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Işık İnsanları : Luviler 

Cüneyt Gültakın 

 

Bu son dönemde gün yüzü gören eski bilgilerden, açılan sırlar sandığından çıkan konulardan 

biri de Luvi geleneği oldu. O kadar az bilgi var ki büyük bir yapbozun küçücük bir parçası gibi 

duruyor Luviler. Bir mikroçip gibi bir DNA sarmalı gibi özünde gerçek bir hazine 

barındırıyor. Bizim için Luvileri tanımak, kültürel kendini bilmenin ilk adımı olacak. Asyalı 

ya da Ortadoğulu abartılı kimliklerimizin etkisinden kurtulup kültürel özdeĢleĢmeyi 

bırakınca Anadolu olarak yeryüzü görevimize daha çok yaklaĢacağız. 

Her coğrafya parçasının insan üzerine “görünen” etkileri olduğu kadar “görünmeyen” etkileri 

de vardır. Görülenler bedene, dile, tutumlara, nesnelere yansıyıverir; ama görünmeyen de 

toprağın, havanın, suyun ve ateĢin etkileriyle insanda DNA‟dan psikolojisine, yaratma 

biçimlerine kadar var olur. Bunlar bir duada, Ģiirde, yazı stilinde, tapınak iĢlerinde ve 

taĢlarında, yönetim örgütlenmelerinde açığa vurulur. Toprağın kadim etkisi çağdaĢ yaĢamın 

her türlü görünümünde kendisini yeni bir kılıkla var eder. 

Anadolu‟da ıssız ovalarda zamanın yıpratıcılığına direnen kayalar üzerinde kalmıĢ yazılar 

bize büyük kapılar açmaya baĢladı bile. Öyle ki kim olduğumuz, ne yapmakta olduğumuz o 

satır aralarından fıĢkırıyor, elbette bakıp okumayı bilenlere…     

 

Anadolu‟dan Bakmak 

“Burası engin göklerin memleketidir. İçten gelen bir türküyü kapıp koyuverin, 
uzaklaştıkça türkü gökte masmavi olur. Işık burada yalnız karanlığı aydınlatmakla 
kalmaz, aydınlattığı maddeyi değiştirir ve görülen bir şair rüyasına çevirir. Başka 
yerlerde ölüp nur içinde yatılacağına, burada nur içinde yaşanır. Gece yıldızlar tek 
tük görülen mıymıntı şeyler değildir. Yıldız kalabalıklığına engin gece dar gelir. 
Sanki parıltılarıyla göğü sarsıp gürlerler. Hele ufuktan ay bir görüne koysun, evren 
bir peri masalına döner.”                                                                             
                                                                                              (Halikarnas Balıkçısı) 
  

Anadolu hakkındaki ilk gözlemler Haçlı Seferleriyle baĢlar. Hıristiyanlık araĢtırmalarıyla 

baĢlayan çalıĢmalar, Helen ve Roma araĢtırmalarına dönüĢür. Egemen ideolojiyle biçimlenen 

araĢtırmalar belli bir bakıĢ açısı oluĢturarak Anadolu‟yu, Eski Yunan‟ın uzantısına indirger.  

Büyük Ġskender‟in Yunanca konuĢma zorunluluğu getirmesi, yer adlarının Yunancaya 

uydurulması ve Batılı aydınların bakıĢ açısının yarattığı tezler ancak Cumhuriyet döneminde 

aĢılır. Anadolu‟ya öz kimlikleriyle bakan Türk aydınları Yunan gölgesini kaldırmayı baĢarır. 

Halikarnas Balıkçısı, Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu, Ġsmet Zeki Eyüboğlu gibi aydınlar bir 

Anadolu Uygarlığından söz etmeye baĢlarlar. Batılı bakıĢın kuyrukçuluğunu bu gün de 

sürdüren kimi yerli akademisyenler olsa da Anadolu toprağının gücü ve özgünlüğü fark 

edilmiĢtir. 

Batı kuyruğunda, ürkek ve Anadolu toprağına mesafeli bakıĢın izleri birçok çalıĢmada en yeni 

yazılarda bile sürmektedir. Bu anlayıĢı yansıtan örnek bir cümle verelim:  
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“Eski Anadolu‟da arkalarında çeşitli izler bırakıp kaybolup gittikleri söylenebilecek çeşitli 

halklar vardır.”  

