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Özet
Hindistan’ın baúkenti Yeni Delhi'de on sekizinci yüzyılda devasa aletler içeren bir
gözlemevi yer almaktadır; Jantar Mantar Gözlemevi. Muhammed ùah ve Mihrace
Savai Jai Singh'in emriyle yapılmaya baúlanan gözlemevi 1724 yılında tamamlandı.
Burada yedi yıl sürekli gözlem yapıldı. Bu gözlemevinde yapılan gözlem sonuçları Zîci Muhammed Sahi adlı bir astronomi eserinde toplandı. O sırada ülke Mo÷ol idaresi
altındaydı ve Türk Mo÷ol ømparatoru Bahadır ùah baúta bulunmaktaydı. Bu bildiride bu
gözlemevi ve gözlemevinde bulunan araçlar tanıtılacaktır.
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Abstract
An observatory, named by Jantar Mantar, including huge astronomical instruments was
established in order Savai Jai Singh in New Delhi managed by Bahadır Shah in 1724.
In this observatory was observed during seven years and this observations was
collected in Zîc-i Muhammed Sahi. In this article, about Jantar Mantar observatory and
its instruments will be informed.
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1. øslâm Dünyası’nda Gözlemevleri
øslam Dünyası'nda on birinci yüzyıldan itibaren yeni devletlerin kuruldu÷u
görülmektedir. Bu devletlerin birço÷u Türk Devletleri’dir. Bu devletler özellikle e÷itim ve
ö÷retime büyük önem vermiúler ve hâkim oldu÷u yerlerde birçok medrese, hastane ve
gözlemevleri gibi bilimsel kurumlar kurmuúlardır. Bu gözlemevleri arasında en önemlileri
øsfahan emiri Alâü’d-Devle’nin iste÷iyle øbn Sînâ (980–1037) tarafından Hamedan‘da
kurulan Hamedan Gözlemevi, 1074-1075 yılları civârında Selçuklu Sultanı Celâleddin
Melikúâh’ın (1072-1092) emriyle Ömer Hayyâm’ı (1045-1123) tarafından inúa edilen
Melikúâh Gözlemevi, Nasîrüddin-i Tûsî (1201-1274) tarafından ølhanlı Devleti (1256-1336)
hükümdarı Hülâgu’nün (ölümü 1265) iste÷iyle 1259’da Urmiye Gölü yakınındaki Tebriz’in
XV. Ulusal Astronomi Kongresi, østanbul Kültür Üniversitesi, 27 A÷ustos – 1 Eylül, østanbul 2006.
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Ankara, 0312 310 32 80/1227, 0312 310 57 13, unat@humanity.ankara.edu.tr (Konu hakkında malzeme ve
resim sa÷layan sayın hocam Prof. Dr. Esin Kâhya’ya teúekkürlerimi sunarım).
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güneyinde Azerbaycan’ın bir úehri olan Merâgâ’da kurulan Merâgâ Gözlemevi, Ulu÷ Bey
tarafından Semerkand’da 1421’de kurulan Semerkand Gözlemevi ve Takiyüddin tarafından
1575’te kurulan østanbul Gözlemevi’dir.
Burada söz konusu edilecek olan bir baúka gözlemevi ise daha geç tarihte, on
sekizinci yüzyılda bir devlet adamı ve astronom olan bir kiúi tarafından yaptırılmıú Jantar
Mantar'dır.
Gözlemevleri bir kurum olarak ilk defa øslâm Dünyası’nda ortaya çıkmıútır.
Kuruluúlarında ise iki önemli neden yer almaktadır. 1) Hükümdarların astrolojiye olan
merakları. 2) Gözlem araçlarının büyüklü÷ü. Saatin bir gözlem aracı olarak kullanılması ve
teleskopun bulunuúuna yani 17. yüzyıla kadar gözlemde dakiklik, gözlem araçlarının
büyümesiyle do÷ru orantılı olmuú ve aletler büyüyünce de ister istemez bu aletlerin taúınması
ve kurulması problem yaratmıútır. 17. yüzyıldan sonra gerek teleskopun ortaya çıkması ve
gerekse saatlerin gözlemlerde kullanılmasıyla alet
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Mihrace özellikle Mo÷ol idarecilerden ømparator Aurangzeb (Evrengzib) onu taktir
etmiú ve ona "Savai" unvanını vermiútir. "Savai" daha cesur, daha akıllı anlamına gelir. Savai
Jai Sing, astronomi ile ilgili olarak kullanılan sistemleri incelemiú; Hintlilerin, Müslümanların
ve Avrupalıların kullandı÷ı astronomi sistemleri konusunda
bilgi sahibi olmuútur. Bu konuda bilgi sahibi olmaları için
bazı

kiúileri

Avrupa'ya

göndererek

ve

bazı

kiúileri

memleketine davet ederek, astronomi sistemleri ile ilgili daha
ayrıntılı bilgi edinmeye gayret etmiútir.
Muhammed ùah ve Savai Jai Sing'in emriyle yapılmaya baúlanan Jantar Mantar Gözlemevi, 1724 yılında
tamamlanmıú ve 7 yıl sürekli gözlem yapılmıútır. On sene
sonra Jaipur'da ikinci bir gözlemevi
daha

yaptırılmıútır.

