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enel anlayışın aksine gündüz, 
geceden önce gelir. Allah Teâlâ 
şöyle buyurur: 

“Güneş ayı yakalayamaz, gece de 
gündüzü geçemez. Her biri farklı bir 
yörüngede yüzüp gider.”1 (Yasin 
36/40) 

Gece, gündüzü geçemediği için yeni 
gün, gündüzle başlar. Bu yüzden farz 
namazların vakitlerini bildiren iki ayet-
te ilk namaz, öğle namazıdır. 

“Gündüzün iki tarafında ve gecenin 
zülfelerinde namazı tam kıl. İyilikler 
kötülükleri giderir. Bu, bilgisini kul-
lananlar için doğru bilgidir.” (Hûd 
11/114) 

                                                           
1   Gecenin ve gündüzün yörüngeleri konusu, 

ilgili ilim dalının izahına muhtaçtır. Güneşin, 
ayın, gecenin ve gündüzün yörüngesinden 
bahsedilip dünyanın yörüngesinden bahse-
dilmemesi üzerinde de durmak gerekir. 
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Oruç, tan yerinin ağarmasından 

güneşin batmasına kadar, Allah 

rızası için yemeyi içmeyi ve cin-

sel ilişkiyi terk etmektir. Eski-

den çıplak gözle bakılır, ufuk 

boyunca ışığın yoğunlaştığı, üst 

tarafta beyaz ışık, altta karanlık 

ve ortada kızıl ışık hattı (fecr) 

görülünce yemeye içmeye son 

verilirdi. Artık gözlemin yerini 

takvimler almıştır. Ama takvim-

ler hatalı olduğu için Türkiye’de 

oruca olması gerektiğinden çok 

daha erken vakitte başlanmak-

tadır.  
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Taraf (طرف), bir şeyin bölümlerinden 

biri anlamına gelir.2 “Gündüzün iki tara-
fı”, iki bölümü demektir. Aşağıdaki ayet-
te görüleceği gibi namaz kılınması ge-
reken ilk bölüm, güneşin batıya kaydığı 
öğle vaktidir. İkincisi ise ikindi namazı-
nın vaktidir. Bu iki vakit bütün kültür-
lerde vardır. 

Ayetin metninde, “yakınlık” anlamında 

olan zülfe (زلفة)’nin çoğulu  zülef  (زلف) 

 kelimesi geçer. Arapçada çoğul, en az 

üçü gösterir. Ayetteki “َن اللَّْيل   =  ُزَلًفا م ِّ

gecenin zülfeleri”, gecenin gündüze 
yakın en az üç vaktidir. Bunlar; akşamın 
ve sabahın alacakaranlığında kılınan 
akşam, yatsı ve sabah namazlarıdır. 

Gece üçe ayrılır; birinci bölümü, akşam 
ve yatsı namazlarının vaktidir. Güneşin 
batmasıyla başlar ve karanlığın iyice 
çökmesine (ğaseku’l-leyl’e) kadar sürer. 
İkinci bölümü, teheccüd namazının vak-
tidir; ğaseku’l-leyl’den tan yerinin 
ağarmasına kadar sürer. Buna, gecenin 

ortası (وسط الليل) denir. Bu, gecenin en 

uzun bölümüdür.  

Üçüncü bölüm ise uzak yıldızların kay-
bolmasıyla başlayan ve güneşin doğma-
sına kadar devam eden sabahın alaca-
karanlığı, yani seher ve imsak vakitleri-
dir. Seher vakti, sahur yemeğinin yen-
diği vakittir.  

Seher vakti, fecr-i kâzibin de vaktidir. 
Bu vakit geceden sayıldığı için gecenin 
ortası ile birleştirilir ve gecenin yarı-

sı (نصف الليل) diye adlandırılır. 

Akşam namazı, güneşin batmasından 
batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasına 
kadar kılınır. Bundan sonra yatsı nama-
zının vakti girer. Batı ufkundaki beyaz-
lığın kaybolup havanın tam kararması-

                                                           
2   İbn Manzûr, Lisân’ul-Arab, t-r-f maddesi. 

na ve en uzak yıldızların gözükmeye 
başlamasına kadar devam eder. Hava 
tam kararınca, gecenin gündüze yakın 
birinci bölümü bitmiş olur. 

