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Kartografya nedir:

Ali Yi it

Kartografya nedir:
Kartografya, eski Latincede sert kâ t anlam na gelen
“carta, charta” kelimesi ile Latince yazmak, çizerek
tasvir etmek anlam na gelen “graphia” n birle mesinden
meydana gelmi olup; "kâ t üzerine resmetme" (carta +
graphia) demektir.
Kartografya bu ekilde "harita yapma"y ifade etmi ve
Antik ça dan bugüne kadar kullan la gelmi tir.
Kelime manas na istinaden bat dillerinde; Carte (Fr.),
Karte (Alm.), Chart ( ng. fakat bugün sadece deniz
haritalar için), Kharta (Rusça) Harta (Eski Türkçe)
harita anlam na kullan lm ve asl korumu tur.

Çincede harita anlam na gelen “tu”, ayn zamanda herhangi bir diyagram veya resim de
olabilir. Pek çok Hint dilinde Arapça “nak ah” kelimesi harita anlam na geldi i gibi, resim,
genel bir tasvir hatta resmi rapor anlam na bile gelebilir

Bütün tarihi boyunca Kartografyan n bu ekilde “harita
yapma tekni i ve sanat ” ifade etti i anla r.

Kartografya nedir:
Bu bak mdan yap lan tariflerin ço unda bu esas karakter yer
almaktad r.
Büyük Alman kartograf Max ECKERT'e göre; Kartografya
bir ilim ve sanat kar r.

Kartografya bir taraftan matematik ve geometri
kanunlar na göre de en problemlerle u ra r.
Di er taraftan, harita bakmak için yap ld ndan
Kartografya göze hitap eden sanatlardan biridir.

ROBINSON, bu k sa ifadeye unlar ilave eder; Hiç bir
kartograf co rafi olarak ifade etmeyi bilmedi i müddetçe,
yeryüzü üzerindeki ili kileri iyi bir ekilde gösteremez.

Bu bak mdan kartografta; bir co rafyac n, bir
matematikçinin ve bir sanatkâr n kabiliyetleri bir
dereceye kadar bir araya gelmelidir.

RAISZ'in ifadesiyle; bir kartograf;
%50 co rafyac ,
%30 sanatkâr,
%10 matematikçi,
%10'da her ey olmal r.

Kartografya nedir:

ICA 15. Uluslararas Kartografya Konferans nda (1991)
kartografik tan mlar üzerine çal an komisyonun
getirdi i tan m önerisi genel kabul görmü tür.
“Kartografya; co rafi bilginin görsel, say sal,
kabartma formunda (dokunsal)* sunulmas ,
ileti imi, organizasyonu ve kullan lmas r.
Kartografya harita bilgilerini toplamadan
kullanmaya kadar olan tüm üretim i lemlerini
ve her türlü harita kullan içerir”.

*-görme özürlüler için-

Kartografya nedir:

“Kartografya; bilimsel dokümanlar ve
sanatsal çal malarla birlikte harita yapma
sanat , bilimi ve teknolojisidir.
Bu kapsamda ba ta plan, kesit, seyir, üç
boyutlu modeller ve herhangi bir ölçekte
dünya veya dünyan n bir bölgesine ait
haritalar olmak üzere tüm harita türleri
yer almaktad r”.
Kartografya haritalar üzerine çal an,
yay nlayan, üretimi ve kavramlar konu
edinen bir disiplindir.

Kartografyan n esas vasf
"harita"d r.

Harita yeryüzünün bir k sm na ait paternin,
yüksekten bak ld nda görüldü ü tarzda
yap lm itibari bir resmidir. Yaln z bu resim
tarz ndaki ekle, mevkilerin ve unsurlar n
tan nmas na yarayacak yaz lar ilave edilmi tir.
Haritalar, bir bak ma yeryüzünün belirli bir
parças n yüksekten nas l görüldü ünü de il, o
sahaya dair ne bilindi ini gösterir.
Bu bak mdan RAISZ, bir kartograf n, kendi
konusu ve yerküreye ait geni bilgiye sahip
olmas gerekti ine i aret eder.
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Kartografyan n esas vasf "harita"d r.

“Harita, co rafi gerçekli in özetlenmi
görüntüsüdür.
Harita, amac na uygun seçilmi objeleri
veya seçilmi karakteristikleri sunan -
harita yap mc n yarat becerisine ve
seçimlerine ba olarak yarat lan-
konumsal ili kilerin özelli ine ba
kullan m amaçl tasar mlanan ileti im
arac r”

ICA Kartografik Tan mlar Çal ma Grubu.

Kartografyan n ilimler aras ndaki yeri:

Klasik co rafya eserlerinde Kartografya, Umumi
Co rafyan n bir kolu olan Matematik Co rafyan n
bir k sm te kil etmi tir.
Ancak Matematik Co rafyada yer alan Jeofizik,
Astronomi, Jeodezi ilimleri bugünkü modern
co rafya anlay n d nda kalm ve ba
ba na ayr ilim kollar haline gelmi lerdir.
Eskiden Matematik Co rafyan n bir kolu olarak
kabul edilen Kartografyan n son y llarda süratle
geli mesi bu ilim kolunun içine ald
faaliyetlerde çe itli uzmanl k kollar n
ayr lmas gerektirmi tir.