Savai

Jai

Sing'in emriyle üç gözlemevi daha
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yaptırıldı÷ı kayıtlarda yer almaktadır. Bunlar Ujjain, Varanasi ve
Mathura

gözlemevleridir.

gözlemevlerinden

sadece

Ancak
Jantar

o

dönemde

Mantar

yaptırılan

günümüze

kadar

gelebilmiútir. Günümüzde ùahciha-nabad yakınlarındadır ve úehrin
merkezinde yer almaktadır. [2]

2. Jantar Mantar Gözlemevi’nde Yer Alan Gözlem
Araçları
Jantar Mantar Gözlemevi’nde Mihrace Savai Singh, pirinç
aletlerle gözlem yapmaya baúlamıú; ancak, iki yıl sonra, devasa
"bina aletler" yaptırmıútır. Bunun nedeni, dönemin dakiklik
anlayıúıdır. Saatlerin astronomide dakik olarak kullanılmadı÷ı bir
dönemde gözlemde dakiklik büyük araçlarla sa÷lanmaktaydı.
Saatler astronomide kullanılacak dakikli÷e Christian Huygens’in
(1629-1695) yaptı÷ı çalıúmalarla ulaúmıútır. Huygens 1657 yılında
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Gözlemevi’nin Planı

saatlerde dakikli÷i arttırmak üzere sarkacı geliútirmiú ve on sekizinci yüzyılda ise bunlar
astronomide kullanılmıútır.
Jantar Mantar Gözlemevi’nde yapılan gözlem sonuçları Zic-i Muhammed Sahi adlı bir
astronomi eserinde toplanmıútır. Mihrace Savai Jai Sing'in gözlemevinde yaptırdı÷ı aletler
Samrat Yantra, Jai Prakash Yantra ve Ram Yantra olmak üzere 3 yapıdan oluúur. Bunların
3

hemen ön tarafında ve gözlemevinin giriúinde o÷lu Savai Madho Singh tarafından planmıú
olan dördüncü bir alet, Misra Yantra yer almaktadır.
Jantar Mantar geniú bir açık hava gözlemevi niteli÷indedir. 1843'te kısmen harap
edilmiúse de, 1852'de Samrat Yantra'nın gnomonu tekrar tamir edilmiútir. 1910 yılında ise
Mihrace Savai økinci Madho Sing tarafından di÷er aletler tamir ettirilmiú ve Samrat
Yantra'nın tepesine bir güneú kursu yerleútirilmiútir. Gözlemevi 1958'den sonra tarihi eser
kapsamına alınmıútır. [3]

2.1 Misra Yantra
Gözlemevinin giriúte bulunan kapıya yakın olan ilk aletidir. 5 astronomik araçtan
oluúur.

2.1.1 Niyat

Chakra

Yantra: Merkezde bulunur. øki
yanında

dereceleri

veren

merdivenler

bulunmaktadır.

Meridyene

yerleútirilmiútir.

Yerel

saatler

bu

aletle
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hesaplanabilmektedir.
2.1.2 Samrat Yantra: øki yanda bulunur.
økiye ayrılmıú yarım çemberden oluúur.
2.1.3. Agra Yantra:

Küçük olanı Samrat

Yantra’nın bir parçası olarak kullanılan iki kadran
içerir. Yüksek olanı Agra Yantra’dır. 60 tabanlı
sisteme göre hesap yapılacak úekilde ve 24 saat esas
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alınarak

düzenlenmiútir.

