
Bu bölgede çok uzak olup

    görünmeyen kırmızı boya

        ağacı bulunur.Dağlarında

            sonsuz maden ve çok sayıda

                 kırmızı boya ağacının olduğu bu

                    yerlerde, yetiştirilen koyunların

                          yünü ibrişim gibi çabuk

                               çözülürmüş

Bu bölüm bu kıyılarla adaların nasıl bulunduğunu anlatır:

Önceki zam
anlarda Sanvoİrandan (Santo

Brandan) adındaki bir papazın yedi denizi 

gezdiğini söylerler.Adı geçen papaz ve 

diğerleri bir balığın üzerine çıkıp kuru yer 

sanarak ot yakm
ışlar. Balığın sırtı kızınca 

denize  dalm
ış, bunlar da sandala binip gem

iye 

kaçm
ışlar. Bu durum

, Portekiz’lilerden alınm
am

ış 

olup eski dünya haritalarından yayılm
ıştır.    

 Ve bir ceneviz gökesi 

Flandır (Hollanda)’ dan 

gelirken fırtınaya tutularak bu 

adaların üzerine çıkıverir. Bu 

adalar bundan dolayı ağızdan 

ağıza yayılmıştır.   

Flores Ad.

AZOR ADALARI

Santa Maria Ad.

Sao Miguel Ad.

MEDEIRA ADALARI
Medeira Ad.

KANARYA ADALARI

Desertas Adl.

İSPANYA

Bask Bölgesi

Galizia Memleketi

Lizbon

Portekiz 
Kıyısı

Gırnata

 Bu bölgeler

     yerleşme

         bölgeleridir,

             tüm halkı 

                   çıplak gezer.       

                             

           

HAİTİ

Sasnta Marya

Portafande

Brebeniş

Bu küçük adalara (U
nditi 

Verc
ine) 

diye a
d koymuşla

rdır,

yani o
nbir b

akire
 dem

ek olur. 
     Bu denize Atlas Okyanusu derler. Ama Avrupalılar 

Mar De İspanya derlerdi, yani İspanya Denizi demek olur. 

Şimdiye dek bu isimlerle meşhurdu. Ama bu denizi keşfeden 

ve adaları bulan Kolomb ile Hint ülkelerini keşfeden 

Portekiz’liler, bu denize yeni isim vermek için birbirleriyle 

anlaştılar. Bu denizin adını Ovesano (Oseano) (Okyanus) 

koydular, yani sağlam yumurta demek olur. Bundan önce 

düşünceleri, bu denizin ucunun bucağının olmadığı ve 

bilinmeyenlerle dolu olduğuymuş. Şimdi bu kadar kıyının 

denizin etrafını çevrelediğini ve denizin bir göl gibiolduğunu 

gördükleri için sağlam yumurta diye ad verdiler.

Doğruluğu beyan olunur.                         

Bu bölgeye Antilya vilayeti 

      derler. Günbatısı tarafıdır. Beyaz, kırmızı, 

             yeşil ve siyah olmak üzere dört cins papağan 

                   türü kuş bulunurmuş. Bu kuşun etini yiyen 

                        halkın taçlarının tamamı, onun tüylerindendir. 

                              Burada siyah mihenk taşına benzer bir taş 

                                     olup, halkı bu taşı nacak yerine kullanırmış.

                                           Gayet sert taş olurmuş. Biz, o taşı

                                                  gördük.  

Portekiz’liler buradan günbatısı tarafına 

geçmez. O taraf  hep İspanya’nındır. Bunlar 

Septe Boğazı’nın iki bin mil günbatısındaki sınır

üzerinde anlaşmışlardır. Portekiz o tarafa 

geçmez, ama Hint ve güney tarafı 

tamamen Portekiz’indir.   

Bu karavelenin reisine Mesir 

  Anton Cenevi derler ama 

    Portekiz’de büyümüştür. Bir 

      gün bu karavele ile fırtınaya 

         tutulup gelmiş, bu adalara 

           düşmüş, bol miktarda zencefil

                       bulmuştur. Bu 

                             adaları o yazdı.   

Bu haritayı 
Kemal Reis’in
erkek kardeşinin 
oğlu ünvanıyla 
şöhret bulan 
Hacı Mehmet oğlu Piri, 1513 yılı Muharrem ayında ( 9Mart- 1Nisan arası) Gelibolu’da yapmıştır.  

Bu bölgenin dağlarında 

      bu şekilde yabani 

      hayvanlar olurm
uş ve 

      kıyılarında insan 

  çokm
uş. Altın m

adeni 

            çok fazladır.     

Ve bu adaya Antilya adası derler. Yabani 

hayvanlar, papağan türü kuşlar ve 

kırmızı boya ağacı gayet çoktur. 

Bayındır değildir.                       

Bu kıyılara bu barça
 fır

tın
a ile

 gelip
 

düştü
ğünde p

upa durur. K
aptanın adına 

Nikola di C
uvan derl

er. 
Harita

sın
a, görünen 

bu ırm
akların

 ço
ğunluğunun yatağında altın

 

olduğunu yazm
ış. 