Yukarıda adlarını saydığım Cumhuriyet aydınlarında böyle cümleler bulmanız olanaksızdır, 

tam tersine hepsi de özgüvenle gerçeği anlatır. Örneğin Halikarnas Balıkçısı Cevat ġakir‟in 

cümlelerine bakalım: 

 “Adı bile Grekçe olmayan Apollon, Anadolulu bir Tanrıdır. Homeros ona Likegenes 

(Likya‟da doğdu) der. Hellenler ve batılılar onun Grek olduğunu ispat yolundaki bütün 

çabalarına rağmen Grek değil Anadolulu olduğunu kabul zorunda kalmışlardır. İlyada‟da 

Apollon, Akhaların, yani Hellenlerin düşmanıdır. Troya‟dan yanadır. Hellenistan ordusunu 

mahveden odur, hatta Hellenlerin başkahramanı Akhilleusu öldüren de odur. (...)Latin şairi 

Horatius da Apollon için „Doğduğun yer Likya ve Patara‟nın bekçisisin‟ der.”        

Anadolu‟ya Anadolu‟dan bakıldığında hak yerini buluyor, Anadolu insanı da kendi özgün 

yerini görmeye baĢlıyor. Ġnsanımıza dayatılan salt Orta Asyalılık ya da Ġslamcılıkla gelen 

AraplaĢma, yani AraplaĢtıkça daha iyi bir Müslüman olunacağı önyargıları Anadolu‟dan 

baktıkça bütün yapaylıklarıyla kabak çiçeği gibi ortaya çıkıyor. Anadolu toprağının sentez 

gücünü görmek gerekiyor. Bu öyle bir güç ki ta Amerika BirleĢik Devletleri kurulurken Luvi 

devamı olan, IĢık Ülkesi Likya‟nın federal yapısı yeryüzüne kılavuzluk yapabiliyor. 

Luviceden Bakmak 

“Afganistan‟ın Kandahar kentinden tutun İspanya‟nın Kordaba‟sına, Orta 

Asya‟nın Semerkant‟ından Kuzey Karadeniz‟in Odessa‟sına kadar Anadolu 

coğrafyasını merkez alan bir çevre içinde birçok kent, dağ ve ırmak adı Luvi 

dili ve kültürüyle bağdaşıyor.” (Sefa Taşkın,  Mysia Işık İnsanları)    

 

Yıllar önce oğlum konuĢmaya baĢlamadan önce annesine “Aya!” diye sesleniyordu, Annesine 

ve annesi gibi gördüğü yakınındaki onunla ilgilenen kadınlara. Sonra etimolojik 

kaynaklardan öğrendiğime göre “Aya” sözcüğü Luvice “kutsal olan, yaratıcı ana, ata” ve ayrıca 

Eski Türklerde “melek” anlamına geliyormuĢ. 

Sonra oğlum yürümeye baĢlayınca herkes gibi: “Hadi patilerini at.” ve “Hadi, seninle atta‟ya 

gidiyoruz.”  cümlelerini kullanmaya baĢladım. Bu cümlelerdeki “pati” ve “atti” sözcüklerinin 

Luvice olduğunu o zamanlar bilmiyordum. ġimdi bakıyorum da oğlum o zamanlar özellikle 

özel isimlerin ilk heceleri atarak konuĢuyordu. Sözgelimi bana Cüneyt yerine Neyt diyordu. 

Antik Anadolu‟da da sözcüklerin ilk heceleri atılıyormuĢ. Yazıtlarda, kimi yerlerde Aluvi ya da 

Luvi denmesi gibi. Elbette bu son görüĢ benim öznel bir yaklaĢımım.  

Luvicenin insanın en saf, en kutsal durumu olan bebeklikle yaĢatılması rastlantı olmayan, 

derin bir anlam taĢıyan özel bir anı olsa gerek.  

