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ÖNSÖZ
Piri Reis haritas~n~ n önemli oldu~unu ve bu önemin, Kolombus'un
Amerika'y~~ ke~finden k~ sa bir süre sonra, 1513 y~l~nda bir Türk amirali taraf~ndan yap~lm~~~olmas~ndan kaynakland~~~n~~biliyordum. Fakat onun insanl~ k ve kültür tarihi bak~m~ ndan ne denli önemli bir ara~t~rma yolu açt~~~n~ , harita üzerinde ne derin çal~~malar yap~ld~~~n~ , ancak ~u son y~llarda
anlam~~~ve ö~renmi~~bulunuyorum.
Bu haritaya ilk ilgim, "Tannlann Arabalar~" kitab~yla uyand~. Orada,
bunun ancak uzayl~lar taraf~ndan yap~lm~~~haritalardan kopya edilmi~~olabilece~i ileri sürülüyordu. 30 Mart 1973 tarihli Türkiye gazetesinde Hilâ1
Yi~it imzas~~ ile "Piri Reis" ad~~ alt~nda ç~kan yaz~ da, "Geçen y~l Amerika
bas~n~ nda Piri Reis haritas~n~n, kaybolmu~~bir uygarl~~~ n varl~~~n~~ ispatlad~~~~konusunda yaz~lar yay~nlanm~~t~ r", bölümü, bana pek ilginç gelmi~ti
ve yaz~y~~ saldam~~ um. 1974 y~l~ nda Prof. Afet Inan taraf~ ndan yaz~lan Piri
Reis 'in Hayat~~ve Eserleri adl~~ kitapta 1 , gazetede ç~ kan bu yaz~yla ilgili herhangi bir haber bulamad~m.
1978'de yay~ nlanan Amerika yerlilerinin efsane ve gizemlerini içeren
bir kitapta, Piri Reis haritas~~ ve ona e~de~er baz~~ haritalar üzerinde çal~~malara ait k~ sa bilgiler verildikten sonra, bunlar~n bilinmeyen bir ça~da
yap~lm~~~haritalarm kopyalar~~ olabilece~i ileri sürülmü~~ve kan~t olarak da
arkeolojik buluntularla Amerika yerlileri efsanelerinden baz~~ örnekler verilmi~~oldu~unu okudum 2 .
'Afet Inan, Piri Reis'in Hayat~~ve Eserleri, Amerika'n~ n En Eski Haraalan, Türk Tarih
Kurumu Bas~ mevi, Ankara 1974.
2

Vincent H. Gaddes, American Ind~an Mytks and Myster~es (New York, 1978) p. 19-23.
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Amerika'n~ n ünlü astronomlanndan Carl Sagan, iki kitab~nda,
bugüne kadar yap~lan ara~t~ rmalar sonucu, dünyaya uzayl~ lann geldilderine dair bir ipucu bulunamad~~~n~ , bu yüzden Tannlann Arabalar~~ adl~~ kitapta öne sürülen varsay~m~n do~ru olam~yaca~~n~ , bunun için ba~ka bir
aç~klama aranmas~n~n gerekli oldu~unu, yaz~yordu 3.
Do~aüstü etkilerie ilgili bir kitapta, Hapgood ve Arlington Mallery'nin, bu harita hakk~nda birtak~m varsay~mlan öne sürdüklerini
gördüm'.
Bana devaml~~ olarak gönderilen Aramco mecmuas~n~n 1980 y~l~~
Ocak-~ubat say~s~nda, Prof. Hapgood'un 5 , "Eski Deniz Krallann~n Haritalan- The Maps of the Ancient Sea Kings" kitab~ nda Piri Reis haritas~~ üzerinde yap~lan çal~~malar~ , bu haritan~ n ilk kaynaklar~~ hakk~ndaki varsay~mlar~, bu varsay~ mlan kabul eden ve etmeyenlerin görü~lerini kapsayan
uzun yaz~y~~ okuyunca, bu kitab~~ bulup hemen gözden geçirmeye karar
verdim. Maalesef buradaki kütüpha,~elerde onu bulamad~ m. 1984 y~l~nda
Amerika'ya gitti~imde, New York Public Library'nin haritalar bölümünde
arad~ m. Kitap, 1965 bask~ slyd~. Ondan, kitab~n yaln~ z Piri Reis haritas~~
dolay~s~yla yaz~ld~~~n~ , haritan~ n gizemini çözmek için üniversite ö~rencileriyle 7 y~ l süren derin bir çal~~man~n sonucunu kapsad~~~ n~, fakat yap~lan
bütün tira~~lara kar~~l~ k birçok sorularm tam cevapland~nlamad~~~n~~
ö~rendim Türkiye'ye dönünce harita ile ilgili çe~itli kurumlara, hatta Genel Kurmay Haritac~l~ k Dairesine ba~vurarak bu çal~~ malardan haberleri
olup olmad~~~n~~ ara~t~rd~ m, hiç kimsenin haberi yoktu. Türk Tarih Kurumu'na bu kitab~~ getirtmelerini önerdim. 1986 y~l~ nda Amerika'ya gitti~imde, tekrar kütüphaneye ba~vurarak gerek bu kitap, gerek Piri Reis haritas~~
ile ilgili yeni bir yay~ n olup olmad~~~n~~ ara~t~rd~m, bana, ayn~~ kitab~n daha geni~letilmi~~1979 bask~s~n~~ verdiler 6. Çok ilginç buldu~um için sipari~~
ettim, piyasada kalmam~~t~. Zaman~m~n k~s~tl~~ olmas~~ yüzünden, kitab~n
kendimce önemli buldu~um son k~sm~n~ n fotokopisini alarak yurda
döndüm. 1986 y~ l~~ Eylül ay~nda yap~ lan Türk Tarih kongresi için Ankara'ya gitti~imde, bu kitab~ n Tarih Kurumu kütüphanesine getirtilip getirtilmedi~ini sordum. Büyük bir süpriz, kitap gelmi~ti, hem de 1979 bask~s~~
Carl Sagan, Broca 's Brain, First Ballantine Books Edition (1980) p. 76, Kozmik Ba~çev.
Maktav Dinçer, Ist. s. 189-197.
lant~,
Franceis King, Supernatural Influence (London, 1976) p. 73-75.
Aramco World
5 Paul E. Hoye with Paul Lunde, Piri Reis and the Hapgood Hypotheses,
M agazine, January-February, 1980.
6 Charles Hapgood, The Maps of the Ancient Sea Kings, Evidence of Advanced Civilization
in the Ice Age, Revised Adition, Dutten Publishing Company Inc. (New York, 1979).
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gönderilmi~ti. Hemen bende olmayan lus~ mlarm kopyalann~~ da yapt~rarak
~stanbul'a döndüm.
Kitab~n bir özetini ç~ kararak bu de~erli harita üzerinde yap~lan çal~~malar~, haritan~n hangi yönden önemli oldu~unu, insanl~k ve kültür tarihi
ara~t~rmalar~ na ne denli bir kap~~ açt~~~ n~~ ve bir konu üzerinde nas~l bir
ekip çal~~mas~~ yap~ld~~~n~, ilgililere ve ayd~nlar~m~za tan~tmaya karar verdim.
özette de görülece~i üzere, kitab~n ikinci bask~s~n~~ haz~rlayabilmesi
için Prof. Hapgood'a, iki o~lu, 24 ö~rencisi, Avrupa ve Amerika kütüphaneleri, ar~ivler, Amerika denizcilik, havac~ l~ k askeri kurumlar~, co~rafya cemiyetleri ve gönüllülerden olu~an büyük bir ekip yard~mc~~ oluyor.
Kitap, X + 276 sayfa, 18 harita resmi ve haritalar üzerindeki çal~~malara ait ~~ o9 çizimi kaps~yor. özeti ç~kar~lan 9 bölümden ve yazar~n,
yard~ m edenlere te~ekkürü ve notlardan sonra, Piri Reis haritas~~ üzerinde
matematiksel çal~~malar (s. 232-236), ba~ta Piri Reis haritas~~ olmak üzere,
18 haritada bulunan yer adlar~~ ve onlar~n bulunduklar~~mevkilerin ne derece do~ru ya da yanl~~~oldu~unu gösteren levhalar (s. 237-260), 231 kalemlik bibliyografya (s. 261-268), indeksler (s. 268-276) bulunuyor.
Kitab~ n arka kapa~~ndaki yaz~~ ~öyle:
"Bu kitab~n en büyük özelli~i, tarihten çok önceki ça~larda dünyay~~
ku~atan bir kültürün varl~~~n~, bu kültürün modern ça~a kadar yok olmu~~
bir teknolojiyle dünyan~n haritas~n~~ yapt~~~n~~ belirten kan~tlar~~vermesidir.
Prof. Hadgood 7 ve ö~rencileri, çok eski kaynak haritalardan birle~tirildi~i
aç~k olan ortaça~~ve Rönesans haritalann~n yap~l~~~metodunun anahtarm~,
kesin olarak ke~fetmeyi ba~arm~~lard~r.
Bu unutulmu~~kaynaklar, Antarktika sahillerinin buzsuz oldu~unu ve
Kuzey Avrupa'da buz örtüsünün bulundu~unu biliyorlard~. Bizim ke~fetti~imiz zamandan binlerce y~ l önce enlem ve boylamlan ve küresel trigonometriyi ke~fetmi~lerdi. Ayn~~ zamanda bu haritalar, yer kabu~unun geçirdi~i evrelere ait kan~tlar~~ da vermektedir ki, bunlar ~imdi bilimsel veriler
olarak kazan~lm~~~bilgilerdir."
Ku~kusuz öne sürülen bu varsay~ ma kar~~~ ç~kanlar da var. Fakat onlar~ n hiçbiri, bu haritalar üzerinde böyle uzun ve derin bir çal~~ma yapm~~~
Prof. Charles Hapgood, 1954 y~l~ nda Harvard üniversitesinde bilim tarihi ö~retim
görevlisi olarak çal~~~ yor. Daha sonra New Hamshire, Keen State kolejinde ayn~~ görevi
sürdürüyor. Halen emekli.
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de~iller. Ona kar~~ l~ k bilgisine inan~ l~r birçok kimseler ve askeri kurumlar,
özellikle Antarktika sahillerinin buzsuz zamana ait sahiller oldu~unu, haritan~n birçok los~mlann~ n, bilemedi~imiz çok eski ça~da yap~lm~~~haritalardan birle~tirildi~ini kabul ediyorlar.
~u muhakkak ki, bundan onbinlerce y~l önce çok geli~mi~~bir uygarl~~~ n varl~~~ n~~ kan~ tlayabilmek için daha ba~ka veriler de bulmak gerek.
Bunlar~ n ba~~ nda, arkeolojik kaz~ larla, yaz~ l~~ belgeler geliyor. Fakat böyle
bir uygarl~~~ n, son buzul ça~~nda, yüz metreye kadar yükselen sular~n alunda kalmad~~~~veya büyük bir volkanik patlama ile denizin dibine çöküp
gitmedi~i, bugün nas~ l kan~tlanabilir? Bir bak~ma dünyada birbirleriyle ilgisi olmayan milletlerin efsanelerinde, bunlara ait izler yok de~il. Bunun
ba~~nda tufan hikayesi geliyor. Bunlar~ n bir k~sm~nda dünyay~~ sular~n bas~ p insanlar~~ yok etti~i, bir k~sm~ nda ise su ve ate~le birlikte yerlerin dibine çöktü~ü veya büyük uçurumlar aç~ larak, yap~ lar~ n onlar~ n alt~ na gitti~i
anlat~l~yor'. Sumerler, tufandan önceki tarihlerini, 241200 y~l' önceye
götürüyorlar. K~z~ lderililer ise bulundu~umuz ça~dan önce, her defas~nda
yeryüzünü çe~itli felaketlerle altüst eden dört ça~~n geçti~inden söz ediyorlar'.
Arthur C. Clarke'~ n "E~er bir bilim adam~, 'Bir ~ey olabilir', derse,
bu do~ru olabilir, fakat 'imkans~ z', derse, bunun yanl~~~olmas~~
mümkündür", sözüne dayanarak bu teorinin do~ru olabilece~ini kabul
edip üzerinde daha ba~ka çal~~malar yapabilecek kimselerin ç~ kmas~n~~
gözleyece~iz.
E~er Piri Reis yapt~~~~haritan~ n kendinden yüzlerce y~l sonra, ülkesinden binlerce kilometre uzakl~ktaki yeni dünyada bu derece ilgi görüp ondan ne önemli sonuçlar ç~kar~laca~~n~~ bilseydi, bize daha çok ipuçlar~~ b~rak~ rd~~ herhalde. En büyük temennimiz, haritan~n di~er los~ m~ n~n, bir
gün, bir yerde bulunmas~d~ r.
Bana tümü ile yabanc~, özel uzmanl~ k alan~na giren kitab~~ özetlemeye
çal~~mam ku~kusuz büyük cesaret i~i. Amac~ m bu uzun ve derin ara~t~rAmerika yerlilerinin efsaneleri ve tufan hilyeleri için: Vincent H. Gaddis. American
Ind~an Myths and Myster~es, New American Library, Inc. New York, 1978.
9 Leonard Woolley, The Sumer~an, (New York, 1965) S. 21 kral listesi.
Samuel Noah Kramer, The Sumenans Their History, Culture and Character, 'The University of Chicago Press, s. 328.
Samuel Noah Kramer, Mytholog~es of the Anc~ent World, S. 4.50.
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may~~ ülkemizde tan~ tabilmekti. Hatalar~ m varsa mazur görülece~ini umut
ederim.
Bu haritay~~ yapan ~anl~~ Piri Reis'i, onun unutuldu~u yerden meydana ç~ karan bilgin Halil Ethem Beyi, ona büyük ilgi gösterip bilim dünyas~ na sunmay~~ öneren aziz Atam~z~, yay~n ve konferanslanyla onu tan~tmaya gayret eden Prof. Afet ~nan'~, k~ymet biçilmez olan bu hazinemize
lay~ k oldu~u de~eri verip üzerinde y~llarca çal~~arak insanl~k ve dünya tarihine yepyeni bir kap~~ aç~n Prof. Hapgood ve ekibini, burada ~ükranla
an~yorum.

