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ÖZET 
 
Haritalar da antik kent kalıntıları, diğer tarihi yapı ve eserlerle birlikte insanlığın önemli kültür varlıkları arasında 

sayılmaktadır. Yazının bulunmasından önce kullanılan ilk iletişim ve arşivleme aracıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde “bir 

toplumun kartografya tarihi, o toplumun aynı zamanda kültür hikâyesidir” demek fazla abartma sayılmaz. Türkler, mekâna 

ilişkin bilgilerin aktarımında haritayı araç olarak kullanan ilk toplumlardan biridir ve bu konuda tüm dünya bilim çevrelerinin 

haklı beğenisini kazanan kartografik eserler vermişlerdir. 

 

Tarihi haritaların planimetrik doğruluğu her zaman merak konusu olmuştur. Tarihi haritaların planimetrik doğruluğunun 

belirlenmesi amacına yönelik çeşitli CBS araçları geliştirilmiştir. Bunlardan biri de MapAnalyst programıdır. MapAnalyst 

yardımıyla bir tarihi haritanın planimetrik doğruluğu gridler, vektörler ve eş değer çizgileriyle görselleştirilebilmekte, 

ortalama konum hatası değerleri hesaplanabilmektedir. 

 

Bu çalışmada MapAnalyst yardımıyla 1878 tarihli Davutpaşa haritasının planimetrik doğruluğu analiz edilmiştir. 4 

parametreli Helmert, 5 ve 6 parametreli Afin dönüşüm yöntemleriyle yapılan uygulamalarda haritanın ortalama ölçeğinin 

1:23,000 ile 1:24,000 arasında, ortalama dönüklük açısının 82 ile 90 derece ve ortalama konum hatasının 271 ile 388 metre 

arasında olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Bükülme ağları, ölçek ve dönüklük eş değer çizgileri, ötelenme vektörleri, planimetrik doğruluk, tarihi 

harita. 

 

ABSTRACT 

 

PLANIMETRIC ACCURACY ANALYSIS OF DAVUTPAŞA MAP DATED 1878 
 
Maps are assumed as the crucial cultural mankind heritages in addition to the antique city residues, historical structures and 

monuments. Before the discovery of the letters it constitutes the initially applied communication and achieving tool.  When 

concerned from that point of the view it shall not be an exaggeration setting forth the fact that “the history of cartography of a 

society also represents the cultural heritages”. Turks in terms of the transference of the spatial information remains as one of 

the first societies using the map as a tool and in that respect, they generated cartographic monuments attracted the interest of 

the entire world’s scientific environments. 

 

Planimetric accuracy of the historical maps always arouse curiosity. With the aim of finding out the planimetric accuracy of 

historical maps several GIS tools have been developed. One of these is MapAnalyst program. By using MapAnalyst the 

planimetric accuracy of a historical map can be visualized with distortion grids, displacement vectors and isolines of scale and 

rotation, and the mean positional errors can be computed. 

 

In this study, by using MapAnalyst the planimetric accuracy of Davutpaşa map dated 1878 were analyzed. In the experimental 

testing by using 4 parameters Helmert, 5 and 6 parameters Afin transformation methods the average map scale varied between 

1:23,000 and 1:24,000, the average rotation angle varied between 82 and 90 degree and the mean positional error varied 

between 271 and 388 meters. 

 

Keywords: Displacement vectors, distortion grids, historical map, isolines of scale and rotation, planimetric accuracy. 

 

1.GİRİŞ 
 

Tarih anlatımında kullanılan en önemli materyallerden birisi kuşkusuz haritalardır. Tarihi haritasız okumak, 

anlamak, öğretmek ve izah etmek zordur. Bu nedenle haritalar ve panoramik çizimler, küreler ya da kabartma 

modelleri gibi diğer kartografik eserler kültürel mirasımızın önemli birer parçalarıdır. 

 

Haritalar yalnızca fiziksel birer eserden çok daha fazlasıdır; ayrıca onlar tarihsel araştırmalar için potansiyel bilgi 

kaynağıdır. Harita, coğrafi bilginin tarihi durumunu, çağdaş ideolojisini ve zaman içinde belirli bir noktadaki 

jeopolitik çıkarları yansıtır. Çoğu zaman haritalar birer estetik figürlerdir. Sanat ve beşeri bilimlerdeki bilim 

adamları, kartograflar ve bireysel haritacılar tarihi haritaları incelerler ve hatta tarihçiler ve coğrafyacılar da 
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giderek tarihi çalışmalar için kaynak olarak eski haritaları kullanmaktadırlar. Tarihi haritalar ile güncel haritalar 

karşılaştırıldıklarında elde edilen farklılıklardan değişimler gelişimler gözlenebilmekte olduğundan onlar bu 

konularda da bilime ve insanlara faydalı olmaktadır. Harita üretim tekniklerinin gelişimini izlemek, yeryüzü 

şekillerinin evrimini ya da trafik ağının zamanla değişiminin izlenmesi gibi durumlar haritanın çeşitli alanlardaki 

kullanım şekillerine örnek olarak gösterilebilmektedir. 