Luviler kendilerini nasıl tanımlıyordu? Elbette bu sorunun yanıtı yine Luvi dilindedir. “Luvi” 
sözcüğü, Hititçe ve Luvice  “ıĢık insanı” anlamına geliyor. Sözcüğün kökeni  Luvice  “Lu” ya 
da “Luv” dan gelmektedir. Bu sözcüğün anlamı “ıĢık, pırıltı, ıĢıldamak, aydınlık, 
aydınlanmak”tır. Bu sözcük daha sonra birçok dile geçerek varlığını sürdürmüĢtür:  
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Hititçe Lukk 

Latince Lux 

Ermenice Luys 

Ġngilizce Light 

Fransızca Luire 

Almanca Licht 

 
Bu dilsel yayılım iki olasılığı akla getiriyor. Luvice yeryüzüne yayılmak zorunda kalmıĢ çok 

eski, kök iĢlevi gören bir uygarlığın dilinden türemiĢ ya da kendisi büyük bir kültür dili olarak 

birçok dile kaynaklık etmiĢtir. 

Eski Anadolu‟nun Eski Yunan iĢgaliyle baĢlayan dilsel baskılar Luvice yer adlarının 

bozulmasına neden oldu. Bugün kökeni Yunancaya dayandırılan kimi kent ve yer adlarımızın 

Luvice olduğu ortaya çıktı. Bunlar Yunanca hiçbir anlam taĢımazken Luviceden bakınca özel 

bir anlam kazanıyor. ġimdi birkaç örnek verelim:  

YER ADI YUNANCADA ANLAMI LUVİCEDE ANLAMI 
Anadolu Anatole, Anatolie Doğu, gündoğumu Yunanca yükselmek : 

“anaellein” kökü ana 
Ana tanrıçanın 
ülkesi 

Adana Danoi-Danaus Mitolojik Yunan 
Kabilesi 

Adanuva, Atanva Ana Tanrıçanın 
Ülkesi 

Adıyaman Farsça: Vadi-i 
Leman, Vadüleman  

Güzel vadi Ada-uma-(va)na Ana Tanrıça 
Halkı Ülkesi 

Manisa Magnesia Yunanistan‟da bir 
yer 

Ma-ka-vana-assa, 
Makanassa 

Ma  Ana 
Ülkesinin Kenti 

Marmara Mamor Mermer Ma-r-mara  (mara: 
deniz) 

Ma Ana denizi 

Myrina Myrina Yer adı Marinna: Ma(u) r (a) 
na 

Yüce Ma Ülkesi 

Truva Troya Yer adı Turuva: (A)dr(a)-uva Adra‟nın yeri 
 

Benzer bir tabloyu da kiĢi adları için çıkarabiliriz. Yunanca olarak söylenen ama Yunancada 

hiçbir anlamı olmayan kimi tanrı ve kiĢi adlarının Luviceyle anlam kazandığını görüyoruz: 

KİŞİ ADI YUNANCADA ANLAMI LUVİCEDE ANLAMI 
Apollon Apollon …… Apa-ulla-vana Apa: Su  

Agamennon Agamennon …… Aka-ma-nan Ma ülkesinin kutsal 
komutanı 

Artemis Artemis …… Arta: Pınar 
Mis: Tanrıca 

Pınarların Tanrıçası  

 

21. yüzyılda artık konuĢulmayan dillere “ölü dil” adı veriliyor. Bu dillerin çoğu bütünüyle 

çağdaĢ yaĢamdan silinip gitmiĢ dillerdir. Luvice de ölü diller arasındadır. Siyasal desteğin 

kalkması, yeni kültürlerin siyasal destekle egemenleĢtirilmesi dillere öldürücü darbeyi 

vuruyor. Anadolu‟nun bu süreçlerden geçtiğini arkeologların bulgularından öğreniyoruz. 

Dilbilimciler güçlü bir kültürün dil konuĢulmaktan düĢse de izler bırakarak sürdüğünü, 

etkilerini yansıttığını söylüyorlar. Luvice artık konuĢulmayan bir dil olsa da günümüzde 

ilginç izleriyle kendisini bir biçimde sürdürüp hissettiriyor. 

Ölü bir dilin gelecekteki varlığı bir iĢlev daralmasıyla açıklanabilir. Toplumların iletiĢim 

araçlığı gibi yaĢamsal bir görevi çoktan bırakmıĢ bir dil, kimi sözcükleriyle doğrudan yaĢayan 
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bir dilde günlük konuĢma içinde kullanılabiliyor; ayrıca kimi sözcüklerin, yer adlarının 

kökenine ıĢık tutma iĢlevi görebiliyor. Luvice iĢte böyle artık konuĢulmaya ama bugün de 

iĢletilerek karanlıklara ıĢığını düĢüren bir dildir.  