Suyu çe
kild

ikten
 so

nra 

kum içi
nde a

ltın
 to

prağını b
ol m

iktarda 

alırl
arm

ış. 
Harita

sın
da.....

  

Ve bu karavele fırtınaya 
tutulup geldi, bu adaya düştü. Kaptanın adına Nikola Cuvan derler. Ve bu 

adada birer  boynuzlu öküz 
      çoktur. O nedenle bu adaya 
           İzle de Voka derler. Yani  
                Sığır Adası demek olur.

Bu kıyılara Antilya kıyıları derler. 1492 yılında bulunmuştur. Cenevizli 

Klomb adında bir kişinin buraları  bulduğunu söylerler. Kolomb’un eline, 

Atlas Okyanusu’nun batısındaki kıyıların, adaların, çeşitli madenler  ve değerli 

taşların bulunduğu dağların olduğunu yazan bir kitap geçer. Kitabı tamamen 

inceleyip, bu hususları derleyerek Ceneviz ileri gelenlerine, “Bana iki parça gemi 

verin, gidip o yerleri bulayım” der. Onlar ise kendisine “Ey akılsız, Atlas Okyanusu’nun

ucu bucağı ve sonu olur mu? Denizler bilinmeyenlerle doludur” derler. Klomb, 

Cenevizlerden bir fayda olmadığını görünce İspanya Beyi’ne gider ve durumu ona arzeder. 

Onlar da Cenevizliler gibi cevap verirler. Sözün kısası, Klomb bunlara çok ısrar eder. Sonraki 

İspanya Beyi, güçlü silahlarla donatılmış iki gemi verip, Klomb’a “Ey Klomb, eğer senin 

dediğin gibi olursa, seni o ülkeye kaptan ederim” diyerek, kendisini Atlas Okyanusu’na gönderir. 

Merhum Gazi Kemal’in İspanya’lı bir kulu vardı. Bu kişi, Klomb ile üç defa o ülkeye gittiğini 

söyleyerek merhum Kemal Reis’e “Önce Septe Boğazı’na vardık, oradan günbatısı kerte lodos

  yönüne doğru dört bin mil seyrettikten sonra karşımızda bir ada gördük. Ama giderek denizin 

     dalgaları köpüklenmez olmuş, yani deniz sakinleşmiş ve kuzey yıldızı - denizciler pusulalarında 

       Yıldız derler - giderek küçülerek görünmez olmuşsa” der ve “O ülkelerde bu yıldız kümelerinin 

         görünmediğini ve başkalarının olduğunu” ilave eder. Karşıda gördükleri ada önünde demir 

            atarlar, ancak ada halkı gelip ok atarak bunların adaya çıkmasını engellerler. Erkeği, kadını 

               hepsi ok atarlarmış. Okların ucu balık kemiğinden olup bütün ada halkı çıplak dolaşırlarmış 

                   ve hem de çok..... O adaya çıkamadıklarını görünce adanın diğer tarafına geçerler ve bir 

                      sandal görürler. Sandal bunları görünce kaçar ve içindekiler karaya  çıkarlar. Sandalı almaya 

                         gidince içinde insan eti olduğunu görürler. Meğer bunlar adadan adaya geçerek insan avlayıp 

                          yerlermiş. Klomb başka bir ada görünce, oraya giderler. O adada büyük yılanlar olduğunu 

                              görürler. Oraya çıkmaktan çekinerek bir diğer adaya varırlar. Demir atarlar, on yedi gün 

                                 orada yatarlar. Ada halkı bu gemiden zarar gelmediğini görünce balık avlayıp filikayla 

              onlara getirirler. Bunlarda karşlığında onlara sırça boncuk verirler. Meğerse Klomb

                                     okuduğu kitapta o ülkede sırça boncuğunun geçerli olduğunu görmüşmüş. Onlar 

                                          boncuğu görüp daha çok balık verirlerken bunlar da onlara sürekli sırça boncuk verirler. 

                                            Bir gün bir kadının kolunda altın görürler, altını alıp boncuk verirler ve “Gidin, daha 

                                               altın getirin, size daha çok boncuk verelim” derler. Onlarda gidip bol altın getirirler. 

                                                Meğer bunların dağlarında altın madeni varmış. Bir gün de birinin elinde inci görürler. 

                                                    İnciyi alıp boncuk verirler ve boncuğu verdiklerinde de bol inci getirdiklerini görürler. 

