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Mu adlı kadim bir kıtanın bir zamanlar var olmuş olabileceği görüşünü James Churchward
(1851-1936) ileri sürmüştür. Bir İngiliz subayı olan Churchward, Hindistan’a görevli
gönderilmiş ve orada, üzerinde ilginç şekiller bulunan kil tabletler bulmuştu. Bu şekillerin
kaynağını ve anlamını araştırmak için Tibet’e giden Churchward, emekli olduktan sonra, Mu
kıtası hakkında kitaplar yayınladı.
Bu kitaplarda, Mu kıtasının bir zamanlar Pasifik okyanusunda bulunduğunu ve birtakım
doğal afetler sonucunda batmış olduğunu ileri sürdü. Onun iddiasına göre, Mu kıtasının
batacağını öngörenler dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmışlar ve Asya kıtasında kadim Uygur
medeniyeti ile Amerika kıtasında kadim Maya medeniyetinin kurucuları olmuşlardır.
Öncelikle Pasifik okyanusunda kadim dönemde bir kara parçasının bulunup bulunamayacağı
sorusuna yanıt arayalım. Genel kanı bir zamanlar tüm karaların bir arada bulundukları ve
Pangea adı verilen bir süper kıta oluşturduklarıdır. Altta solda Pangea kıtasını görüyoruz.
Bu kıtanın gerçekten bu şekilde olup olmadığı
bilinmiyor. Kara parçalarının şimdiki görünüşünden
hareketle düşünce boyutunda oluşturulmuş bir çizimdir.
Gerçekten de, günümüzde bilinen tüm kıtalar bu
görüntüyü destekliyor. Fakat bu süper kıta görüntüsünde
bir dengesizlik var. Asya kıtasının güney-doğu bölgesinde
boş bir bölge var. Normal olarak süper kıtanın simetrik
olarak yayılması ve oval bir yapıda, uzun bir elipse
benzemesi beklenir. Acaba, o boş ve eksik gibi görünen
bölgede bir zamanlar simetriyi tamamlayan bir kara var
mıydı? Bu kara parçasının zamanla, diğer kıtalar gibi,
Pangea’dan ayrılıp bağımsız bir ada oluşturmuş olması
düşünülemez mi? Alttaki çizimler, zaman içindeki bu
değişimi ve Mu kıtasının oluşumunu açıklayan bir model
olarak tarafımdan dönüştürülmüştür.
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Sol üst şekilde Pangea kıtası ve beyaz olarak belirtilmiş Mu bölgesi görülüyor. 225 Milyon
yol önce var olmuş olduğu iddia edilen Pangea kıtasına Mu bölgesi eklendiğinde, simetrik bir
görüntü oluşmaktadır. 200 Milyon yıl önce kıtalar birbirlerinden ayrılmaya başladıklarında Mu
kıtası da bir bağımsız ada olarak Pasifik okyanusunda yerini almıştı. Ne yazık ki, bugüne
kadar Pasifik okyanusunda batık bir kara parçasına rastlanmamıştır. Kanıt eksikliği Mu kıtasını
gözden düşürmüş, varlığı hayal ürünü ve gerçekte var olmayan bir hipotez olarak kalmıştır.
Churchward’ın iddia ettiğine göre, Mu kıtası 12,000 yıl önce batmış ve oradan dağılan
insanlar günümüzün uygarlığını oluşturmuştur. Gerçekten de kadim Mısır, Maya ve Asya
kültürleri arasında çarpıcı bazı benzerliklere rastlıyoruz. Gerek kayalara kazılı simgelerde,
gerekse mimari yapılarda ortak özelliklerin bulunuşu bize kadim dönemde yaşamış kök bir
kültürün var olduğu görüşünü kuvvetlendiriyor.
Mu kıtasının bir zamanlar var olup olmamasından bağımsız olarak Asya kıtasında kadim bir
kültürün varlığından söz edilebilir. Dünya dilleri incelendiğinde bazı ortak sözlere ve
kavramlara rastlıyoruz. Bu bölümün ilk yazısı olan Kök Dil Arayışı ve Türkçe başlıklı
yazımda Ural-Altay dil grubunun, Asya, Avrupa ve kuzey Afrika kıtalarında konuşulan dilleri
etkilemiş olabileceğinden söz ettim. Ayrıca 40 sayılı Pasifik Dağılımı başlıklı yazımda
“Tanrı” sözünün yaygınlığına değinerek, farklı bölgelerde yaşayan insanların yaratıcıyı benzer
sözlerle ifade etmelerinin tesadüf olamayacağını belirttim. Paskalya adasındaki çıkık çeneli,
ince dudaklı ve uzun kulak memeli insan heykelleri farklı yapıda insanların bir zamanlar adaya
gelmiş olabileceklerini düşündürüyor. Heykellerin denize doğru dönük oluşları ve adanın yerli
halkına benzemeyişleri, Mu bilmecesinin halen çözülmemiş olduğunu düşündürüyor.