Abdullah b. Ömer demiş ki, bir gece 
oturduk, yatsı namazı için Allah’ın Elçisi 
sallallahu aleyhi ve sellemi bekledik. 
Gecenin üçte biri geçmekte iken veya 
daha sonra çıka geldi. Bir işi var mıydı, 
yok muydu bilmiyorum. Dedi ki, “Bu na-
mazı mı bekliyorsunuz? Ümmetime ağır 
gelmese onlara bu saatte kıldırırdım.” 
Sonra müezzine emretti, kamet getirdi.3 

Yatsı namazı, karanlık çökmeden kılın-
mazsa camiye gelenlerin evlerine dön-
meleri zorlaşır. 

Konuyla ilgili ikinci ayet şudur: 

“Güneşin batıya kaymasından gece-
nin kararmasına kadar; bir de fecrin 
(tan ışıklarının) yoğunlaşması sıra-
sında namazı tam kıl. Fecirdeki yo-
ğunlaşma gözle görülür.” (İsrâ 17/78) 

Bu ayete göre de ilk namaz, güneşin 
batıya kaymasıyla yani güneşin, bulun-
duğumuz yerin meridyeninden geçmesi 
ile başlayan öğle namazıdır. Önceki 
ayet, güneş batmadan iki namaz kılmayı 
farz kıldığı için öğlenin kılınmasından 
sonra bir namaz daha kılma gereği or-
taya çıkar. Bu da öğle ile akşam arasın-
da yer alan ikindidir. Öğle ile ikindiyi 
birbirinden ayıran işaret Kur’ân’da 
açıkça belirtilmediğinden, Nebimiz ihti-
yaç halinde bu iki namazı birleştirerek 
arka arkaya kılmıştır. 

Ayetteki, “Gecenin kararmasına ka-
dar” ifadesi ise güneşin batmasından 
batı ufkundaki aydınlığın tamamen 
kaybolup karanlığın iyice çökmesine ve 
en küçük yıldızların gözükmeye başla-

                                                           
3   Ebu Davud, Sünen, Salât, 7. 
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masına kadar olan vakti gösterir. Bu, 
yukarıda da belirtildiği gibi yatsı nama-
zının son vaktidir. Akşam namazı vakti, 
bundan öncedir. Akşam ile yatsıyı ayı-
ran işaret,  Kur’ân’da geçmediğinden 
Nebimizin bu iki vakti birleştirdiği de 
olmuştur. 

Yatsının Son Vakti 

Dört mezhebin büyük âlimlerine göre 
yatsı vakti, havanın kararmasına kadar 
sürer. Hanefîlerden es-Serahsî der ki: 
“İmam Muhammed el-Kitab’da yatsı 
vaktinin gece yarısına kadar olduğunu 
söylemiştir.”4 

İmam Şafii demiş ki: “Yatsının son vakti, 
gecenin birinci üçte biri geçinceye ka-
dardır. Gecenin bu bölümü geçince na-
mazın vakti geçer. Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellemden gelen rivayetlerin hepsi, 
bu vakitten sonra vaktin çıktığı dışında 
bir şeyi göstermez.”5 

Oğlu Ebu’l-Fadl’in bildirdiğine göre 
Ahmed b. Hanbel şöyle demiştir: “Şafak 
kaybolunca yatsı vakti başlar… son vak-
ti kimine göre gecenin üçte biri, kimine 
göre de gece yarısıdır.”6 

Bu görüş, yukarıdaki görüşlerle aynıdır. 
Ancak âlimlerimiz arasında, günün tan 
yerinin ağarmasıyla başlayacağı görüşü 
yaygınlaşınca, gecenin üç bölümü kav-
ramı anlaşılamaz olmuştur. 