 
Akademiden Bakmak 
 
Luvi insanları üzerine tek bilgi kaynağı Luvicedir. Yarı göçer bir toplum yapısı yazılı kültürü 
de olumsuz etkilemiĢtir. 1906‟da Hitit kazılarıyla Luviceyle karĢılaĢılır. 1946‟da Luvice 
çözülür. 
 
Bugüne dek arkeolojik çalıĢmalar bize kimi belirsiz kimi de kesin denebilecek bilgiler 
vermektedir. Bilinmeyen ya da kesinliği olmayan, tartıĢmalı konuları Ģöyle sıralayabiliriz: 

a) Herhangi bir Luvi Kralı ve baĢkent adına rastlanılmamıĢtır.  
b) Belli bir Luvi ülkesi sınırını anlatan bir metin bulunamamıĢtır.  
c) Luvilerin Anadolu‟ya Truva‟ya da Kafkasya üzerinden geldikleri 

kesinleĢtirilememiĢtir. 
 
Luvilerle ilgili olarak kesin sayılabilecek, tartıĢmasız konular da Ģunlardır: 

a) Bu insanların birçok etnik gruptan oluĢtuğu, 
b) Yunan göçlerinden önce Anadolu‟da yaĢadıkları, 
c) Yapı iĢçiliğinde ustalaĢtıkları, taĢtan duvar, çatı ve kemerler yaptıkları  
d) Luvicenin Hititlerden sonra 500 yıl kadar sürdüğü,  
e) Likya dilinin Luvicenin devamı olduğunu,  
f) Luvi inanç sisteminin ana tanrıça ve güneĢ tapımına dayandığı ve Ģamanik özellikler 

gösterdiğini, 
g) Hititlerde ana tanrıça ritüellerinin bazı bölümlerinin Luvi kültüründen alınıp Luvice 

dualarla yapıldığı,  
h) Birçok Yunan tanrısının Luvi tanrılarıyla özdeĢleĢtirildiğini ve kimi tanrıların 

Yunanlılar tarafından alındığını rahatça söyleyebiliriz. Örneğin: 
Ana tanrıça=Leto ile eĢitlenmiĢ.  
Pegasus=Pihassassis (ġimĢeğin Fırtına Tanrısı) Yunan tanrıları arasına alınmıĢ.     

 
Luvi inançlarında belirgin olarak rastlanan Ģamanik öğeleri Ģöyle sıralayabiliriz: 

a) Dağların, akarsuların, kaynakların kutsal sayılması, 
b) Din ve tıbbın iç içe geçmiĢ olması, 
c) Ritüellerde Ģarkıların ve esrik dansın önemli yerinin olması, 
d) Tedavi için hayvan ölülerinden yararlanma, 
e) Tanrılara yiyecek sunulması. 

 
Luvi inanç sisteminde festivallerin önemi büyüktü. Bu etkinliklerde insanın öteki insanlarla, 
doğayla ve tanrılarla olan iliĢkilerini anlatılırdı. Festivallerde belli amaçlar öne çıkarılırdı. 
Sözgelimi bir halkın sakinleĢtirilmesi, yöneticilerin zafer istekleri tanrılardan istenmiĢ.  
Festivallerde çeĢitli görevler vardı: Ekmekçi, saki, rahip, ihtiyar kadın.  Festivallerde Ģarkı ve 
danslar önemliydi ve kötülüklerden kurtulma, bir arınma aracı olarak görülmüĢtür. ġarabın 
da tanrısal olanı almak için kullanıldığı görülür. Festival sonunda ekmekler dilimli ya da 
bütün olarak tanrılara sunulur. 
 
Luviler, özellikle GüneĢ Tanrısının doğumda insan bedenine ruh yerleĢtirdiğine ve yeniden 
doğuĢa inanırlardı. Bereket ve asma bitkisini, “fatih” anlamına gelen Fırtına Tanrısı Tarhunt 
ile iliĢkilendirirlerdi. 
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Ezoterizmden Bakmak 
 
 
Luvilerin kökeniyle ilgili ezoterik yorumlar bizi Atlantis‟e kadar götürür. Luvi inançlarının 
Atlantis inancının devamı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.    
 
James Churchward, “Mu”nun Çocukları” adlı kitabında, Mu göçlerinin doğuya giden 
kolundan söz eder. Önce Maya uygarlığını kurup Atlantis‟e geçtiklerini ve buradan da 
Akdeniz kıyılarına kadar ulaĢtıklarını ve Maia (Ma) inançlarını gittikleri yeni topraklara da 
yaydıklarını yazar.  
 