I. HAZINENIN ARANMASI BA~LIYOR (Sayfa 1-3):
Bu bölüm, Piri Reis haritas~ n~ n 1929 y~l~ nda ~stanbul Topkap~~ Saray~'nda bulunu~ unu, Kemal Atatürk'ün ilgisini nas~l çekti~ini anlatmakla
ba~l~ yor. O zamanlar, bu haritada daha 1513 y~l~ nda Amerika'n~ n gösterili~i, özellikle 16. yüzy~ lda yap~ lan haritalardan çok farkl~~ olu~u, Afrika ve
Güney Amerika'n~ n bir arada gösterili~ i, bunu bir Türk amiralinin yapm~~~
olu~ u, Piri Reis'in, haritas~ n~ n bat~~ k~sm~n~~ Kolomb'un haritas~ ndan ve di~er k~s~ mlar~= baz~s~ n~~ büyük ~skender zaman~ndan kalan 20 haritadan
birle~tirerek yapt~~~ n~~ bildirmesi nedenlerinden dolay~~ önemli görünüyor. Harita üzerinde, ilk olarak mo'larda Alman bilgini Kahle çal~~~yor ve bunu kongrede aç~kl~ yor. Fakat ondan sonra, bat~~ dünyas~ n~n bu
haritaya ilgisi 1956'ya kadar kayboluyor. 1956'da bir Türk amirali, bu haritan~ n t~pk~~ bas~ m~n~ , Washington D.C'de U.S. Navy Hydgrophic Offic'e
hediye olarak getiriyor. Harita, eski haritalar uzman~, özellikle Vickingler'in Kuzey Amerika ve Greenland haritalan üzerinde çal~~m~~~olan
mühendis, denizci, arkeolog ve 130 yay~n yapm~~~olan Captain Arlington
H. Mallery'ye veriliyor. O, haritan~ n güneyindeki çizilmi~~yerlerin, Antarktika'daki Queen Maud sahillerinin, körfezlerinin ve oraya kar~~~duran adalar~n henüz buz kaplamad~~~~zamanki haritas~~ oldu~u kanaatine var~yor.
Mallery, bu bulu~ unun denenmesi için bu sahada otorite olan baz~~ kimselere ba~vuruyor. 26 A~ustos 1956'da Gorgetown üniversitesinin düzenledi~i bir radyo tart~~ mas~~ yap~ l~ yor. O s~ rada, bu tart~~may~~ duyan Hapgood'u,
bilgisine güvenilir kimselerin Mallery'in fikrine kat~ lmalar~~ etkiliyor
ve çal~~t~~~~Keene State College'de, önemli k~sm~ n~~ ö~rencilerin üstlendi~i
ara~t~ rmaya ba~l~ yor. Yazar, ara~t~ rmada, amatörlerin bilenlerden daha
önemli rol oynayabilece~i dü~üncesiyle bu görevi ö~rencilerine verdi~ini
söylüyor.
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II. P~R~~RE~S HAR~TASININ YAPILI~I (Sayfa 4-30):
"Ara~t~rmalara ba~larken gerek çocuklar gerek ben, hepimiz
amatördük bu konuda; yaln~z benim bilgim onlardan çoktu", diyor Hapgood. Ara~t~rmalara ~öyle ba~l~yorlar: E~er bu harita çok eski haritalardan
bir kopya ve onlar da Istanbul'da bulunmu~~ise, Avrupa'da ortaça~da kullan~lan haritalarla aralar~nda çok az benzerlik olmal~yd~. Böylece, 14.
yüzy~ldan itibaren yap~lm~~~ortaça~~haritalann~, özellikle Karadeniz ve Akdeniz'i kapsayan haritalar' toplay~p onlar üzerinde çal~~maya ba~l~yorlar.
Bunlar aras~nda Dulcerd Portolan~n~n üzerindeki çizgilerin ~ekilleri, Piri
Reis haritas~ndakilere çok benzedi~i görülüyor. Bu çizgilerin ele~tirisi yap~l~yor. Ortaça~~haritalar' üzerinde çal~~an A.E. Nordenskiöld, bu portolanlann do~u Akdeniz'de Finike ve Kartacal~lar'~n hüküm sürdü~ü zamanda
yap~lm~~~olacaklar~n~~ söylemelde kalm~yor, ayn~~ zamanda bunlan, 15.
yüzy~lda ortaya ç~kan Claudius Ptolemy'nin haritas~na da benzetiyor. Hatta Dulcerd Portolan~ , Ptolemy'nin haritas~ndan daha iyi olarak bulunuyor.
Ptolemy'nin bilimsel yönü belirtildikten sonra, "Ortaça~~haritac~lan onun
bilgilerine sahip olmadan, matematiksiz ve ölçü-aletsiz daha iyi bir i~~ç~karam~yacaklard~”, deniyor. Sonuç olarak portolanlarm, ortaça~~ve antik ça~dan daha yüksek bir kültüre ait birtek haritadan yap~lan kopyalar oldu~u
ve uzakl~klar için ayn~~ ölçek kullan~ld~~~~kanaatine vard~yor (Not 22). Bu
portolanlardaki çizgilerin neye dayand~~~~ara~t~nl~yor. Bunu üstlenen
ö~rencilerden üçü Avrupa'ya giderek çe~itli yerlerdeki ortaça~~haritalann~~
inceliyor. Oradan ö~rendilderini Piri Reis haritas~na tatbik ediyor. Kuzey
Kutbu ve Ekvator'u gösteren iki~er çizgi tespit ediyorlar. Haritan~n merkezi ara~t~r~l~p bunun, M~s~r'da Iskenderiye veya Syene olabilece~i üzerinde
duruluyor. Bundan sonra bir matematikçi, bulduklar~~ çizgilere göre enlem
ve boylamlann~ , küresel ve yüzeysel trigonometriye tatbik ederek hesapl~yor. Böylece bunlar~n yüzeysel trigonemetri ile yap~ld~~~~sonucuna yanl~yor (Not 5).
Bundan sonra haritan~n bölümlere (grid) ayr~lmas~~ lâz~m geliyor ki,
bu da özel bir bilgi ve teknik isteyen bir i~. Bunun için Amerikan hava
kuvvetleri haritac~l~k dairesinde Captain Lorenzo W. Burrough'~n yan~nda
çal~~an bir ö~renci bu i~i üstleniyor ve kurumun di~er gönüllü elemanlar~yla birlikte, 2 y~l çal~~~yor. Haritada bir gridin yap~lmas~nda izlenen yol
anlat~ld~ktan sonra, Piri Reis haritas~nda gridlere göre bütün yerler tespit
ediliyor. Enlem ve boylamlar, modern haritadaki durumlar~na göre Piri
Reis haritas~~ üzerine tatbik ediliyor. Böylece haritada baz~~ yerlerin çok
do~ru, baz~~ los~mlann do~ru olmad~~~~görülüyor. Daha önce yap~lan pro-
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jeksiyonlann ve gridlerin yanl~~~hesap edilmesi yüzünden oldu~u tahmin
edilerek onlar tekrar tekrar de~i~tiriliyor ve çiziliyor. Enlem ve boylamlar
yeniden hesaplan~yor ve dünya çevresinin ölçüsü dolay~s~yla bu haritan~n
Eratosthenes'a dayand~~~~ dü~ünülüyorsa da Piri Reis'e kaynak olan bir
harita yüzeysel trigonometri ile yap~ld~~~ na göre, bu trigonometrinin ondan
yüzy~ l sonra Hipparchus taraf~ ndan icad edildi~i veya en az~ndan matematik üzerine harita projeksiyonlann~~ ve yüzeysel ve küresel trigonometrivi
geli~tirdi~i tahmin ediliyormu~. Ama "Piri Reis haritas~~ ile kitapta bulunan haritalardan birço~u Hipparchus'den evvel yap~lm~~~olduklar~na göre,
bunlar~~trigonometri kullanmadan yapamazlard~", deniyor. Bundan sonra
Piri Reis haritasm~ n Eratosthenes'~ n dünya çevresi ölçüsüne göre yap~ld~~~~
ve o zamanda kullan~lan stadyumun 547 ayak oldu~u tespit ediliyor. Piri
Reis haritas~~ üzerindeki enlem ve ve boylamlann ve di~er çizgilerin do~ru
aç~klamas~n~~ bulabilmek için çe~itli yollardan, çe~itli varsay~mlardan giderek projeksiyonlann~~ ve gridleri yeniden çiziyorlar. Böylece, Piri Reis haritas~n~n derlendi~i haritalann çok eski ça~lara dayand~~~n~~ gösteren önemli
ipuçlar~~bulunuyor.
III. P~R~~REIS HAR~TASININ AYRINTILARI (Sayfa 31-68):
Aynnt~lann i~lenebilmesi için harita bölgelere bölünüyor. Bu bölgeler,
~skenderiyeli Yunan co~rafyac~lann~n, dünya haritas~n~~ yapabilmek için
kullanm~~~olacaldan bölge haritalarm~n s~n~rlar~na göre ayr~lm~~. Kaynak
olarak Kullan~lan her haritan~n co~rafi noktalar~~tespit ediliyor ve bunlardaki hatalar ve do~rular ortaya konuyor. Hatalar iki türlü görünüyor: Ya
vaktiyle dünya haritas~~ yap~l~rken bölge haritalan yerli yerine yerle~tirilmemi~~ya da kullan~lan bölge haritalannda hata yap~lm~~. Piri Reis haritas~ nda, ihtimal iskenderiye zaman~nda dünya haritas~~ yap~l~rken, bölge haritalann~ n do~ru olarak yerle~ tirilmemesi sonucu olan hatalar var. Buna göre
bölge haritalan, iskenderiye zaman~ndan daha eskiye ait olmal~. Çünkü
onlar daha çok hatas~z. Bu yüzden Piri Reis haritas~, çok eski ça~lardan
klasik ça~a ula~an bilim için bir kan~t oluyor.
Bölgeler:
1) Kuzey Atlantik Adalar: ile Baz~~ Güney Atlantik Adalar~n~~Kapsayan Palmas Burnundan Bresee Kadar Olan Avrupa ve Afrika'n~n Bat~~ Sahilleri (Sayfa
31-41):
Sahil boyunca olan enlem ve boylamlar, göze çarpacak kadar do~ru.
Adalar~n ço~unlu~u e~it bir tarzda do~ru boylamda. Bunu; ne Rönesans,
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ne ortaça~, ne Arap, ne de bilinen eskiça~~co~rafyac~lan ve denizcileri yapacak kapasitede imi~. "E~er Avrupal~lar Piri Reis haritas~n~~ bilmi~~olsalard~, o zaman bu haritan~ n eskili~i anla~~lmazd~ ", deniyor. Piri Reis zaman~ nda boylam ve enlemleri ölçecek kadar alet yok, ancak aletler ondan
250 y~l sonra geli~tirilmi~ ; Kolomb ve ondan sonra gelenler bunu kan~tl~yor. Bu bölümde sonuç olarak Reis'in kulland~~~~haritan~n Avrupa, Afrika
ve Atlantik adalar~n~~ kapsayan bölümü dünya yuvarlalcl~~~na uydurulmu~,
trigonometrik projeksiyon ile yap~lm~~~ve asl~~ Helenistik devrinden daha
önceye dayanmaktad~ r. "Bu enlemlerin aletlerle tam olarak bulunmas~,
Yunanl~ lar'dan, Finikeliler'den daha önce ya~am~~, bilemedi~imiz bir denizci millete ait olmal~", deniyor.
2) Karaipler'in ve Güney Amerika'n~n Bir K~s~ m Sahillerinin Özel Projeksiyonu (Sayfa 42-52):
Bu Bölüm, g sayfa içinde, çe~itli harita ve krokilerle anlat~lm~~. Piri
Reis haritas~ , bu bölümde büyük güçlük ç~kar~ yor. Haritada bulunan iki
kuzey çizgisinin nedenleri çe~itli yollarla ara~t~ nhyor ve varsay~mlar yap~l~yor. ikinci Dünya Sava~~'nda M~s~ r'da üslenen Amerikan hava kuvvetlerinin Kahire'yi merkez alarak yapt~ klar~~ harita ile Piri Reis haritas~~ kar~~la~t~nhyor ve Küba'n~ n bulundu~u yer ve görünü~ü iki haritada birbirine
çok benziyor. Bu da küresel trigonometrinin 1.0 200. yy. da ya~ayan Hipparchus'den önce bilindi~i sonucunu ortaya ç~kar~ yor. Piri Reis haritay~~
çizdi~i zaman, Karaipler'deki yerlerin enlemleri hakk~nda o zaman kimsenin bilgisi yoktu. Arap haritalar' ve Piri Reis'in "Kitab~~ Bahriye"sindeld
haritalar güzel çizilmi~~olmalar~na ra~men, herhangi bir projeksiyonlan ve
mesafeleri aras~ nda bir nispet yolunu~.
Bundan sonra, Kolomb'un haritac~l~ k durumu, yolculu~unda hangi
haritalar' kullanm~~~olaca~~, elinde Piri Reis haritas~~ gibi bir harita bulunmad~~~, fakat ona benzer baz~~ haritalann Istanbul'un fethinden evvel Bizansl~lar taraf~ ndan, hatta haçl~~ seferleri s~ ras~ nda kaç~r~lm~~~olaca~~~anlat~l~yor.
Piri Reis haritas~nda Küba adas~ n~ n durumu çe~itli yönleriyle inceleniyor ve sonuç olarak Piri Reis haritas~ nda, Karaip bölümünün, ayr~~ ayr~~
bölge haritalann~n birle~tirilmesi ile yap~ld~~~ , bunlardan birinin Hispaniola haritas~na benzetilece~i, söyleniyor.
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Frio Burnundan Kuzeye, Amozon'a Kadar olan Güney Amerika'n~n Atlantik Sahili Haritas~, (orant~da bir hata ile) (Sayfa 53-54):
Piri Reis haritas~nda bu bölüm, ölçü ve yerle~tirme bak~ m~ndan de~i~iklik gösteren çe~itli bölge haritalanndan toplanm~~. Orant~s~~ (scale)
küçük, fakat boylam ile sahilin haritas~~ do~ru. Bunun nedenleri tart~~~l~yor.
Amazon ve Marajo Adas~, Trigono~netrik Projeksiyona Göre, Do~ru Olarak Ekvator'a rerle~tirilmi~~(Sayfa 54-55):
Marajo adas~ n~n ~ekli ve konumu çok yerli yerinde ve tek imi~. Bu
ada 1543 y~l~na kadar bilinmiyormu~. "Piri Reis bu aday~~ bu kadar do~ru
yapmay~~ nas~l ba~ard~? ~eklini bilseydi bile onu nas~l do~ru olarak enlem
ve boylamlara yerle~tirebilirdi?” deniyor. ~ki kere çizilmi~~olan Amazon'un
a~z~, her ikisinde de do~ru. Halbuki daha sonra 16. as~rdaki haritalann
hiçbirinde bu kadar do~ru gösterilmemi~. Bu yüzden haritan~n bu k~sm~~
hakikaten antik kabul ediliyor.
Atlantik Adas~~(Sayfa 55-59):
Piri Reis haritas~nda büyük gizemlerden birisi de Atlantik Adas~. "Piri
Reis bunu Antillia Adas~~ olarak isimlendirmi~. Bu ada, efsanevi Atlantis
Adas~~ olarak kabul edilebilir", deniyor. Haritadaki çizimler, adan~n sahillerini çevreleyen da~lar ile ortas~nda bir düzlük izlenimi veriyor. Limanlar,
sahiller gayet özenle çizilmi~, do~ru yap~lmas~na çok dikkat edilmi~~
görünüyor. E~er bu ada vaktiyle var idi ise, bulundu~u yer ve iklimi bak~m~ndan tanm ve ticarete çok elveri~li olmal~; denizci olabilecek halka ideal
vatan. Zira buradan Karaipler, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Antarktika'ya kolayca gidilebilir. Bu yüzden, "Haritalan bu adadaki halk geli~tirmi~~olabilir", deniyor. Adan~n bulundu~u yer, haritan~n matematik projeksiyonuna göre, tam Ekvator'da çökmü~~orta Atlantik tepesi üzerinde
görünüyor. ~imdi oralarda çok ince baz~~ adalarla St. Peter ve St. Paul kayal~klar~~bulunuyor. Bu adalar, 1,5 mil kadar denize çökmü~~bir ovadan
yükselen da~lar~n tepelerinde yer al~yor. Bu adalar~n varl~~~n~~ kan~tlayan
iki harita bulunuyor. Bunlardan birisi, 1737'de co~rafya° Philip Banche
taraf~ndan Frans~z Bilim Akademisine sunulmu~; yap~l~~~~ bu co~rafyac~ya
atfediliyor. Bu harita Güney Amerika, Afrika ve Atlantik'te çe~itli adalar~~
gösteriyor. Üstelik harita, okyanusun dibini de gösteriyor. Bundan ba~ka
Piri Reis haritas~nda olan ada da var. Enteresan olan~, denizin dibindeki
arazinin do~ru olarak gösterilmesi. Yazar, "1737'de kim Atlantik denizinin
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dibini biliyordu", diyor. Bu harita ayr~ ca, Alaska'dan Kamçatka'ya ve Aleutian adalar~~ dahil, geni~~ve bütün bir kara parças~~ gösteriyorrnu~; bu da
kara çök~nesine bir kan~ t olabilirmi~. Bu haritan~ n da antik olabilece~ine
dair baz~~ i~aretler bulunuyormu~. Kan~ tlay~c~~ ikinci harita olarak, 151 o'daki Reinel haritas~n~~ veriyor. O da Piri Reis haritas~ ndaki adan~ n yerinde
büyük bir ada gösteriyormu~. Bu haritalarm ayn~~ kaynaktan geldi~ine dair
kan~tlay~c~~ bir nokta bulunmad~~~ ndan, bu üçünün birbirinden ayr~~ ve çe~itli zamanlarda çizilmi~~haritalardan al~nd~~~~söyleniyor. Birinde ada tam
denizin üstünde, di~erinde biraz denize çökmü~~durumda, üçüncüsünde
ise çöküntü olmu~~ama henüz ada su yüzünde görünüyor. Ada, üç haritada da orta Atlantik glunt~s~ n~ n tam üstünde. Belçikal~~ bilim adam~~ olan
Dr. Rene Malaise, buz ça~~n~n sonunda ya çöken bu k~sm~n tamam~n~n
ya da bir k~sm~n~ n su yüzünde oldu~unu, oradan al~nan tatl~~ su bitkilerinin kal~ nt~s~~ ile kan~ tlam~~. Ada varken, bu k~s~mda bir tatl~~ su gölünün
bulunmas~~gerekli oldu~unu ve zaman~n da 10-15 bin y~l önceye gidece~ini bildiriyor.
Pisi Reis Haritas~~Üzerindeki And Da~lar~~(Sayfa 59):
Piri Reis haritas~nda gösterilen Güney Amerika'n~ n bat~~ k~sm~ndaki
da~lar, bir ba~ ka haritada da görülüyor. Fakat bu harita, ölçüm bak~ m~ ndan bir hayli hatallym~~ . Kahle, bunlar~n And da~lar~~ olamayaca~~n~,
çünkü henüz o zaman onlar~ n ke~fedilmedi~ini öne sürmü~. Bunu çürütecek 4 nokta ortaya konuyor. Bunlardan birisi, hangi haritac~~ hakikaten
bulunan bu da~lar~~ kendili~inden icat edebilecek? ~kincisi, Amazon ve di~er nehirlerin bu da~lardan ç~ kt~~~~gösteriliyor ki, bu do~ru. Üçüncüsü,
bu da~lar denizden gözlenerek çizilmi~, bir hayal de~il. DiSrdüncüsü,
Güney Amerika'n~ n 40 kadar güneyinden a~a~~~40° güneyine varan sahili
do~ru oldu~una ve bu enlemler aras~ nda And da~lar~~ sahile paralel gitti~ine göre, bunlar And Da~land~ r.
Karaip Adalan: Leeward ve Windward Adalar: Grubu, Esas Grid Üzerinde Bulunan Virgin ve Puerto Rico Haritas~~ ve Kolomb Hakk~nda Ba~ka Sorular
(Sayfa 6():
Bu adalar, Piri Reis haritas~ nda, o zaman~n di~er haritalama göre
enlem ve boylamlara do~ru olarak yerle~tirilmi~. Piri Reis, bu bölümün
Kolomb'un haritas~ndan al~nd~~~n~~ yazm~~. Bu adalardan bir k~sm~, daha
önce söz edilen grid, di~erleri de esas grid içinde bulunuyormu~. Kolomb'un ke~fetti~i Leeward ve Windward adalar~~ esas gridde. Bu adalar~~
buraya Kolomb'un koymas~~ imkans~z, çünkü bunlar~ n enlem ve boylamla-
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ii trigonometrik gridde göze çarpacak kadar do~ru. Kolomb ise ne trigonometrik grid, ne de enlem ve boylamlan do~ru olarak biliyor; bu durumda adalar~~ do~ru yerine koyamazd~ . Piri Reis, "Bu adalara ad~~ Kolombus
vermi~, ama ~imdi yanl~~ ", demi~. Burada Piri Reis, sanki Kolomb'un haritas~n~~ görmemi~~de bunu ba~kas~ndan duymu~~izlenimini veriyor. Buna
kar~~l~ k, Virgin adalar~~ bölümü yerinde de~il, kötü çizilmi~, dengesiz yap~lm~~. Belki onlar, Kolomb taraf~ndan eklenmi~~ya da Piri Reis onlar~~ ba~kalar~n~n verdi~i bilgiye göre ilave etmi~~olabilir.