                                                       Meğerse inci, bu adanın kıyılarında bir iki kulaç derinlikte bulunurmuş. Sonra o bölgeden 

                                                         bol miktarda kırmızı boya ağacını yükleyip, yanlarına halktan iki kişiyi alarak İspanya 

                                                            Beyi’ne getirirler. Ama Klomb o kişilerin dillerini bilmezmiş ve işaretle alış veriş 

                                                              yaparlarmış. Bu seferden sonra, İspanya Beyi, papaz ve arpa gönderip onlara ekip 

                                                                 biçmesini öğreterek kendi inanç ve yerleşik düzenlerini kabul ettirmiş. Çünkü 

                                                                    bunların ortak inaçları yokmuş ve hayvan gibi çıplak dolaşıp yatarlarmış. O 

                                                                       ülkeler, şimdi tamamen keşfedilmiş ve meşhur olmuşlardır. Adalar ve kıyılardaki 

                                                                          isimler Klomb tarafından konulmuştur ve o şekilde bilinirler. Klomb aynı 

                                                                              zamanda büyük bir astronomi ve yıldız bilimcisiymiş. Haritadaki bu kıyılar 

                                                                                  ve adalar, Klomb’un haritasından alınmıştır.   

Bu yabani hayvanın 

yedi karış boyu vardır, 

gözlerinin arası bir 

           karıştır. Am
a uysal 

                   ve zararsız im
iş.

Bu harita benzevi bir harita, bu dönemde kimsede yoktur. Benim tarafından 
   yapılmış olupşimdi temel kaynak oldu.Dünyanın yerleşim bölgelerini      gösterir. Özellikle yirmi kadar harita ile Araplar’ın Caferiye (Coğrafya) 
        dedikleri ve kara parçalarını’da içine alan İskender-i Zülkameyn           zamanında yapılmış olan sekiz dünya haritasından, bir Arabi Hint              haritasından gemi yapılan ve Sind, Hind ve Çin ülkelerini de geometri 
               yöntemiyle gösteren dört Portekiz haritası ile Kolomb’un batı tarafında 
                 yaptığı haritadan, karşılaştırma yoluyla çıkarılıp bu şekil ortaya kondu. 
                   Şöyle ki bu ülkenin haritası (Kolomb’un haritası) denizciler için nasıl 
                      doğru ve geçerli ise, adı geçen bu harita da diğer yedi deniz için öyle 
                         doğru ve geçerlidir.

Burada tek boynuzlu  

öküzler ve bu şekilde 

görülen canavarlar 

olur.

Ve bu dört parça gemi Portekiz gemisidir ve 

şekilleri çizilmiştir. Batı ülkelerinden Hind’e gitmek 

üzere Habeş burnuna geçerler. Pusulayla giderler. 

Bu körfezi aykırı geçmek dört bin yüz mildir.  

Bu bölüm, bu haritanın hangi yolla yapıldığını anlatır.  

Portekiz’lilerin dediğine göre,  

burada gece ve gündüz kısalınca iki saat, 

uzayınca yirm
i iki saat olur. A

m
a “gündüzü

gayet sıcak olup gece de çok çiğ düşer” derler Portekiz gemisi Hint eyaletlerine giderken, kıyıdan esen

sert rüzgarlarla karşılaşır, gemiyi rüzgar kıyıdan (açar)ken

fırtınanın etkisiyle kıble yönüne gittikten sonra karşılarında bir

kıyı görürler, onun üzerine giderler.....Görürler ki buraların içi derin

yerlerdir. Demir atarlar, sandalla kıyıya çıkarlar, her biri çıplak adamlar

görürler.Bu adamlar, uçları balık kemiğinden yapılmış ok atarlar. Orada

sekiz gün yatarlar ve işaretle alışveriş ederler. Bu bölgeleri o barca

görüp yazmıştır ki.... çekip durur. Bu barca Hind’e gitmeyip döner.Portekiz’e 

gidip haber verir... Onlar, bulmuş oldukları bu kıyıları ayrıntılarıyla yazarlar.

Ve bu bölgede ak kedi ve bu şekildeyabani hayvanlar ve alnı boynuzluöküzler olurmuş.Bunu Portekiz’lilerharitalarında yazmışlar.

Bu adalar ıssızdır ama

bakan çoktur.

Portekiz’in fırtınaya tutulup

bu bölgeye gelen barçası budur.

ayrıntısı  kenarda yazılmıştır.Bu adalarda altın

m
adeni  varm

ış.

Bu yabani    hayvana       Seba derler

Bu b
ölg

e b
ay

ın
dı

r v
e

in
sa

n ç
ok

tu
r.

S. Roque
Burnu

Fernando
De Noronha

................bu kıyıda bir kale

................olur zira

................iklimde altın

................halat iletip

................de ölçerlermiş
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Gine Padişahı

Rabu

Güzel KörfezKızıl Burun

Yeşil Burun

Gambia Nehri

Vadi

Beyaz Burun

Evladı Tanca

Fas Padişahı

FAS
Babe Dağı

Bojador Burnu

Mogador

Serod

Melilla
Ani

Diyarıbekir

Cebelitarık

Boğazı

YEŞİLBURUN ADALARI

Fogo Ad.

Santa Anter
 Ad.

San License

 Ad.

Santa Lazio Ad.

San Nikolas

 Ad.

Virgin Adaları
Bazı döküntü

PORTORİKO

Vieques Ad.

Dominik Ad.

FeridatKalai