Güneúin

do÷uúunu

Misra Yantra

hesaplamak için kullanılır. Tepesi saat 6'yi gösterir.
Yan tarafında bulunan gnomonun gölgesi bu kadranın üstüne düúer ve zamanı belirler. Her
yıl 21 Mart ve 23 Eylül'de Samrat Yantra'nın gölgesi tam saat 6'yi gösterir.
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Gündüz gnomonun gölgesi kadranların
üstüne düúer; saatler, dakikalar ve saniyeler
kadran üstündeki dereceler vasıtasıyla okunabilir.
Bu zaman Delhi'nin mahalli saati diye bilinen
saattir. Gnomonun hiç gölgesi yoksa saat 12 veya
gün ortasıdır. Delhi'de gün ortası yaklaúık 12.21 'e
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2.3 Jai Prakash Yantra
Bu alet di÷erlerinin arka tarafında yer almaktadır. Birbirini tamamlayan iki yarım
daireden meydana gelmiútir. 8,41 m yarıçapındadır ve sektörlere bölünmüútür; gece boyunca
gök cisimlerini gözlemek için kullanılmıútır. Sektörler arasındaki her bir aralık 1 saati temsil
eder. Enlem, boylam, e÷im, meridyen ve burçlar ile
ilgili hesaplamalar yapılabilmektedir.
Alette

do÷u-batı

ve

kuzey-güney

do÷rultusunda uzanan iki tel bulunur. Bu teller
arasında tam merkezde bir metal halka vardır. Teller
günümüzde kaybolmuú, ancak kancalar hâlâ yerinde
durmaktadır.
Jai Prakash Yantra’nın güney duvarında dikey
bir delik bulunmaktadır. Bu deli÷in alt kısmı Delhi’nin
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enlemi olan 28 derece 39 dakikadır.
Jai Prakash Yantra ile úu astronomik ölçümler yapılmaktaydı:
1.Lokal zaman ve Hindistan standart zamanı
2.Meridyen geçiúi
3.Zenit uzaklı÷ı
4.Burçlar kuúa÷ına iliúkin gözlemler
5.Güneú’in azimut ve yüksekli÷i

2.4 Ram Yantra
Gözlemevinde en arkadaki ve en güneydeki alettir. Savai Jai Sing'in dedesi olan
Mihrace Ram Singh'ten sonra bu
úekilde adlandırılmıútır. øki çember
úeklinde

duvarı

vardır.

Bunlar

19,69 m yarıçapındadır. Her iki
çember

úeklindeki

duvar

da

tabanlarından itibaren aralarında
açıklık

bırakmasızın

yükselir.

Bundan dolayı da bu aletle sadece
gündüz gözlem yapma olana÷ı
verir.
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Dik duvar ve yatay sektörler çember úeklindeki duvarların kenarlarından baúlayarak,
dairesel olarak derecelendirilmiútir. Üst kenardan baúlayarak, dik duvar 45 dairesel çizgiyle
bölümlenmiútir. 45. daire duvar ve tabandaki sektörün birleúti÷i yerdedir.
Duvar ve taban arası ise 360 dereceye boylam çemberlerini kesecek úekilde
ayrılmıútır. Bu çizgilere azimut adı verilir ve gök cisimlerinin azimutunu belirlemek için
kullanılır. Her bir gök cisminin

gökyüzündeki

konumları

bu

aletler

sayesinde

belirlenmektedir.
Güneú'in azimut ve yüksekli÷i aletin orta kısmında bulunan dire÷in gölgesi ile
belirlenir.
Gece boyunca gök cisimlerinin azimut ve yüksekli÷i merkez dire÷e ba÷lanmıú
hareketli bir iple belirlenir. Bu ipin ba÷lanabilmesi için de orada bir demirden mıh vardır.
Bu yapıda, Ay takvimi ile ilgili ölçümlerin yapıldı÷ı üstü açık ve 14 penceresi olan bir
kısım bulunmaktadır. Bu 14 pencerenin her biri Ay'ın evrelerini iúaret eder. Bunlardan 7
tanesi, Ay’ın ilk evresinden dolunay olana kadarki dönemi temsil eder ve iki haftalık dönemi
kapsar. Di÷er 7 tanesi ise ayın dolunay evresinden gökyüzünde kayboldu÷u evreye kadar olan
dönemi temsil eder. Bu dönem de iki haftadır. ølk pencere, saat yönünde ilk ay gününe
karúılık gelir. ølkin yavaú yavaú büyüyüp dolunay haline gelen Ay daha sonra küçülme÷e
baúlar ve son gün görünmez olur. Bu son gün Ay, 14. pencereden gözlenir.
Bu gözlemevinde Güneú gözlemlerinin ayrı bir önem taúıdı÷ı belirlenmektedir. Yukarıda söz konusu edilen alette, binanın üst tarafı biraz kırılarak, Güneú ıúınlarının girmesine
izin verilmiútir. Böylece Güneú ıúınları dire÷in üzerine düúer. Bu konum Güneú'in Yer’e en
yakın ve Yer’den en uzak dönemlerinde yılda 2 kez gerçekleúir. [4]
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