Bahia Blanca 'dan Cape Horn'a (ya da Cape San Diego) Kadar Güney
Amerika'n~n Do~u Sahili ve Haritada Esas Gridde Olan Belirli Atlantik Adalar~~
(Sayfa 60-62):
Bu sahilde goo millik bir noksanl~ k oldu~u, bir ö~renci taraf~ndan
söyleniyor. Güney Amerika sahilini, Recife'den itibaren nokta nokta Frio
Bumu'na kadar tanyorlar. Orada bir uygunsuzluk bulununca, bu defa
güneyden San Diego Bumu'ndan ba~lay~ p Frio Bumu'na kadar geliniyor,
hepsi do~ru. Noksanl~~~ n bu arada oldu~u anla~~l~yor. Yapt~klar~~ grid,
noksan~n de~erini derece olarak veriyor. Frio Burnu ile Bahia Blanca aras~ nda eksik olan k~s~ m, 16° kadar güney enlem ve 200 kadar bat~~ boylam
aras~ nda. Bu, haritaya eklenerek haritan~n do~rulu~u bulunuyor. Hata, bir
dereceden bile az. Piri Reis, Güney Amerika'n~ n güney sahillerine herhangi bir isim koymam~~ . Çünkü o zaman, oralar~~ henüz ke~fedilmemi~. Falkland Adas~~ burada do~ru enlemde, fakat boylarnda 50 hatal~. Bu ada, Piri
Reis'ten tam 8o y~l sonra John Davis taraf~ndan ke~fedilmi~.
Antarktik (Sayfa 62-66):
Haritada, San Diego ve Hom Bumu'na kadar olan sahil tespit edildikten sonra, gelen k~s~m birden bire do~uya atl~yor. Bunun Mallery taraf~ndan, Antarktik'in Palmar yar~ m adas~~ oldu~u söylenmi~, fakat orada deniz
olmad~~~~için ku~kuya dü~ülüyor. Yap~lan ara~t~ rmalarda, baz~~Rönesans haritalarmda da Antarktik k~tas~n~ n oldu~u anla~~l~ yor. Bunlar~n kar~~la~t~nlmas~nda, çe~itli projeksiyonlarda olan bir, ya da iki orijinal eski haritadan
kopya edilerek hazita yapanlar~n kendi dü~ üncelerine göre düzeltilmi~~olacaklar~~ kan~s~na vanl~yor. Bu k~ tan~n varl~~~~ya da yoklu~u hakk~nda birçok varsay~ mlardan sonra, bu k~sm~, bir küre ~eklindeki dünya haritas~~ ile
kar~~la~t~ nyorlar ve Qeen Maud Land sahilleri ile Piri Reis haritas~~ aras~nda çok yak~ n bir benzerlik oldu~unu görüyorlar. Bu çal~~ ma daha çok derinle~tirilince, enlem ve boylamlarda da çok az bir fark bulunuyor ve