 

Basılı haritaların narin kırılgan doğası onların depolanması, muhafazası, yaygınlaştırması ve kullanımı için özel bir 

koruma gerektirir. Bir sayısal harita ise fiziksel deformasyona uğramaz, kolayca erişilebilir, çeşitli CBS araçlarıyla 

içeriği yorumlanabilir ve analizi edilebilir. CBS araçlarıyla analize başlamadan önce eski haritanın 

uyumlandırılması kaçınılmaz (zorunlu) bir adımdır. CBS yazılımlarında Afin, Helmert gibi çeşitli dönüşüm 

araçları vardır. Harita uyumlandırmasından sonra değerlendirme için örneğin arazi kullanımı ve tarım, demografi 

ya da ormandaki uzun vadeli değişim gibi nitelik ve nicelik bilgiler çıkarılabilir. Haritanın geometrik güvenilir bir 

kaynak olması için gerçek mahallin doğru bir temsili olması gerekir. Aslında her harita geometrik durumu 

mümkün olduğunca yüksek doğrulukla temsil etmek niyeti ile çizilir. Bununla birlikte, bazı kartografik 

uygulamalar için kesin bir geometrik doğruluk gerekli değildir; hatta bazen seçili alanları vurgulamak için kasten 

deforme bile edilebilmektedir. Bundan dolayı farklı kullanıcıların farklı doğruluk beklentileri olur. Bazı haritalar 

propaganda veya askeri amaçlı yanıltıcı bilgiler içerir ya da asla fark edilemeyen öngörüsel özellikler gösterir. Bu 

durumlar tarihi incelemelerde geometrik analizler için genellikle anlamsızdır ve bu tür haritalar analizlerde dikkate 

alınmamaktadırlar. 

 

MapAnalyts, bir tarihi harita ve bir referans harita üzerindeki kontrol noktalarının etkileşimli tanımlanmasını ve 

birlikte yönetimini sağlayan bir programdır. Ayrıca bu etkileşimli kontrol noktalarına bağlı olarak hata 

vektörlerini, deformasyon gridlerini ve diğer görselleştirme tekniklerini sunar. Bu grafikler için standart grafik 

dosya formatları ile birlikte ince ayar parametreler de içerir. MapAnalyst ayrıca bir tarihi haritanın ölçeğini, 

dönüklük açısını ve doğruluğunu karşılaştırmak için gerekli olan diğer istatistikleri de hesaplar. MapAnalyts’te 

tarihi haritaların doğruluk analizi için kullanıcılar alternatif teknikler de düşünebilir. MapAnalyst’in açık kaynak 

mimarisi ile kullanıcılara kolayca özelleştirme ve uygulamanın işlevselliğini genişletme imkânı da verilmektedir 

(Jenny, 2006; Jenny vd., 2007; Jenny, 2010; Jenny ve Hurni, 2011). 

 

2.YÖNTEM VE UYGULAMA 
 

Bu çalışmada MapAnalyst yardımıyla 1878 tarihli Davutpaşa haritasının planimetrik doğruluğu analiz edilmiştir. 

1878 tarihli Davutpaşa haritası özetle şöyle betimlenebilir: Herhangi bir nirengi veya yükseklik noktasına 

rastlanmamaktadır. Herhangi bir yükseklik eğrisinin yükseklik değeri de yazılmamıştır. Bununla birlikte, kenar 

bilgileri arasında yer alan “…istikşaf usulü ile ahz-u tersim olunmuş (alımı ve çizimi yapılmış)…” ifadesi bir yerel 

nirengi ağına dayalı olarak plançete yöntemiyle üretilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Coğrafi referans 

çizgileri (paralel ve meridyenler) çizilmemiş ve/veya koordinatlar yazılmamıştır. Kenar bilgileri arasında 

projeksiyon bilgisi yer almamaktadır. 54.0 × 99.5 cm büyüklüğünde kağıt bir altlık üzerine çizilmiş olan 

Davutpaşa haritasında yapılar, sınırlar, İstanbul surları, akarsular ve Marmara Denizi sahil çizgisi ve rölyef ile 

birlikte çeşitli askeri bilgiler de gösterilmiştir. Haritanın ölçeği hem 1:20,000 olarak açıkça yazılmış hem de bir 

çizgi ölçek ile gösterilmiştir. Gerçek (coğrafi) kuzey bilgisi yoktur ancak, bir ok işareti ile manyetik kuzey 

gösterilmiştir (Şekil 1) (Gökgöz vd., 2013). 