Luvi ve hatta tüm Ortadoğu geleneği üzerine bir fikir edinmenin yolu Maya uygarlığını 
bilmek, tanımaktan geçiyor. Ezoterik açıdan Maya toplumu güçlü inançlara sahiptir. 
 
Mayalar'ın ve onların devamı niteliğinde olan Aztek ve Ġnka'lar güneĢ kültüne sahipler ve 
imparatorlarına "GüneĢin Oğlu" diyorlar. Mısır ve Maya piramitleri ve her iki ülkede bunların 
törenler için kullanılması ve yeniden doğuĢ inancı, bunun yozlaĢmıĢ bir biçimi olan 
mumyalama iĢlemi, bu iki uygarlığın aynı kökten, Mu‟dan geldiklerinin gösterir. 
 
Halen British Museum‟da bulunan Maya yazıtı “Codex Troanus”da, Mu uygarlığının, kitabın 
yazıldığı tarihten 8060 yıl önce, Zac ayının 13‟ünde, 64 milyon nüfusu ile birlikte okyanusa 
battığı yazılıdır. Bundan Codexin, MÖ. 2 binlerde yazıldığı anlaĢılır ki, bilimsel olarak da bu 
doğrulanmıĢtır. Codex‟te, Mu‟dan “anavatan” olarak bahsedilmektedir. Maya dilinde “Ma” 
kelimesi, „Ülke‟ ya da „yeryüzü‟ anlamına gelmektedir.   
 
Mayalar için, GüneĢ, Yüce Ruhun görünümüdür. Mayalar tarafından, her Ģeyi var eden Yüce 
Ruha “Ku” adı verilmiĢtir. O, “Lahun”dur. Yani, Bir‟deki Bütün, her Ģeyi içeren Bir‟dir. 
HerĢey, Ku‟nun yüce iradesi ile, Uol‟la yaratılmıĢtır ve eylem, bir daire olan kozmik yumurta 
ile sembolize edilmiĢtir. Uol, gözle görülür evreni yaratmak için iĢe, kendisini bir yumurtada 
kopyalayarak baĢlamıĢtır. Bu yumurta artık, hasıl olmuĢ, vücut bulmuĢ olarak, Meneh adıyla 
anılır ve sembolü de, ağzıyla kuyruğunu tutan yılandır. 
 
Hint Brahma öğretisinde, Yüce Ruh, tüm evreni kozmik bir yumurtadan ortaya çıkarmıĢtır. 
Yüce Ruh, önce suları meydana getirir ve bir tohum yükler, bu tohum, bin ıĢıklı bir yıldız gibi 
ıĢıldayan bir yumurta oldu. Brahmanist inanca göre, tüm varlıklar, böylece ortaya çıkan 
Brahma ile, tabiatın diĢil güçlerinin kiĢiselleĢtirilmesi olan Maya‟nın birleĢmesi sonucu 
meydana gelmiĢtir. Brahmanların güneĢ duasının, “O, tanrıların topyekun kuvveti, göğü, yeri 
ıĢıltılı ağıyla kaplar. O, herĢeyin ruhudur. Sen kendinden var olansın. Sen en harika ıĢınsın. 
IĢığını bana da bağıĢla” Ģeklinde olmasından, bu inancın kökeninde de GüneĢ inancı yatar. 
 
Luvilerde Ana Tanrıça “Ma”, Pasifik‟e gömülmüĢ olan Mu kıtasının ve Atlantik‟e gömülmüĢ 
olan Atlantis inançlarının devamıdır. Luvicede “Mara”, deniz anlamına gelir ve Marmara adı, 
Ana Tanrıça Ma‟nın denizi anlamındadır. Luviler, yerleĢtikleri bölgedeki en yüksek dağa, 
bugün de aynı isimi taĢıyan “Maya” dağı adını vermiĢlerdir.  
 
Luvilerin en önemli eril tanrıları, Apollon‟dur. Anadolu kökenli bir tanrı olan Apollon, “IĢığın 
Tanrısı” olarak bilinir ve sembolü de “GüneĢ”tir. Batı Anadolu‟daki en eski yerleĢim 
birimlerinden birisi olan Pitane‟de (Ġzmir Çandarlı‟da) bulunan bakır paraların üzerinde, 
ortası noktalı ve beĢ köĢeli yıldız vardır. 
 