416

MUAZZEZ ~LM~YE ÇI~~

güney Amerika'daki eksik olan yer ve ~imdiki Drake geçidi eklenince Qeen
Maud Land tam do~ru olarak ç~ k~yor. Bu, derecelerle gösterildikten sonra,
harita yap~ld~~~~zaman Drake geçidinin henüz bulunmad~~~~kanaatine vanhyor. Modern haritada gösterilen ve buz alt~ nda bulunan yerler, ayn~~ ~ekilde buzsuz olarak gösterilmi~~ve birçok da~lar aç~k olarak belirtilmi~. O
lusm~n yap~ lan profili ile Piri Reis haritas~, tam olarak denk geliyormu~.
Bu da resimde gösterilmi~~(Not 8). Bu k~sma ait di~er haritan~n bulunmas~, Piri Reis haritas~ n~ n do~rulu~unu kan~tl~yormu~.
10) Azor Adalannm Pkmesine Ait Kan~t (Sayfa 66-68).
Azor Adalar~, Orta Atlantik ç~ k~ nt~s~ nda bulunuyor. Buralarda bulunan bir deprem hatt~ n~~ ikiye bölüyorlar. Buradaki adalar, Piri Reis haritas~ na ve modem hidrografik haritaya göre denize batm~~ ; bu arada Faial
Adas~~ denizin üstüne yükselmi~. Bu deprem hatt~ n~ n do~usunda kalan
adalar duruyor ve ölçümlerinde büyük bir de~i~ iklik göstermiyor. Azor
adalann~n, geometrik gridde enlem ve boylamlann~n do~ru olarak konulmas~, bunlar~ n haritas~ n~n çok antik oldu~unu kan~ tl~ yor. "Bu eski harita,
ya da kopyas~, Portekizliler'in eline geçmi~~ve onlar da bu adalar~, 14.31'de
bulmu~lard~r", deniyor.
Kitab~ n 69. sayfas~ndan 175. sayfas~na kadar, Piri Reis haritas~ ndaki
çe~itli bölgelere ait eski haritalar, krokiler resimlerle i~ leniyor. Bunlar, Piri
Reis haritas~~ bulunduktan sonra aramp ortaya ç~ kar~lan haritalard~r.
IV. ORONTEUS F~ NAUS VE MARCATOR'UN ANTARKT~ KA
HAR~TASI:
Oronteus Hantas~~(Sayfa 69-84):
Bu harita, 153 ~~ 'de yap~ lm~~~oldu~u halde Antarktik k~tas~~ var ve çizgileri modem haritaya uyuyor. K~ tan~ n ortas~ ndaki da~lar, neh~ rlerin açt~~~~
yataklar, denize dökülü~leri, tamamiyle normal. Bunlar~ n buzlar olmadan
önce çizilmi~~bölge haritalar~ndan bir araya getirilmi~~olmas~~ gerek. Bu bir
araya getirilme ba~ar~yla yap~ lm~~, enlem ve boylamlara iyi oturtulmu~.
Bu harita, 20. yüzy~la kadar ke~fedilmeyen Antarktik için ~a~~ rt~c~~ bilgiler
veriyor. Bu haritadaki Antarktik sahilleri, Piri Reis haritas~ na uyuyor: Harita milim milim ölçülerek uzun kar~~la~t~rmalar yap~lm~~.
Hac~~ Ahmet'in Dikkate De~er Haritas~~(Sayfa 84-87):
1559'da bir Türk taraf~ ndan yap~lan dünya haritas~nda do~u ve bat~~
yar~m kürelerinin çizimleri çok farkl~ . Güney, kuzey Amerika modem
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görünü~lü; özellikle bat~~ sahilleri. Ancak 200 y~l sonra yap~lanlara çok
benziyor. Çok iyi bilinen küresel projeksiyonla çizilmi~. Yazar, "Boylamlann problemlerinin çözülü~ünden en az 200 y~l önce, Amerika'n~n bu Pasifik sahilleri nas~l bu kadar do~ru yap~labilir", diyor. Bu haritada bir di~er
önemli nokta da, Alaska ile Sibirya'n~n birle~mi~~olarak gösterilmesi. Bu
Antarktik'te buz ça~~ndan önce (en az 6000 y~l), kuzeyde buz ça~~n~n sonlar~~gelmi~~olmal~. Bu haritada Antarktik var. Fakat çok geni~~ve ~elcili iyi
görünmüyor. Bu harita da çok eski bir haritadan kopya edilmi~~olmal~.
Marcator Haritalannda Antarktik (Sayfa 87-91):
Marcator, 16. yüzy~l~n en iyi haritac~s~ .Onun haritas~~ üzerinde uzun
ele~tiriler yap~l~yor. Kroki ve resimleri, hesaplar~~ veriliyor Oronteus ve Piri
Reis haritalan ile kar~~la~t~nl~ yor. Sonuç olarak 1538'de yapt~~~~haritadaki
güney Amerika'n~ n sahilleri, 156.9'da yapt~~~~haritadakinden daha do~ru.
Buna neden olarak da, ilk haritay~~ eski kaynaktan, ikincisini de oraya gidenlerin bilgilerine dayanarak yapm~~~olaca~~~gösteriliyor. Antarktik de eski haritadan al~nm~~. Çünkü oras~, ancak o tarihten 250 y~l sonra ke~fedilmi~.
V. DO~U VE BATININ ESKI HARITALAR':
Nordenslciöld, portolanlann Kartacal~ lar taraf~ndan yap~lm~~~olaca~~n~~
ileri sürmü~. Bu bölümde, bu haritalann ne kadar do~ru oldu~u ve eski
dünyaya yay~lm~~~Yunan'dan önceki devre ait haritalarla ne derece ili~kisi
olabilece~i i~leniyor. Burada olanlar~~ göstermek için çe~itli ortaça~~haritalan veriliyor.
1339'da rap~lnu~~Portolan (Sayfa 96-98):
Bu haritan~n çe~itli yönlerden i~lenmesi ve Piri Reis haritas~~ile kar~~la~t~nlmas~~ sonucu, bütün portolanlann ayn~~ as~ldan geldi~i kan~s~na vanl~yor.
De Canario (1502) Haritas~~(Sayfa 99-106):
Piri Reis haritas~~ ikiye parçalanmadan önce Afrika'nin ve Asya'n~n
tümünü ald~~~na göre, o k~sm~~ kapsayan orijinal haritan~n ba~ka kopyalan
bulunabilece~i dü~ üncesi ile bu kopyalan aramaya ba~l~ yorlar ve buluyorlar. Birçok çal~~malardan sonra, Canario haritas~~ile Piri Reis haritas~~ aras~nda bir ba~lant~~ oldu~u ortaya ç~k~yor. Canario haritas~nda, Afrika'n~n
Ekvator'dan güneye uzanan k~sm~~ modern haritalara çok benziyor. Bunu
yapmak için de eski haritalardan yararland~~~~anla~~l~yor. Birçok maternaBelleten C. LVI, 27
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tik çal~~malar~, projeksiyon ve grid yapma deneylerinden sonra ~u sonuca
vanyorlar:
~~— Akdeniz ile Karadeniz'i kapsayan Cebelitank'tan Batum'a kadar
olan boylamda, ancak ~ °lik bir hata bulunuyor.
0
0
2 - Atlantik sahillerindeld 35,5 güneyinde, 55 kuzeye kadar olan
~~
aradaki enlemde ~ ° yanl~~l~k bulunmu~~ki, bu, aradaki mesafenin
kadard~r. Bu iki paragraf, haritan~ n küresel trigonometri ile yap~ld~~~~sonucunu ortaya koyuyor.
3 — Akdeniz ve Karadeniz'deki enlemde de hata fazla de~il. Bu hatalar~n, orijinal haritalardan birle~tirilirken yap~lan hatalardan kaynakland~~~~
dü~ünülüyor.
De Canario haritas~ ndaki bu buluntular, Piri Reis haritas~ndaki Afrika, Avrupa, belki Amerika sahilleri, hatta portolanlann, küresel trigonometri ile yap~lm~~~olaca~~~izlenimini veriyor. Bu haritada bulunan Afrika'n~ n Hint denizi sahilleri ile Atlantik sahilleri haritas~n~ n yeni bir problem getirdi~i belirtilerek Portekizliler'in bu sahillerdeki gezileri; Diogo
Co, Bartholomew Diaz, da Gama gibi ka~illerin yolcululdann~n ele~tirileri yap~ld~ ktan sonra, ne Diaz'~n, ne da Gama'n~n, ne de ba~ka ara~t~nc~lann do~u ve bat~~ Afrika sahillerini, De canario haritas~ndaki gibi do~ru yapabilecekleri Ican~s~na var~l~yor.
Venedik (Venetian-1484) Haritas~~(Sayfa 106-110):
Portalan haritas~~ içinde, venedik'te çizilen veya bulunan bu harita;
do~rulu~u, trigonometri ve "12 rüzgar sistemi" ile çizilmi~~olmas~~
yönünden önemlidir. özellikle "12 rüzgar sistemi"nin bulunmas~~ nedeniyle, portolanlar içinde tektir. Bu haritan~n hesaplar~, bütün trigonometri ve
12 rüzgar sistemine göre yap~ld~ ktan sonra, belirlenen yerlerin enlemleri,
ancak bir derecenin üçte biri bir yanl~~l~kla do~ru ç~ k~yor. Boylamlarda o
kadar do~ruluk görülmüyor. Bunun da nedenleri a~ra~t~nl~yor ve oralann~~
ke~feden Portekizlerin bu haritay~~ yapm~~~olamayacaklar~, fakat Afrika'n~n
Ekvator'dan güneye do~ru olan k~sm~na ilave etmi~~olabilecekleri
dü~üncesine vanl~yor.
De Canestris (1335-1337) Haritas~~(Sayfa 110-117):
Venedik haritas~nda 12 rüzgar sistemi tesbit edilince, bu defa birçok
ki~i, özellikle kütüphanelerin harita bölümü müdürleri, eski haritalar' ara-
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maya ba~lam~~ . Ara~t~ rmalardan birisi pek harap bit halde bulunan De
Canestris haritas~ nda 12 rüzgar sistemini buluyor. Bu haritada yerler, kad~ n, erkek ve hayvan ~ekillerinde yap~ lm~~ . Haritaya ait kroki ve hesaplardan sonra, bunun ortaça~~ n bütün bu tür haritalarm~ n orijinallerinin, iskenderiye okulu co~rafyac~ larma veya daha çok eski zamana dayand~~~~kan~s~na var~ l~yor.
Hint Denizi'nin Re~nel Taraf~ndan yap~lan (1510) Haritas~~(Sayfa 118):
Bu harita, ~ imdiye kadar bulunan sistemin, dünyan~ n do~u taraf~na
da yay~ l~ p yay~ lmad~~~ n~~ ara~t~ rmak amac~~ ile ele al~nm~~ . Böylece haritan~ n baz~~ yönlerden Piri Reis haritas~~ ve Amerikan Hava Kuvvetlerinin
yapt~~~~harita ile kar~~la~t~ r~ ld~ ktan sonra, 16. yüzy~ lda Portekizliler'in co~rafi bilgilerinden daha çok bilgi gösterdi~i, enlem ve boylamlar hakk~nda
da daha iyi bilgi verdi~i anla~~ l~ yor.
Ya Chi Fu Haritas~~(Sayfa 118-123):
Ayn~~ sistemin daha do~ uya yay~ l~ p yay~lmad~~~ n~~ anlamak için eski
Çin ve Japon haritalar~ na ba~vuruluyor. Japonya'dan birçok eski haritalar
gönderilmi~~ama onlarda bir ba~lant~~ bulunamam~~. Yanl~ z, bir Çin haritas~~ soruya cevap veriyor. Bu harita, Çin'de bir ta~~üzerinde ~~ 137 y~l~ nda
kaz~ lm~~, fakat bunun varl~~~~çok önceden, zaman~~ bilinmeyen bir ça~dan
itibaren biliniyormu~ . Bu da bat~ daki portolanlar gibi bir gizem alt~nda.
Bu eski haritada, nehirler modern Çin haritas~ ndaki kadar do~ru. Bu haritada boylamlar portolanlarda bulunan, fakat klasik Yunan ve Roma'da
bulunmayan son derece mükemmel bir bilgi ile çizilmi~. Harita için yap~ lan krokiler, gridler, hesaplar, ölçüler sonucu, Piri Reis haritas~ nda, Ptolemy haritalar~ ndan ve De Canario haritas~ ndaki dikdörtgen gridler, portolanlardaki kare gridler ile Çin haritas~ ndakiler aras~ nda bir paralellik
görülüyor. Bu da haritan~ n bat~~ haritalar~~ ile tarihi bir ba~lant~s~~ bulundu~una bir kan~ t oluyor. 5- ~~ o bin y~ l önceye giden kaybolmu~~uygarl~~~ n harita yap~c~ l~~~ n~ n, buradan Amerika ve Antarktika'ya kadar uzanm~~~olaca~~~varsay~ rn~ na yol aç~yor. Yap~ lan hesaplardan, enlem ve boylamlar~ n
do~ru yap~ lm~~~oldu~u ve küresel trigonometriye dayand ~~~~görülüyor. Sonuç olarak çok eskiden dünyaya yay~ lm~~~bir uygarl~ k vard~ .Bunlar taraf~ ndan genel bir teknoloji ile dünya küresinin haritas~~ yap~ lm~~. Haritay~~ yapanlar, ayn~~ metodlar~ , hatta ayn~~ aletleri kullanm~~lar.
