamı var.   