 
Cihangir Gener, Ezoterik-Batıni Doktrinler Tarihi adlı değerli çalıĢmasında Luvi‟lerle ilgi Ģu 
bilgileri veriyor: 
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 Atlantis göçmenleri Girit adasında “Miken” kolonisini oluĢturmuĢ ve Batı Anadolu 
kıyılarına yerleĢmiĢtir. ĠĢte Luvi‟ler, Batı Anadolu‟ya yerleĢen bu Maya-Atlantis 
insanlarıdır. Aynı halkın bir baĢka kolu da Fenikelilerdir.  

 
 

 Fenikeliler kendilerine “Carou halkı” demekteydi. Fenike adının, eski Yunancada 
kırmızı anlamına gelen “phoiniks”den türetildiği, bu tanımın da, derilerinin rengi 
nedeniyle yapıldığı sanılmakta. Fenikeliler, kızıl tenli bir ırktı.  
 

 

 Maya dillerinde “Ma” kelimesi, daha önce ifade edildiği üzere, ilk gelinen ülkeye bir 
atıftır. Mısır‟a batıdan gelen yerleĢimcilerin, Nil kıyısındaki bu yeni ülkeye verdikleri 
isim “Maui” idi. “Ma” kelimesi Mısırca‟da da, „Batı‟ ve „Yer‟ anlamına gelmektedir. 
 

 

 Yeniden doğuĢa inanan Luvilerde en geliĢmiĢ meslek, yapı iĢçiliğidir. Bilinen en eski 
duvar örme tekniği onlara aittir. Suda yüzen tuğlaları, çok ünlüdür. TaĢtan çatı kurma 
tekniğini bölgede ilk onlar uygulamıĢ, bu teknik ileride, çembersel kemere evrilmiĢtir. 
YerleĢim yerlerinin etrafına bilinen ilk duvarları çekenler onlardır. 
 

 

 Ana tanrıça Ma‟nın kocası tanrı Atti‟nin, bir ölümlü kadınla iliĢki kurması üzerine, 
ikili Ģiddetli bir kavgaya tutuĢur. Atti, eĢinin kıskançlık krizinden kurtulabilmek için, 
kendi erkeklik organını keser ve kan kaybından ölür. Atti, bir akarsu kenarına 
gömülür ve gömüldüğü noktadan, ulu bir çam ağacı yükselir. Bu ağaç, yeniden 
doğuĢun bir sembolü olarak görülür. Ma rahipleri her yıl, yeniden doğuĢ için tanrı 
Atti‟ye adak olarak, rahipliğe yeni kabul edilenlerin erkeklik organlarının ucunu keser, 
toprağa gömer ve akarsuya girerek, kendilerini arındırırlar. Diğer bir deyiĢle, sünnet 
ve vaftiz uygulamalarının da, Luvilere kadar dayandığı görülmektedir. 
 

Bugünden Bakmak: “Ya tutarsa!” 

Birçok gizemin ortaya çıktığı bu son dönemde Luviler de bu açılıĢlardan nasibini almaya 
baĢlıyor. 
Saklı bilgilerin çoğu sırası geldikçe gün yüzüne çıkıyor. Bilimden, mistizmden birbiri ardına 
açıklamalar, yayınlar dolaĢıma sunuluyor. Toplu bakıĢa sunulan konulardan biri de Luviler 
oldu. 
Luvilerle ilgili kaynak azlığı olsa da arkeolojik çalıĢmaların çok azıyla ulaĢılan bu bilgiler bile 
bizi yeryüzü uygarlığına bağlıyor, Maya uygarlığındaki Yüce Yaratıcıyı simgeleyen yılan gibi 
Mu‟nun iki ucu Anadolu‟da birleĢiyor. Anadolu insanının evrenselliği, çok boyutluluğu ortaya 
çıkıyor. 
 
Anadolu‟ya binlerce yıl önce çalınan “maya” yeryüzünün ak yoğurt gibi aydınlık yüzü 
olacaktır. Bugüne kadar Sufi yanı özenle gizlenen Nasreddin Hoca‟nın dediği gibi: “Ya 
tutarsa!”  ĠĢte o zaman korksun karanlıklar… 
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