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VI. KUZEY'E A~T ESKI HARITALAR (Sayfa 124):
~imdiye kadar incelenen haritalar, haritac~ l~ k ve jeoloji tarihi bak~m~ ndan çok önemlidir. Oronteus Finaeus haritas~, Antarktik'in buzsuz oldu~u
ça~da insanlar~ n oraya gitti~ini ve oraya yerle~mi~~olabilece~ini gösterdi.
Bu bölümde, bu dü~ünceyi kan~tlayan yeni ipuçlar~~ i~lenecektir.
1380'de yap~lan Zeno Haritas~~ (Sayfa 124-133):
Bu haritan~ n, 14. yy.da Greenland ve belki Nova Scotia'ya giden Venedikli Niecolo ve Antonio Zeno taraf~ndan yap~ ld~~~~tahmin ediliyor. Haritay~ , iki yüzy~l sonra aile ar~ivinde bulan ki~inin, ona bir ilave yap~ p yapmad~~~~bilinmiyor. Birincisi, bu haritay~~ yapt~klar~~ söylenen ~ah~slar, ~skandinavya ve ~skoçya'ya gitmemi~lerdi; ikincisi, haritan~ n birçok yerlerinde enlem ve boylamlar do~ru; üçüncüsü de, yap~lan incelemelere göre, bu
haritan~n 4 ayr~~ orijinal haritadan birle~tirilerek çizilmi~~oldu~udur. Bunlar~~ tespit edebilmek için birçok çal~~malar yap~ lm~~~ve krolciler çizilmi~. Sonuç olarak haritada, bugün buzlar alt~nda olan yerler buzsuz olarak
görünüyor. Adalar~n baz~~ yerleri çökmü~, baz~~ yerleri yükselmi~~ve bu da,
Kuzey'de havan~n daha s~cak oldu~u zamanda orijinalleri yap~lan haritalardan çizilmi~~oldu~una bir kan~tt~r.
Kuzey'in Claudius Ptokrny Taraf~ndan rap~G~n Haritas~~(Sayfa 133-140):
Claudius Ptolemy'nin yapt~~~~harita 15. yüzy~lda bulunmu~. "Gerek
Ptolemy'nin tarihi ~ahsiyeti, gerek yapt~~~~harita uzun uzun incelendikten
sonra, Greenland ve Kuzey Avrupa'daki birçok yerlerde buzullar~n bulundu~u zaman~~gösterdi~i anla~~l~yor ki, bunlar~n varl~~~~hakk~nda ne 15.
yüzy~l Avrupas~'nda, ne ortaça~, ne de Roma ça~~nda bir bilgi bulunuyor,
ve ku~kusuz bir hayal olarak uydurulmu~~da olamaz", diyor, yazar. Ptolemy haritas~~ ile Zeno haritas~~ kar~~la~t~r~ld~~~nda, birbirleriyle ba~lant~s~~
görülüyor. Fakat ayr~~ zamanlara ait de~i~ik kaynaklardan al~ nm~~. E~er
Ptolemy haritas~~ buzul ça~~n~n sonuna ait bir kaynak haritadan yap~lm~~~
dersek, Zeno haritas~n~n kayna~~~daha eskiye gitmeli.
1508 r~l~na Ait Andrea Benincasa Haritas~~(Sayfa 140-144):
Bu harita, portolan haritalan içinden biri. En önemli özelli~i, sahillerin ayr~nt~lar~ n~ n bütün portolanlardan daha iyi olarak gösterilmi~~olmas~.
Ayn~~ zamanda enlem ve boylamlann do~rulu~u, bunun da küresel trigonometri ile yap~ld~~~na bir kan~t oluyor. Harita, bat~da Atlas Denizi'nden
Karadeniz'in sonuna kadar, güneyde Afrika'n~n kuzeyinden Avrupa'n~n
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kuzeyine kadar olan k~sm~~ kaps~yor. Yap~lan incelemelere göre, Cebelitank
Bo~az~'ndan Batum'a kadar (3o00 mil) olan boylamda ancak yar~m derece, enlem de ise de~i~ik yerlerde de~i~ik derece yanl~~l~klan bulunuyor.
Buna neden olarak, Piri Reis ve Dulcert haritalannda bulunan iki Ekvator
çizgisinden yüksek olan~n~n kullan~lmas~~ gösteriliyor. Burada Balt~k Denizi,
bu kadar do~ru çizilmi~~haritada, kuzeyden güneye yerine, bat~dan do~uya do~ru uzan~yor ve Bothnia ve Riga körfezini kapsayan kuzey k~sm~~
yok. Bu haritan~n yap~ld~~~~ ~~ 5o8'den en az 300 y~l önce buralara ticari
amaçl~~ gemilerle gidildi~i iyi biliniyor. Üstelik Ptolemy, haritas~nda buras~n~~ daha iyi ~ekillendirmi~. Bundan, ya buralann henüz buz alt~nda oldu~u anlam~~ ç~ k~yor, ya da buzul ça~~n~n sonunda Balt~ k Denizi bu ~ekilde
görünüyordu. Ihtimal, denizin güney k~sm~~ erimeye ba~lad~~~~zaman, yukar~~ k~sm~~ henüz buzlar alt~ndayd~~ ve hatta denizin 50-100 metre aras~nda
a~a~~~indi~i zamanki görünü~ü de olabilir. Bu haritan~n durumuna göre,
bunun Istanbul'dan ya da herhangi bir yerden Avrupa'ya ula~m~~~olan eski haritalarla, 1 500'lerdeki portolanlann birle~tirilmesi ile yap~lm~~~olaca~~~
kan~s~na vanl~yor.
4) ~skenderiye'den lehuda ~bn Ben Zara'run Portolan~~(Sayfa 144-150):
Bu haritada, Avrupa'n~n Karadeniz'in do~usuna kadar uzanan bir
k~sm~~ ile Afrika'n~ n kuzeyi var. Ayr~ca, Akdeniz ve Ege Denizi, en küçük
adalar~na kadar çizilmi~. Yap~lan hesaplara göre enlem ve boylamlan, çok
küçük hatalar d~~~ nda, son derece do~ru.
Ispanya'da bulunan Guadalquivir nehri a~z~n~n, henüz delta yok iken
bir koy olarak gösterilmesi, Ege Denizi'nde Thera adas~n~n durumu, di~er
birçok adalar~n bugün bulunmay~~~, ~ngiltere ve Irlanda'n~n orta lus~mlannda ve Balt~k Denizi'nde buzullar~n gösterili~i, bu haritan~n asl~n~n da
çok eskiye dayand~~~na kan~ t oluyor.
VII. ~ 5o2'LERE A~T HAMY-KING HAR~TASI (Sayfa 151-173):
Bu haritada Avrupa, Afrika ve Asya ~utalan var, etraflar~~ deniz.
Güney Amerika'n~n bat~~ sahilinin bir k~sm~~ çizgi halinde, Alaska'n~n bir
k~sm~~ iz halinde görünüyor ve hatta Çin seddi var. Haritada:
Haritan~n yap~s~~(Sayfa 151-161)
Haritan~n co~rabas~~
Amerika (Sayfa ~~6 ~~-164)
Sibirya sahilleri ve Alaska (Sayfa '64-165)
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Afrika (Sayfa 166)
Hindistan (sayfa 166-16g)
e) Avrupa k~sm~, bir eski portolan haritas~~(sayfa 16.9-173)
olmak üzere, her bölüm inceden inceye i~lenmi~, gridleri yap~lm~~. HamyKing haritas~, Piri Reis haritas~~ ve di~er haritalarla kar~~la~t~nlm~~~ve harita üzerindeki yerler hakk~ nda jeolojik bilgilere dayanarak bunun, çok eski
ve çe~itli haritalann birle~tirilmesi ile yap~ld~~~~kan~s~na var~lm~~. Bunda da
Piri Reis haritas~ndaki gibi iki Ekvator çizgisi bulunuyor. Haritan~n önemli özelli~i de yer ve iklim de~i~ikliklerini göstermesi. Kutup Denizi'nin s~cak oldu~u, Sibirya'n~n ~imdi tundra olan yerlerinde mamutlar, geyilder,
atlar ve kaplanlar~ n birlikte ya~ad~~~~ormanlarla kapl~~bulundu~u zamanlara dayan~yor harita. Vaktiyle çökmü~~olan yerler, Avrupa ve Afrika'da
~imdi bulunmayan nehirler, dünya üzerindeki yer ve iklim de~i~imlerinin
kan~t~~olarak gösteriliyor.
VIII. ANTIK HARITALARIN, IKLIM VE YER KABU~U DE~I~MELERI HAKIUNDA VERDI~I BILGILER (Sayfa 174-187):
1) Jeolojik Ara~t~rmalar (Sayfa 174-178):
~kinci Dünya Sava~~ 'ndan sonra iklim de~i~ikliklerinin ara~t~r~lmas~~
için ~ ngiliz bilginleri, dünya jeoloji tarihinde devrim yapacak nitelikte, çok
yeni metodlar ke~fediyorlar. Bu metodlar anlat~ld~ ktan sonra, magnetik
kutup ile co~rafi kutup aras~nda zamanla farkl~l~klar ortaya ç~k~yor. Yap~lan ara~t~ rmalara göre, jeoloji tarihinde co~rafi kutbun 200 defa yer de~i~tirdi~i anla~~l~yor. Bunun ~ 6's~~ Pleistocence ça~~ nda oluyor. Hapgood, bunun nedenleri hakk~ndaki ara~t~rmalann~n sonucunu Th~~Path of the Pole
isimli kitab~nda yazm~~. Bulunan sonuçlara göre, yüz bin y~l içinde,
dünyan~n üç defa ~ekil de~i~tirdi~i anla~~l~yor. Son buz ça~~~ s~ras~nda
Hudson Körfezi Kuzey Kutbu'nda bulunuyor. Buzul ça~~n~n sebep oldu~u dü~ünülen de~i~ikliklerin nas~i oldu~u, jeolojide hâlâ bir s~r. Astronomi, biyoloji, jeoloji, meteoroloji ve fizik bilginlerinin ku~aklar boyu yapt~klar~~ ara~t~ rmalar hâlâ tam bir sonuç vermemi~. Radyokarbon ve di~er kan~tlara dayanarak Hapgood, yer katmanlar~n~n bugünkü ~ekline dönü~mesinin 17 000 y~l önce ba~lad~~~ n~~ ve de~i~me sürecinin 5 000 y~l oldu~unu
söylüyor. Kuzey Amerika'n~n bat~~ kesimi güneye, do~u kesimi ise kuzeye
dönüyor. Böylece Kuzey Amerika'da buzlar erirken Sibirya'da dondurucu
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so~uklar ba~l~yor. Bu da s~cak iklim hayvanlar~= donmu~~olarak bulunmas~ na bir ~~~ k tutuyor. Antarktika da bu de~i~meden etkileniyor. Kuzey
Kutbu, Hudson Körfezi'nde olunca, Güney Kutbu da yer de~i~tirerek kuzeye kayacak ve o zaman buzlar olmayacak. Di~er yerlerde de iklim de~i~ecek. Bu varsay~ma göre, Antarktika'n~n buzlarla kaplanmas~~ 17 000 y~l
önce ba~l~yor ve binlerce y~l sürüyor. Buras~~ so~umaya ba~lay~nca, oturmaya elveri~li olmuyor ve 15 000 y~ldan beri orada insan ya~amad~~~~tahmin ediliyor.
Buna göre, Pin Reis haritas~~ ile Oronteus Finaeus hantas~nda görülen
bu k~ tan~ n, buzullardan önce çizilmi~~olmas~~ gerek. Ayn~~ ~ekilde eski Avrupa haritalannda da Avrupa, yer yer buzla kapl~~ olarak gösterilmi~. Halbuki ~ngiltere'de ~~ o 000 y~ l önce buzlar~ n eridi~i biliniyor. Böylece gerek Antarktika, gerek Avrupa haritalann~ n çok eski olu~u ve gerek dünya kabu~unun yer de~i~tirmesi hakk~ nda tart~~~ labilecek iki konu ortaya ç~k~yor.
Buz ça~~n' izleyen çok ya~murlu ça~, 6 000 y~l önceye kadar devam
etmi~; Avrupa ve Afrika'da nehirler, göller bolla~m~~; Büyük Sahra orman
ve ye~illilderle çok verimli bir yer olmu~, buralarda insanlar ve çok büyük
hayvanlar ya~am~~. Bu de~i~me hakk~ nda, daha geni~~bilgi veriliyor.
2) Hantalann Kan~ tlar~~(Sayfa 178-187):
— Eratosthenes'in Haritas~~ (Sayfa ~~78-17g)
K). üçüncü yüzy~lda yap~lm~~~ve basit olan bu haritadaki çok önemli
nokta, Hazar Denizi'nin Kuzey Denizi'ne birle~ ik olarak gösterilmesidir.
Kuzey Denizi foklar~~ ile oraya ait baz~~ deniz hayvanlar~= Hazar Denizi'nde bulunmas~, onlar~n daha önceden birle~ik olduklar~na bir kan~tt~r.
Bu birle~me, jeolojik zamanda geni~~yerlerle beraber olmu~~olmal~. Yap~lan ara~t~rmalara göre, dünya kabu~unun de~i~mesi s~ras~ nda, yani ~~ o 000
y~l önce, Hazar Denizi, Kuzey Denizi'nden ayr~lm~~. Vaktiyle olan bu birle~menin hat~ ras~~ herhangi biryol ile antik kitaplara geçerek iskenderiye
kütüphanesine ula~m~~ , Eratosthenes de bu bilgiyi oradan alm~~t~r. Ayn~~
birle~me, geç Roma co~rafyac~s~~ Pomponius Mela taraf~ ndan yap~ lah haritada da görülüyor.
2 -