Kartografyan n bugünkü u ra
alanlar :

Haritalama i ini genellikle iki büyük bölüme ay rabiliriz.
Birincisi, büyük ölçekli topo rafik haritalar ile deniz haritalar n detayl bir
ekilde haz rlanmas ve çizimini kapsar.

Bu gurup çal malar üç ayr uzmanl k alan nda yürütülür.
Bunlar;

yerkürenin küresel yüzeyini bir düzlem üzerinde göstermek
problemini, belirli metotlar ve hesaplanan hata ölçüleri ile
halletmeye çal an projeksiyon ilmi,
bu ilim sayesinde ortaya konan gerçek ve itibari projeksiyon
kanevalar üzerine yeryüzü paternini bütün ölçüleriyle do ru
olarak geçirmeyi gaye edinen Jeodezi
ve buna yard mc olan, yeryüzünün belirli yüksekliklerinden
al nan hava foto raflar n de erlendirilmesi metotlar içine
alan ve bu yolla yüksek do ruluk derecesine sahip optik-mekanik
aletlerle harita çizimini mümkün k lan fotogrametri'dir.

Tam olarak s rlanm olmamakla beraber, birinci gurup
kartograflar, yukar da belirtti imiz ilimler yard yla
arazi veya havadan yapt klar etütlere dayanarak harita
çizerler.
Büyük etüt te kilatlar , arazi daireleri ve askeri harita
dairelerini de içine alan bu gurup temel olan haritalar
haz rlarlar.
kinci gurubu olu turan kartograflar ise, haritalar

etütlere dayand rarak de il, ellerindeki detayl haritalar
kullanmak suretiyle temel bilgileri derleyip bunlara di er
bilgileri de ekleyerek yaparlar.

Co rafyac lar, jeologlar, tarihçiler, iktisatç lar
ve yeryüzünde mevcut sosyal ve fiziksel
problemleri çözmeye u ra an say z ilim adam
bu guruba dâhildir.
Bu aç klamalara bak larak ikinci gurubun birinci
guruba tamamen ba ml oldu u dü üncesine
kap lmamak gerekir.
Zira her iki grupta da esas meseleler ayn r.
kisi aras ndaki ba ca fark bilgilerin derleni
eklindedir.

Bu bilgilerin derlenmesi d nda Kartografya yani
haritan n yap lma ekli her iki grupta da esas
itibariyle ayn r.

Kartografyan n S fland lmas :

Kartografya, kapsad çal malara göre “teorik” ve
“pratik” kartografya olarak s fland labilir.
Teorik kartografya,

Projeksiyon esaslar (Matematiksel Kartografya)
Haritadaki ekillendirmenin esaslar , kaynaklar ve yöntemleri
Haritalar n de erlendirilmesi
Kartografyan n tarihi
ile u ra rken,

pratik kartografya “harita tekni i” ile u ra r ve harita
tasla ndan bask ya kadar olan bütün i lemleri kapsar.
Di er bir s fland rma da haritan n özelliklerine göre
“tematik” ve “topografik” kartografya olarak yap labilir.
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Co rafya Ö retiminde Kartografyan n
Yeri:

Normal bir co rafya ö retiminde, Kartografyaya ait
temel bilgiler, prensipler, yazma ve çizim metotlar n

renilmesi esast r.
Co rafyac birinci gurup kartografik faaliyetlerde
çal an teknisyen ve kartograflar n meydan getirdikleri
ço u büyük ölçekli haritalar , temel olarak kullan r,
yorumlar, ondan yararlanarak ve kendi çal malar yla
çok say da yeni özel ve genel da haritalar meydana
getirir.
Yani RAISZ'in ifadesiyle
"Topograf araziyi ölçer, kartograf bu ölçüleri
toplar ve harita üzerinde gösterir, co rafyac
bu ekilde ortaya konan olaylar yorumlar."

Co rafya Ö retiminde Kartografyan n
Yeri:

Gerçekten co rafi ara rmalar bazen bir
seri harita ve diyagram n ortaya konmas
ve buna k sa bir metin k sm n ilave
edilmesiyle sonuçlanabilir.
Bu takdirde kartografik ifadenin önemi
çok daha aç k bir ekilde belirmi olur.
Lisans tezleri, doktora tezleri ve di er
baz co rafi ara rmalar için hemen
daima orijinal mahiyette harita ve
diyagramlar n haz rlanmas gerekir.

Co rafya Ö retiminde Kartografyan n
Yeri:

Bu nedenle co rafyac için Kartografya
tekni ini iyice bilmek, yapt
ara rmalar n sonuçlar ifade
bak ndan arz etti i büyük önem yan nda,
bilhassa harita okumak, harita üzerinde
çe itli co rafi olaylar n gözlenmesinde ve
baz analizlerin yap larak aç klanmas nda
vas tal bir ekilde fayda vard r.

Harita Tasar