 

 
Şekil 1. 1878 tarihli Davutpaşa haritası. 

Uygulamada doğru bir sonuç alabilmek için haritada doğru noktaları referans almak en önemli hususlardan biridir. 

Bu nedenle tarihi haritada ve güncel haritada (Open Street Map) referans alınacak yerler titizlikle incelenmiştir. 
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Referans olarak sadece doğruluğundan emin olunan yerler alınmıştır. Yanlış bir noktanın referans alınması 

haritadaki ölçeğin kaymasına sebep olacaktır. Uygulamada belirlenen referans noktaları değişimlerin daha az 

olduğu düşünülen dereler, surlar, kıyı şeritleri, kemerler ve tarihi yapılara göre işaretlenmiştir. Toplam 31 adet 

referans noktasından ikisi örnek olarak Şekil 2 ve 3’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Bakırköy referans noktası. 

 

 
Şekil 3. Davutpaşa Kışlası referans noktaları. 

 

Referans noktaları işaretlendikten sonra analiz için dönüşüm yöntem ve parametreleri (Helmert 4, Afin 5 ve 6) 

belirlenmiştir. Her bir analizde, referans noktalardaki konum farkları hakkında genel fikir veren grid ağları elde 

edilmiştir (Şekil 4). Grid aralığı olarak 500 metre seçilmiştir. Referans noktalarındaki kayma doğrultuları ve 

mesafeleri hakkında bilgi veren vektörler elde edilmiştir (Şekil 5). Vektörler için ölçek faktörü 1 olarak seçilmiştir. 

Ölçek farklarını gösteren eş değer çizgileri elde edilmiştir (Şekil 6). Eş ölçek değeri olarak 100.0 seçilmiştir. 

Dönüklük hakkında bilgi veren eş değer çizgileri elde edilmiştir (Şekil 7). Eş dönüklük değer olarak 1.0 derece 

seçilmiştir. Ayrıca her bir analize ilişkin istatistikler elde edilmiştir (Çizelge 1). Sonuç olarak, haritanın ortalama 

ölçeğinin 1:23,000 ile 1:24 400, ortalama dönüklük açısının 82 ile 90 derece ve ortalama konum hatasının 238 ile 

388 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 4. Referans noktalardaki konum farkları hakkında genel fikir veren grid ağları (Afin, 6 parametre). 

 

 
Şekil 5. Referans noktalarındaki kayma doğrultuları ve mesafeleri hakkında bilgi veren vektörler (Afin, 6 

parametre). 
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Şekil 6. Ölçek farklarını gösteren eş değer çizgileri (Afin, 6 parametre). 

 

 
Şekil 7. Dönüklük hakkında bilgi veren eş değer çizgileri (Afin, 6 parametre). 

 

Çizelge 1. Her bir analize ilişkin istatistikler. 

Yöntem Ölçek Dönüklük [°] Konum Hatası [m] 

Helmert 1:23,000 88 271 - 384 

Afin (5 Parametre) 1:23,400 – 1:22,900 88 274 - 388 

Afin (6 Parametre) 1:24,000 82 - 90 238 - 338 

 

3.SONUÇLAR 
 

MapAnalyst, tarihi haritalarla güncel haritaların görsel (kayma vektörleri, ölçek eşdeğer çizgileri, dönüklük eş 

değer çizgileri) ve istatistiksel (ölçek, dönüklük ve konum hatası değerleri) karşılaştırılmasında kullanılabilecek bir 

araçtır. MapAnalyst ile elde edilecek sonuçlar seçilen yönteme, referans noktası sayısı ve dağılımına bağlıdır. 

 

1878 tarihli Davutpaşa haritası Türk haritacılık tarihinde önemli yeri olan bir haritadır. Bu çalışmada yapılan 
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analiz sonuçlarına göre ve o yılların koşulları ve imkânları göz önüne alınarak, oldukça doğru bir harita olduğu 

söylenebilir. 
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