Ptolemy'in Dünya Haritas~~ (Sayfa 179-180)

Bu harita, ya~~~l~~ ça~~hakk~nda baz~~ kan~ tlar veriyor. Eski Kartaca yak~n~ndaki (hâlâ orada olan) bir nehiri, ~talya'da kurumu~~olan bir nehiri,
Büyük Sahra'da da~lardan ve göllerden ç~ kan nehirleri gösteriyor. Bu ha-
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ritada, Skira Körfezi'nin tam kuzeyinde Sicilya kadar bir ada bulunuyor
ki, bu ada ~imdi yok; portolan haritalannda da yok.
Ptolemy'nin bilgisinden, co~rafya çal~~malar~ndan ve kaynaklardan söz
edildikten sonra, onun ~skenderiye'nin hemen yak~n~nda olan bu adan~n
varl~~~n~~ eski kaynaklardan görmü~~olabilece~i, bu adan~ n belki de
~ 400'lerde Thera adas~ndaki yanarda~~n patlamas~~ s~ ras~ nda batm~~~olabilece~i anlat~l~yor.
3 — ~drisVnin Dünya Haritas~~(Sayfa ~~8o)
Bu harita, Ptolemy'den bin y~l kadar sonra yap~lm~~~olmas~na ra~men, ayn~~ büyük ada gösteriliyor. Ba~dat'~n parlak klasik ö~renim ça~~nda yeti~mi~~büyük bir Arap co~rafyac~s~~ olan ~drisi, aday~~ haritas~na ald~~~~
halde, denizci olan Araplar'~n bu aday~~ dola~t~klanna ait bir iz bulunmamas~, adan~n o zaman yok oldu~unu gösteriyor. Nordenskiöld bu haritalann antik ça~a dayand~~~n~~ söylemi~, fakat modem bilginlerden hemen hiçbiri portolanlarm ölçümünü yapmam~~, onlar~~ amatör bir ürün olarak
görmü~lerdir.
4 — Piri Reis Haritas~~ (Sayfa 180-182)
Bu haritada yer kabu~unun ve iklimin de~i~mesini gösteren bir hayli
kan~t var:
Afrika ve Ispanya'da: Haritan~n üzerindeki renkler ve çizilen birçok
göller, Afrika'n~n iyi sulanm~~~oldu~unu gösteriyor. Ispanya'n~n ortas~nda
büyük bir göl bulunuyor.
Karaip Bölümü: Piri Reis'in haritada Santa Dominigo olarak isimlendirdi~i Küba'n~ n bat~~ yar~s~~ yok, fakat yap~lan ölçümlere göre, adan~n
büyüklü~ü ve boylam~~ do~ru. Yaln~z adan~n bat~~ taraf~~ kuzeye dönmü~~biçimde çizildi~inden, enlem iki kat~. "Bu bir gizem”, diyor yazar. Iskenderiye co~rafyac~lar~~ veya ba~kalar~~ Küba'n~n do~ru yerini ve hakiki
ölçüsünü biliyorlar da, ada için ~imdi nas~l yanl~~~bir kaynak harita kullan~yorlar? Bu co~rafyac~lar~ n, adan~ n ~imdiki uzunlu~u hakk~ nda bilgileri
vard~. Ondan sonra bir harita buldular ve Küba oldu~unu varsayd~lar.
Fakat onlar~ n bilmedikleri, bu harita belki binlerce y~ l önce Küba'n~ n bat~~
bölümü denizin alt~nda iken yap~ lm~~t~. Ölçüleri ona uydurmak için adan~ n bat~~ bölümünü kuzeye çevirdiler. Bu, 1492'den önce Cipango ad~~ ile
Avrupa'da dola~an haritadan ba~kas~~ olmamal~. Bu da Karaip co~rafyas~n~ n de~i~mi~~oldu~u zaman~~ gösteriyor. Bu zamanda deniz taban~~ yukar~-
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ya yükselmi~. Tüm Amerika'da olan bu tür yükselmelerden kan~tlar veriliyor.
5 — Kuzeye Ait Zeno Haritas~~(Sayfa 183)
14. yüzy~lda Zeno Karde~ler taraf~ndan dört haritadan toplanarak yap~ld~~~~söylenen bu haritada, dünya kabu~unda de~i~en birçok yerler
gösteriliyor.
6 — Ptolemy'nin Kuzey Haritas~~(Sayfa 183-184)
Kötü çizilmi~~ve çok eski bir haritaya dayanan bu haritada, göze çarpacak iklim de~i~iklikleri görünüyor. Burada gösterilen buz alt~nda veya
buzsuz yerlere göre Prolemy'nin kulland~~~~kaynak haritan~n, kutuplann
de~i~meye ba~lad~~~ , ~skandinavya ve Alman glasyalann~n eridi~i ve Kuzey
Amerika'daki buz yüzeyinin kaybolmaya ba~lad~~~~en az ~ o 000 y~l önceye
ait oldu~u ortaya ç~k~yor.
7 — Büyük Sahra Tarihi ve Haritas~~ (Sayfa 184-186)
Buran~n vaktiyle ya~murlu ve sulak oldu~u, bunun nedenleri, niçin
çöle dönü~tü~ü anlat~l~yor ve bunlar~~kan~tlayan çe~itli haritalar say~l~yor.
8 — ~ bn ben Zera ve Hamy-King Haritas~ ndaki Yer Kabu~u De~i~imi
Bu iki harita da Akdeniz ve Karadeniz'deki çöküntü yerlerini, yok
olan adalar~~ gösteriyor. Ayr~ca Hazar Denizi'nde ~imdi olmayan adalar da
gösteriliyor. Rus bilim adamlar~n~n Hazar Denizi'ne dökülen Kura nehri
a~z~nda batm~~~bir ~ehir bulmalan, buna kan~tt~r. Bu haritalarda göze çarpan bir ba~ka nokta da Avrupa, Afrika, Asya, Kuzey Kutbu, Antarktik
hatta Avustralya sahilleri bulundu~u halde Kuzey Amerika'n~n haritas~~
yok. Bundan da haritalann, Amerika'n~n büyük bir k~sm~n~n buzullarla
kapl~~ oldu~u zamanlarda yap~ld~~~~sonucu ç~kar~l~yor.
IX. KAYBOLAN B~R UYGARLIK (Sayfa 188-202):
Bölümün ba~~nda bu haritalann, geçmi~~zamanlarda var olmu~, fakat
bugün için bilinmeyen çok uygar bir kültüre ait oldu~u kan~s~na vanhyor.
Ya bu kültür bir yerde yerle~mi~, bütün dünya ile ticari ili~kide bulunuyordu veya dünyay~~ kaplayan bir tek kültür vard~. Bu kültür Yunan'dan,
Roma'dan hatta 18. yüzy~ldan evvelki H~ristiyan kültüründen çok uygard~ .
Zira 18. yüzy~lda boylamlar ancak pratik anlamda bulunmu~, dünyan~n
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çevresi do~ru olarak bu zamanda ölçülmü~tür. Kuzey Kutbu'na ve Antarktik'e 19. yüzy~lda gidilebilmi~tir. Okyanusun dibi ise daha yeni ara~tinlmakta. Halbuki bu eski haritalarda bunlann hepsi görülüyor. Bütün bunlar~n yap~lmas~, büyük ara~t~ rmalara, matematik bilgisine, bu bilgilere uygun araç ve gereçlerin haz~ rlanabilmesine ba~l~~ ki, hepsi çok geli~mi~~bir
kültürle olabilecek türden. Bu kültür, her nas~ lsa birdenbire kayboluyor.
Yazar bu olay~~ 4 prensipte topluyor:
~~— Avrupa'da 20 000 y~ l önce Paleolotik kültür varken, dünyan~n
ba~ ka yerinde çok uygar bir kültür vard~. Bu kültürde, bilgiler halkdan
halka geçti.
2 -

Gördü~ümüz gibi, insanl~ k tarihinde her kültür var oluyor, yok

oluyor.
3 — Her kültür, geli~tirdi~i teknolojiyle kendini yok etmek için haz~rlan~ yor. Bir millet kendini korumak için bir duvar yap~nca, öteki onu y~kmak için ba~ka bir teknik buluyor; ayn~~ bugünkü atom bombas~~ gibi.
4 — Fazla uygarl~k daha kolayl~kla y~k~l~ yor ve ondan çok az iz kahyor.
Bundan sonra ~kinci Dünya Sava~~'na kadar yok edilen kütüphaneler
ve bunlar~n kapsad~~~~bilgilerden hiç haberimiz olmad~~~ndan, son yüzy~ lda, o zamana kadar bilinmeyen M~s~ r, Mezopotamya ve Maya kültürlerinin bulunu~ undan, bu kültürlerdeki astronomi, matematik ve di~er bilimlere ait ara~t~rmalar ve bunlar~n sonuçlar~ndan söz ediliyor, bugünkü ara~t~rmalarla kar~~la~t~ nhyor ve bunlar aras~nda eski bilinmeyen bir uygarl~~a
ait pek çok ipuçlar~~aç~klan~yor.
Meksika'da bulunan ve bir zamanlar volkan külleri ile kapanan Cuicuilco piramidinde yap~lan kaz~lar, radyo karbon ara~t~rmalar~ ,bulunan
kültür katlar~, piramidin dengesi ve yap~l~~~ ndaki mükemmelli~e bak~larak
4-5 bin y~l önce Meksika'da ya~ayan, dünyadaki denizcili~e hakim, bu eski haritalar' yapabilecek kadar bilgili, çok uygar bir kültürün bulundu~u
varsay~ labiliyor. Fakat, "Bu piramide de son bir ipucu olarak bak~lamaz”,
diyor yazar. Meksika'da, Güney Amerika'da birçok yerlerin inceden inceye ara~t~r~lmas~~ gerekli. Böyle bir proje için pek çok eller, y~llar ve paralar
laz~m.
Birle~ik bir dünya kültürünü kan~ tlamak için arkeolojiden ba~ka iki
alan ortaya at~l~yor:
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Birinci alan, pek çok dillerin orijinini aramak. Baz~~ bilginler, birçok
dillerin bir as~ldan türedi~i inanc~ nda. Arnold D. Wadler, bütün ömrünü
bu ara~t~rmaya vermi~. Tevrat'ta "Eskiden bütün dünyada yaln~z bir dil
ve konu~ma vard~", diye yaz~yor. Ayn~~ anlat~m eski M~s~r'da, Sumer'de,
eski Hint ve Budist yaz~lannda bulunuyor. 16. yüzy~lda Avrupa filozotlan,
bu konu üzerinde durmu~; bir bilgin, yer adlar~ n~n çok eskiye ait oldu~unu belirten etkili kan~tlar bulmu~tur.
~ kinci alan mitoloji ara~t~rmas~. Hapgood, üniversitesindeki antropoloji
s~n~f~~ ile birkaç y~l mitoloji ara~t~rmalar~~ yap~yor, sonuç olarak Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika ve olcyanuslarda mitolojilerin ayn~~ örne~i,
ayn~~ tannsal prensipleri kapsad~~~ n~~ görüyorlar. Bütün efsanelerin ana elementi hava, su, toprak ve ate~tir. (Bütün eski kültürlerde bunlar~n adlar~~
liste halinde gösterilmi~). Bu efsaneler için çe~itli varsay~ mlar ortaya at~lm~~. Birisi asl~n~ n M~s~r'a dayand~~~ n~~ ve oradan yay~ld~~~n~~ söylüyor; fakat
inand~r~c~~ bir kan~ t yok. "E~er böyle bir yay~ lma oldu ise daha çok eski
bir kültürden yay~lm~~~olmal~", deniyor. Baz~lar~, mitolojilerin do~u~unu
içgüdüye veriyor ve bütün insanlar~ n ayn~~ içgüdüye sahip oldu~unu ileri
sürüyor. Modern psikologlar ise "Böyle bir içgüdü olsayd~, daha genel
olan insan karakterindeki sevgi, nefret, mistik duygular~~ kapsayan konular
olmal~yd~", diyorlar. Sonuç olarak bunlar, çok eski bir zamanda dünyaya
yay~lm~~~veya dünyan~n büyük bir k~sm~ na hakim olmu~~bir kültürün varl~~~na bir kan~ t oluyor. Bu alanlarda da daha derin ara~t~ rmalar gerek.
KITABIN HAZIRLANMASINDA YARDIMCI OLANLARA TE~EKKÜRLER (Sayfa 203-206):
Ya~ara göre, bilim bir sosyal eylemdir. Bilimde ilerleme ise birçok akl~n çal~~mas~~ ile oluyor.
Bu bölümü okurken bir ekip çal~~mas~ n~ n ne demek oldu~u çok iyi
görülüyor. Evvela Hapgood, 24 ö~rencisi ve 2 o~lu ile i~e ba~l~yor. Ondan sonra ordunun çe~itli bölümlerinden, özellikle hava kuvvetlerinden
pek çok önemli kimseler, haritac~ l~k ve co~rafya kurumlar~, kütüphaneler,
Amerika içinde ilgilenen bilim adamlar~~ gönüllü olarak bu kitab~ n haz~ rlanmas~ nda yard~mc~~ olmu~lar.
NOTLAR (Sayfa 205-231):
Bundan sonra kitapta ad~~ geçen konulara ait 26 not geliyor ki, konular~n daha çok aç~klanmas~~ ve kan~ tlanmas~~ bunlarla sa~lan~yor.
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— 1513 tarihli Piri Reis haritas~~(Sayfa 206-207):
Burada haritan~n bulunu~u hakk~ ndaki ilk yay~ nlar, harita üzerindeki
baz~~ yaz~ lara ait bilgiler veriliyor ve "Kitab-~~ Bahriye" den söz ediliyor.
2

Pin. Reis haritas~~üzerindeki yaz~lar~n aç~klanmas~~ (Sayfa 207-211):

Bunlar, Afet ~ nan'~n kitab~nda yaz~l~.
3 — Portolan desen/erinin yap~l~ p hakk~nda Blundeville'in gösterdi~i istikamet
(Sayfa 211-212)
4 — Dr. Richard Strachan taraf~ ndan harita projeksty onu (Sayfa 212-213):
Burada, bir harita projeksiyonunun nas~ l yap~ ld~~~~ve çe~itli harita
projeksiyonlan veriliyor.
5 — Pir~~ Reis hantas~nda yüzeysel ve küresel tngonometri (Sayfa 213-214):
Piri Reis haritas~ nda yüzeysel ve küresel trigonometri hesaplar~~ yap~ lm~~~
ve her ikisinden ç~ kan sonuçlarla enlem ve boylamlann dereceleri verilmi~.
6 — Piri Reis' Haritas~= gricl yap~l~ p hakk~nda Strachan 'in dü~üncesi (Sayfa
214-215):
Burada Strachan'~ n mektubu veriliyor. Mektupta grid yap~ l~~~ ndaki
yollar incelendikten sonra, Strachan "küçük problemler üzerinde çal~~t~ k;
onlar~n çözülebilece~ini de umut ediyoruz, fakat as~ l büyük soru geride
kald~ . Kim bu harita(lar~ n)n~ n asl~n~~ yapt~, ö~renebilecek miyiz? Merak
ediyorum." diyor.
7 — Tyreli Marinus'un Projeksiyonu hakk~nda Nordenskiöld (Sayfa 215):
Nordenskiöld, bu haritan~ n projeksiyonunu Ptolemy ile baz~~ yönlerden kar~~lat~ nyor. Sonunda bu projeksiyonun, Piri Reis haritas~ nda, Çin
haritalannda ve Ben Zera haritas~n~n ~spanya bölümündeki dikdörtgen giridlerle bir ba~lant~s~~ olabilece~i, söyleniyor.
8 — Norveç, ~ngiliz ve ~sveçliler'in Qeen Moud Land ara~t~rma gezisinin yolu
(Sayfa 215-216):
Bu gezinin çizdi~i yollar enlem ve boylam dereceleriyle verildikten,
da~lar ve buzlu yerler anlat~ld~ ktan sonra "Piri Reis haritas~ nda Antarktik
sahillerinin to derece bat~ , 14 derece do~u istikametinde olan yerler gösterilmi~tir", deniyor.
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9 — Oronteus Finaeus Projeksiyonu hakk~nda Strachan (Sayfa 216-217):
"Oronteus, baz~~ bilgi ve hesaplardan sonra, haritada Kuzey Kutbu'nu
kendi bilgileriyle o yere yerle~ tiremezdi, ancak bir kaynaktan oldu~u gibi
geçirmi~ tir, bunun için matematik bilmesine gerek yoktur", deniyor.
10 — Nordenskiöld 'in Oronteus Finaeus 'un ilk dünya haritas~~ hakk~ ndaki
sözleri (Sayfa 217):

Bu haritan~ n da ba~ka bir haritadan kopya edildi~i anlat~l~yor.
ii — 12 riizgâr sisteminin ölç-üye uydurulmasz için at~l~ m (Sayfa 217-218):

Nas~l yap~ ld~~~~hakk~ nda bilgi veriliyor.
12

Ross Denizi Ntivesinin Hough taraf~ndan ele~tirilmesi (Sayfa 218):

Güney Kutbu'nda bulunan Ross Denizi'nin dibindeki birikintiler incelenmi~~ve oradaki tabakalar bir zamanlar Antarktik'in buzsuz oldu~u
ça~~~gözteriyorrnu~. Bu ça~~373 000 -350 000 y~l önceye gidiyor.
r 3 — Gerard Marcator (Sayfa 218-219):
Bu ~ahs~ n haritas~~ üzerinde yap~ lan ara~t~ rma anlat~ l~yor. Bu haritada
hem güney Amerika hem de Antarktik'in bulunmas~ , onun da eski bir
haritadan kopya edildi~ini gösteriyor. Bütün ara~t~rmalara ra~men, kaynak
harita bulunam~yor.
14 — 12 riizgair sistemi (Sayfa 219-220):

Ortaça~~ve Rönesans'ta, 8 rüzgâr sistemi kullan~lm~~. ~lk 1484'de yap~lm~~. Venedik haritas~ nda 12 rüzgâr sistemi görülüyor. Antik ça~da bu
sistem kullan~lm~~. Bilim tarihinde önemli olan bu sistem, bir dairenin 30
ile 12'ye bölünmesi. Bunun ilk Mezopotamya'da bulunmu~~oldu~u söyleniyordu, ancak ~imdi, bunun daha eskiye dayand~~~~ortaya ç~k~yor. "Fende
eski Yunan, Mezopotamya, Çin hatta Hint ve Orta Amerika aras~nda bir
ba~lant~~ görülüyor", deniyor.
fen bilimi hakk~nda ara~t~rmas~~ (Sayfa
15 — Dr. Marshal Glagett'in eski ça~~
220-221):
Eski ça~da çe~itli uluslar~ n fen bilimi hakk~nda bilgi veriliyor. Bunlardan M~s~ r'da geometri, Babil'de cebirle matematik, astronomi geli~mi~, 6
ve to üzerine 2 say~~ sistemi var. Çin ile Babil matemati~inin benzedi~i,
bunun için ya birinin di~erinden veya her ikisinin de ayn~~ kaynaktan etki-
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lendi~i anlat~l~yor. Fakat M~s~ r ile ba~lant~lar~~ görünmüyor. Haritalarda
hem geometri hem matematik kullan~ld~~~ na göre, her iki bilginin, iyi bilen,
ilerlemi~~bir kültürden ve denizci olan bir ulus yolu ile ta~~nd~~~~ve onlardan M~s~rl~lar'~ n geometriyi; Babilliler, Çinliler ve Hintliler'in matemati~i
ald~klar~~ yolunda bir varsay~ m ortaya at~l~yor.
16 — Cumming'in M~ksika'daki Cuicuilco Piramidi hakk~nda verdi~i bilgiler
(Sayfa 222-223):
Bu bilgin, 45 y~l önce, bu piramidin alt~ ndaki tabakalar~n, ~imdiye
kadar bilinen bütün kültürlerden daha eski oldu~unu söylemi~. "E~er öyle
ise", diyor yazar, "Bizim asl~n~~ arad~~~m~z haritalar onlar taraf~ndan yap~lm~~~olabilir".
17 — Brogger'in Antik deniz seferlerinin "Alt~n Ça~: hakk~ndaki görü~/eri
(Sayfa 223):
Prof. A. W. Brogger, 1936 y~l~nda verdi~i bir konferansta, bu alt~n
ça~da, Isa'dan en az üç bin y~ l önce Atlantik, Hint Denizi ve Pasifik'te
dola~an insanlar oldu~unu, bunlar~ n eski dünyay~, Amerika'y~, Brezilya'dan Groentland'a kadar bulduklar~n~~ söylemi~. Bu alt~n ça~~için bir
hayli bibliyografya verilmi~.
18 — Piri Reis haritas~nela enlemleri i~aret etmek için konan burçlar (Sayfa
224):
Eski gemicilerin deniz yolculu~unda burçlardan yararland~ klanna dair
birçok kan~t oldu~undan, Piri Reis haritas~~ üzerindeki gemi ve hayvan resimlerinin, burçlan gösterdi~i tahmin ediliyor. Bunu ilk ortaya atan, antik
denizcilik ve astronomi üzerinde çal~~an bilim adam~~ Archibald T. Roberston olmu~tur. Ona göre, Piri Reis eski kaynak haritalan kopya ederken onlar üzerindeki bu resimleri alarak ba~ka türlü yorumlam~~t~ r. Queen
Maud Land üzerinde bulunan y~lan, Güney Kutbu'nda görünen
Hydra burcunu; A~jantin olmas~~ lâz~m gelen yerdeki gemi, Argo burcunu; Brezilya'n~n ortas~nda bulunan bo~a, Taurus'u göstermi~~olabilir ki,
bunlar, tam o burçlann göründü~ü yerde bulunuyorlar. Piri Reis, Arap
veya rönesans haritac~lan bunlar~~ anlamad~klan için, oralarm hayvanlar~~
olarak yorumlayabilmi~ler. Piri Reis haritas~nda oldu~u gibi, kendileri de
ba~ka resimler koymu~, gemi resimlerini de 16. yüzy~l~n gemileri gibi yapm~~lard~r.
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g — Hava kuvvetleri harita subaylar~n~n deste~i (Sayfa 224-225):
Bu kuruma ait ve isimleri bildirilen harita dairesi otoritleri, Piri Reis
ve Oronteus Finaeus haritas~~ üzerinde gönüllü olarak çal~~m~~lar. Bugün,
bir mil buz alt~ nda olan Antarktika haritas~ = do~ru oldu~unu, haritada
gösterilen sahildeki girinti-ç~ lunt~~ ve k~ ta üzerinde görülen su yollann~ n ancak buzlar olmad~~~~bir zamanda yap~lm~~~olaca~~n~~ ve her iki haritan~ n
kopya edildi~i antik haritalar~ n da bilinmeyen bir ça~~ve kültüre ait olaca~~n~, çe~itli kan~ tlarla bildiriyorlar.
20 -

Washington Türk sefirinin verdi~i Piri Reis biyografisi (Sayfa 226):

2 I -

Kolomb'un kaybolan haritas~~hakk~nda (Sayfa 226-227):

Bununla ilgili bir olaydan söz ediliyor.
2 2 -

Piri Reis haritas~= dengesi (Scales). (Sayfa 228):

23 — Vedic halk~n~n kutup as~ll~~olabilece~i hakk~nda (Sayfa 229):
Bu bölümde, Veda'y~~ yaratanlar~ n Hindistan'a kutuplardan geldi~ini
kan~ tlamaya çal~~an kitaplardan söz ediliyor.
Bunlardan biri Dr. William Warren, Paradise Found, The Cradle of Human Race at the North Fok, 1898; di~eri B. G. Tilak, The Arctic home of the
Vedas.
Bu kitaplar hakk~ nda yap~lan ele~ tiriler ve Kuzey Kutbu'nun durumu
anlat~ld~ ktan sonra, Kuzey Kutbu de~il ama Vedic halk~n~ n Güney Kutbu'ndan gelmi~~olabilece~i, çünkü oran~n vaktiyle s~cak ve Asya'ya daha
yak~n oldu~u söyleniyor.
24 — The Vinlar~d Map, Vinland Haritas~~(Sayfa 2.30):
Yazar, bu haritada, Avrupa bölümünün 1436'da yap~lm~~~Andrea Bianco haritas~n~n iyi bir kopyas~~ oldu~unu ve do~u bölümünde Japon denizi sahillerinin çok iyi gösterildi~ini fark etmi~ ; bu da küresel projeksiyon
ile yap~lm~~. Haritada üç bölüm do~ru; fakat bunlar~n nas~l, ne zaman ve
kimin taraf~ndan birle~tirildi~i bilinmiyor.
25 — Derek Allan kutuplar hakk~nda bilgisi (Sayfa 230):
Buraya, bu ~ahs~ n, kitab~n yazanna gönderdi~i mektuptan bir bölüm
konmu~. Derek Allan mektubunda, Finaeus ve Ahmet'in haritas~nda
Amerika'n~n kuzey k~sm~n~n buzsuz, Marcator'unkinde ise buz alt~ nda ol-
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du~unu, bu üç haritadaki kutup sahillerini birle~tirdi~inde bugünkü sahillerin ç~kt~~~n~~yaz~yor ve sonuç olarak bu k~sma ait haritalann çe~itli ça~larda yap~lm~~~olaca~~~varsay~m~n~~ ç~kar~yor. Ayr~ca ~unlar belirtilmi~:
Miami'de deniz arkeolo~u Dr. J. Mansell Valentine, son zamanlarda
Bimini ve Andros adalann~ n denizi dibinde birçok yap~~ kal~nt~lar~~ bulmu~.
Bunlar, c. 14 testine göre iö. 9 600-~~o 000 y~llar~na tarihlenebiliyor. Bu
da dünya kabu~undaki bir felaketi gösteriyor. Antarktik'in buzlanmas~;
And da~lar~n~n, dolay~s~ yla Titicaca ve Tiahuanacu göllerinin yükselmesi
gibi.
Florida k~sm~ , hiçbir haritada deniz yüzeyinin üstünde görülmüyor.
Bundan, harita yapanlar~ n bu tarihten sonra var oldu~u ve haritac~lann,
bu felaketten sonra dünyan~n çe~itli haritalann~~yeniden yapm~~~olacaklar~~
sonucu ç~kar~l~yor.
26 — Dogan kabilesinin gel~n~gindeki ileri bilim (Sayfa 230):
Robert Temple'in, The Sirius Mystery (203a) adl~~kitab~nda, Afrika'da
Timbuktu yak~n~nda ya~ayan Dogan adl~~ bir kabilenin ola~anüstü bilgilere sahip olduklar~~ yaz~l~. Sirus y~ld~z~n~n ~imdi Sirus B olarak isimlendirilen ve görülmeyen arkada~~y~ld~z~, onlar~ n dinlerinin ve inançlar~= merkezi imi~. Y~ld~z~ n, yörüngesinde 50 y~ lda olan devrinden ve evrendeki en
a~~r nesne oldu~undan söz ediyorlar. Asl~ nda o, beyaz, cüce y~ld~z olarak
biliniyormu~. Ölülerinin ruhlar~n~ n Sirus y~ld~z~na gitti~ine inamyorlarm~~.
Bunlardan ba~ka, ay~n kuru ve ölü oldu~unu, Satürn'ün halkas~n~,
gezegenlerin Güne~'in etraf~nda dola~t~~~n~ , Saman yolunun uzak y~ld~zlardan olu~tu~unu, Jüpiter'in 4 ay~n~, kan~n k~rm~z~-beyazdan olu~tu~unu biliyorlar ve bu bilgilerin, kendilerine uzaydan gelenler taraf~ndan verildi~ine inamyorlarm~~. Tap~naklanndaki kal~nt~lar, M~s~r'~n Predinastik ça~~kal~nt~lar~na çok benziyormu~. Hapgood, "Bu bilgileri verenler, bu haritalan
yapanlar olabilir", diyor.
En son bölüm olarak Richard W. Strachan taraf~ndan, Ekvatora dayanan trigonometrik projeksiyonla yap~lm~~~Piri Reis haritas~n~n matemati~i (Sayfa 232-235).
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Çevirenden:
Prof. Hapgood'un teorisini destekleyen yeni buldu~um yaz~lar:
~sac Asimov, Hey Alaska, here we came, December 1982, S. 14-16
Bu yaz~da, "Gök ya da yerle ilgili, bir deprem gibi, kuyruklu y~ ld~z
yalda~mas~~ gibi veya gezegenlerle ilgili bir olay oldu~unda, Kaliforniya denize gidecek", deniyormu~. Asimov, bunun olamayaca~~n~~ anlat~rken ~unlan belirtmi~:
Milyonlarca y~ l önce Antarktika güney Afrika ile birle~ikmi~~ve bu yüzden de iklimi ~ l~man imi~. Antarktika topraklar~nda bulunan, kara ve suda
ya~ayan kurba~a, kertenkele gibi hayvanlar~n fosilleri ile kömür yataklar~~
bunu kan~tl~yormu~. Bu k~ta, yava~~yava~~güneye ayr~ lm~~~ve bugün bulundu~u Güney Kutbu'na gelerek, birkaç mil kal~nl~~~nda buzlar alt~ nda kalm~~. Yaz~lana göre, yak~n zamanda Kaliforniya batmayacak ama bundan
40 milyon y~l sonra güney Alaska sahillerine do~ru kayacak ve oradan
belki Hindistan gibi Asya'yla birle~ecekmi~.
Arthur Clark, Galaciers in Arabia, Aramco World Magazin, January, February 1987, s. 29-33.
Bu yaz~ya göre, Aramco ~irketinin 55 ki~ ilik jeologlar grubu, Suudi
Arabistan'a giderek daha önce bulundu~u söylenen buzul ça~~ ndan kalma
buzul izlerini aram~~~ve birçok buzul izleri bulmu~lar. Bunlar, Afrika'n~n
kuzeyinde bulunan buzul izlerine çok benziyormu~. Bu buzullar, çe~itli
yönlerden gelerek oray~ , biri 420 milyon, di~eri 280 milyon y~l önce olmak üzere, iki defa i~gal etmi~. Bunlar~n varsay~m~na göre, vaktiyle Arabistan yanmadas~ , Afrika, Hindistan, Madagaskar, Avustralya ve Güney
Kutbu birbirine biti~ikmi~.
Ayd~n Sezginer, Amon Mabedinde Saatlerin Esrar~, Bilim ve Teknik, Say~~ 153 (A~ustos 1980) S. 30.
M~s~r'da ~Ci. 1408-1372 y~llannda ya~ayan Amonhotep III zaman~nda,
Amon tap~na~~na konulmu~~su saartiyle onun biraz kuzetinde Faijin'de
güne~~saati üzerinde yap~ lan incelemeler sonucu, günün saatlerinin, bulunduklan enlemlere uymayacak ~ekilde i~aretlendi~i görülmü~tür. Bunlara göre, bundan 3500 y~ l önce Kamak'ta en uzun gece 13 saat 35 dakika
sürüyormu~, bugün ise 12 saat 42 dakika imi~. Ona mukabil en k~sa gecenin ~~ o saat 19 dakika olmas~~ ffiz~ m gelirken 11 saat 12 dakika olarak
gösteriliyor.
Belleten C. LVI, 28
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Ünlü bilgin Valikovski, bunun, o zamandan bu zamana dünya ekseninin de~i~mesinden kaynakland~~~n~~ söylüyor.
Valikovski, Mars ve Venüs gezegenlerinin yer çekimi dolay~s~~ ile
dünyan~ n rotas~ n~ n de~i~ti~ini ileri sürüyor. Bu, büyük bir tepki görüyor,
hatta bilgin tehdit ediliyor. Fakat uzay denemelerinde bu teori k~smen
do~ru kabul edilerek Ansiklopedia Britannica'ya geçiyor.
Allan W. Eckert, The Hap Theory, Boston, 1977.
566 sayfa olan bu kitap, konusu itibariyle Piri Reis haritas~~ etraf~nda
dönen bir roman. Hapgood'un Piri Reis haritas~~ ve di~er haritalar üzerindeki çal~~malar~, bunlan kan~ tl~yan örnekler, bilimsel bir ~ekilde roman
haline getirilmi~.
Kitapla, bu haritalara göre ileri sürülen ve bugün bilinmeyen çok eski
bir uygarl~~~n olup olmad~~~n~~ daha derin ara~t~rmak amac~~ ile New
York'ta 4000 ki~ilik bir sempozyum haz~rlan~yor. Sempozyuma, dünyan~n
her taraf~ndan bilginler kat~l~yor. Bilginlerin ço~u, böyle bir uygarl~~~n var
oldu~unu kan~tlay~c~~ örnekler gösteriyor. Buna, az da olsa, kar~~~ ç~kanlar
da bulunuyor. Sempozyum sonunda, 2992 bilim adam~, böyle bir uygarl~~~n vaktiyle var oldu~unu, ancak yer kabu~u, dolay~s~yla iklimdeki de~i~meler yüzünden tamamiyle ortadan kalkt~~~n~; eldeki verilere göre' de çok
yak~nda yeni bir yok olma ça~~na girilece~ini kabul ediyor. 181 ki~i bunu
onaylarn~yor, 543 ki~i ise çekimser kal~yor.
Sempozyumun arkas~ndan, Amerika ba~kan~ , bütün dünyaya ula~an
bir televizyon konu~mas~~ yap~yor. Bunda çok yak~nda bütün dünyay~~ kaplayacak bir felaketin gelip bütün uygarl~~~m~z~~yok edece~ini, bunun için
çok acil önlemler al~nmas~~ gerekti~ini aç~kl~ yor. Dünyada, bu felaketten
kurtulma imkan~~ olabilecek yerler saptanm~~. Bunlardan biri Kenya'da
Nqaia ~ehri civar~ , ikicisi Antarktika'da Küçük Amerika denilen yer,
üçüncüsü Alaska'da Barrow noktas~ , dördüncüsü Filipinler'de bir da~~ve
be~incisi uzayda bir uydu. Oralarda yap~ lacak çok büyük ve son derece
sa~lam depolara, bütün milletlerin bilim, sanat, edebiyat, örf ve adetlerine
ait ne kadar bilgi varsa mikrofilm halinde konacak. Bunlara milyonlarca
insan bile s~~abilecek. Kenya'da böyle bir yer yap~lmaya ba~lanm~~. Uzay
için de haz~rl~klar tamamlanm~~. Ba~kan, bu projenin geli~tirilebilmesi için
bütün milletleri maddi ve manevi yard~ma ça~~r~yor. Konu~man~n sonun-
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da ba~kan, Türkiye devleti ve halk~ndan, bürokratik nedenlerden izin al~nmas~~ uzayacak olan (Atlantisi gösteren) çok eski üç haritay~~ ülkelerinden
kaç~rd~klar~~ için özür diliyor. Onlar~ , kendileri için çok de~erli olan Amerika özgürlük belgesi ile anayasalar~n~~ Kenya'daki depoya yerle~tirmek amac~~ile kaç~rmak zorunda kald~klar~n~~ söylüyor.

N

2op

51.4° N
36.9° W
Here the Pr~me Mendian ot
Grid B. the equator of Grid
B, anda Meridian ot the
main Grid ~ ntersect.

19

45° N

18
40° N
17

e

16 .)-°!?4•=kle 35° N

11

Heary I~ nes represent P~ r~~ Reis,
gr~ d traced from pho ograph of
the ong~nal

30° N

25° N

r

20° N

59
.° 58
,.
••
111-

Om~ ss~on of coast ~~ ne
(A) loss of 4.5° longitude
going West

15° N

10° N

5° N
EQUATOR OF ORIGINA
TRIGONOMETRIC PROJECTIO
•
O°

oS

The Grlds
oS
The longitudes of Grid A •re de•
terrnined by the trigonometric aro.
,e
jectIon based on the pole (Fig. 17).
The latitudes. however. have been
modlfied. (e) by • sh~n of the whole
geography of both elden of the Atlantic
oS
about 4.4° northward, apparently on the
assumption that the horizontal lini through
'5‘;
Point Ili of the portoian design was supposed
to be the equator; and (b) by the apparently
to°>
arbitrary inc eeeee In the distance between the
paraliels, a device to teke account of the curvature of the earth that has been attributed to
Ptolerny (Nate 9). These changes were no doubt the
work of tatar geographers.
The northward shift of the geography of the main
grid had the effect of pushing the geography of Grid B
westward about 4°, thus increasing the longitude errors
of that part of the map.
Grid B in determined both as to latitude and tongi.
tude by the trigonornetry of the projection based on
the pole. It may be considered as a part of the main
grid that has been swung through an ara of about
7814 degrees. Both the prim° meridian and the equator
of Grid B can be consIdered eztensions of the linet of
Grid A.
For e list of the numbered geographical points, ece
below. For a list of the numbered geographical points
with comparative tablet of their latitudes and longi.
tudes, sea Table 1.
Grids C and D represent errors In compilation, Grid
C having an error in acele, and, Grid D being unreiated
to the trigonometric projection.

5°S

tü S

15° S

20° S

69

Om~ ss~on of coastline (B): Cape
Frio to Bah~a Blanca = loss of
16' of at ~ tude and 20" of long~ .
tude, go~ng southward

72

\ 25° S

F~ gu es ~n brackets represent
iat~ tude ad~us ed for om~ ssions
of part of the South American
Coast and ol Drake Pa sage (a
total of 25)

73

0

80°S [550 Si

43.1° S
2.2°E

75

4
1918 7

3'5° [60° S]
1

9
nel? C")

Om~ss~on (C). Drake PassageLoss ol 9"
more of lat~ t~~de go~ ng southward

95° W 90° W 85° W 80° W 75° W 70e W 65° W 60° W 550 W 50° W 45° W 40° W 35°W 30° W 25° W 20° W 15° W 84
Annobon Izlanda
Cavally RIver
Cape Palmas
St. Paul River
Mana River
Freetown
Bijagos Islands
Garnbia River
Dekar
Senegal Rica,
Cape Blanc
Cape Juby
Sebu River
Glbraltar
GuadalquivIr River
Cape St. VIncent
Tagu~~River
Cape FInIsterre
Glronde River
Brest

21. Cape Verdi Istendi
22. The Canary islands
23. Madeira islands
24. The Azores
25. Cuba
(a) Gulf of Guacanayabo
(b) Guantanarno Bay
(C) Bahla de Nipe
(d) Bahia de la Gloria
(e) Camaguey Mountains
(f) Sierra Maestra Mountains
26. Andras Island
27. San Salvador (Watling)
26. Isle of Pines
29. Jamalca
30. Hispaniola
(Sento Domingo, Haiti)
31. Puerto Rico
32. Rio Moronl
33. Corantijn River

34. EssequItio River
35. Orinoco River
36. Gul} of Venezuela
37. Pt. Geninin'
38. Ma gdalena River
39. Guif of Uraba
40. Honduras (Cape Graclas a Dios)
41. Yucatan
42. Cape Frio
43. Salvador
44. San Francisca River
Recife (Pernambuco)
Cape Sea Rocque
Rio Parahyba
Bahis Sac> Marco%
Serra' de Gurupl, de Desordam,
de Negro
The Amazon (Na. I)
The Amazon (Na. 2) Para River
The Amazon (Na. 2) western
mouth

Island of Marajo
Essequ~ bo (Demarara) River
Mouths of the Orinoco
Peninsula of Pada
Martin~que
Guadaloupe
Antigua
Leeward istendi
Virgin Islands
Gulf of Venezuela
Magdalena River
Atrato River
Honduras (Cape Gracias a Dios)
Yucatan
Babil. Bianca
Rlo Colorado
Gulf of San Mathias
Rio Negro (Argentin')
Rio Chubue
Gulf of San Gorge

73. Bahla Grande
74. Cape San Diego (neer the Ham)
75. Faikland Izlanda
76. The South Shetiands
77. South Georgia
78. The Palmer PenInsula
79. The Weddell Sea
80. Mt. Ropke. Queen Maud Land
81. The Reguia Range
82. Muhlig-Hofmann Mountains
83. Penck Trough
84. Neurneyer Escarpment
85. Drygaiski Mountains
86. Vorposten Peak
87. Boreas, Passat Nunataks
90a. b Andes Mountains
91. Peninsula of Paracas
92. Valparaiso
93. Equatorial island
94. 'Antillia' according to Pi~i Reis
95. Fernando da Naronha

y
I ~j Z4 ZWJ 2.P72vnfry

THE PIRI REIS MAP OF 1513
IN ALL THE WORLD THERE IS NO OTHER MAP LIKE THIS MAP-PIRI REIS
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