İbnu’l-Kâsım demiş ki: İmam Malik’e 
“Namazı gecenin üçte birine kadar ge-
ciktiriyorlar” diye sorduk; şiddetle kı-
nadı ve sanki şöyle dedi: “İnsanların 
kıldığı gibi kılmalılar.” İnsanların yap-
tıklarını hoş görür gibiydi. Onlar, yatsı 

                                                           
4  Serahsî, Şemsüddin, el-Mebsût, Mısır 

l324/1906, c. I, s. 259. 
5  Şafiî, Muhammed b. İdris, el-Um, Beyrut 

1393/1973, c. I, s. 74. 
6    Mesail’ul İmâm Ahmed, 2.cilt  s..  171  
 

namazını kırmızı şafağın kaybolmasın-
dan biraz sonra kılarlar. Şöyle dedi: 
“Allah’ın elçisi sallallahu aleyhi ve 
sellem, Ebubekr ve Ömer bu kadar ge-
ciktirmemiştir.”7 

Bu mezheplerin daha sonra gelen âlim-
leri, herhangi bir delile dayanmadan 
yatsı namazının vaktini sabah namazına 
kadar uzatmışlardır. Hâlbuki insanlar, 
yatsı ile sabah namazı arasında yatıp 
dinlenecekleri için bu vakitte kimsenin 
rahatsız edilmemesi gerekir. Allah Teâ-
lâ şöyle buyurur: 

“Müminler! Ellerinizin altında olan 
esirler ile henüz ergenlik çağına 
girmemiş çocuklarınız üç vakitte; 
sabah namazından önce, öğle sıca-
ğında soyunduğunuzda ve yatsı na-
mazından sonra yanınıza girecekleri 
zaman izin istesinler. Bunlar, açık 
olabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitler 
dışında birbirinizin yanına girip 
çıkmakta size de onlara da bir günah 
yoktur. Allah size ayetlerini böylece 
açıklar. Allah bilir, doğru karar verir. 

Çocuklarınız erginlik çağına girince, 
büyükleri gibi izin istesinler. Allah 
size ayetlerini böylece açıklar. Allah 
bilir, doğru karar verir.” (Nûr 24/58-
59) 

Nebimiz her gece biraz uyuduktan son-
ra kalkıp teheccüd namazı kılardı. Çün-
kü Allah Teâlâ ona şu emri vermiştir: 

 “Sana ek görev olarak, gecenin bir 
kısmında namaz için uyan; belki 
Rabbin seni güzel bir konuma yük-
seltir.”(İsrâ 17/79) 

                                                           
7   Malik b. Enes (öl.179 h.), el-Müdevvene, 

Dar’ul-kutub’il-ilmiyye, 1415 h./1994m. C. I, 
s. 156. 
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Bu namazı, isteyen her müslüman kıla-
bilir. Nebimizin şöyle dediği rivayet 
edilmiştir: 

“Farzlardan sonra en faziletli namaz, 
gece namazıdır.”8 

Sabah namazı vakti, tanyerinin ağarıp 
ufuktaki ışıkların yoğunlaşması, üstte 
beyaz ışık hattı, ortada, kızıl ışık ve altta 
karanlık bir hattın oluşmasıyla başlar.  

İsrâ 78. ayette sabah vakti, kur’ân’el-

fecr diye ifade edilmiştir.  Kur’ân (قرآن) 

 Arapçada “toplama ve toplanma” an-

lamına gelir.9  َقَرأُت الشيء قرآنا sözü, “bir 

şeyi topladım” ve “birini diğerine ekle-

dim”, demektir. قرأت الكتاب قراءة وقرآنا = 

“Kitabı okudum”, sözü de öyledir. Çün-
kü okumak, kelimeleri birbirine ekle-
mektir. Son kitaba Kur’ân adı verilmesi, 
indirilen bütün ayetleri bir araya top-
laması sebebiyledir. Fecirdeki toplanma 
da güneşten gelen kızıl ve beyaz ışıkla-
rın toplanıp birer hat oluşturmasıdır. 
Henüz aydınlanmamış olan kara parçası 
da altta siyah bir hat gibi gözükür.  Top-
lanma, güneş doğana kadar sürdüğün-
den, bunun tamamı bir tek namazın 
vakti olur. 

Nebimizin hadislerinde de ilk namaz 
öğlen namazı, son namaz da sabah na-
mazıdır. İbn Abbas’ın (r.a) bildirdiğine 
göre Allah’ın Elçisi namaz vakitleri ko-
nusunda şöyle demiştir: 

“Cebrail Kâbe’nin yanında bana iki kere 
imamlık yaptı. Birincisinde öğle namazı-
nı, gölgeler bir ayakkabı kayışı kadar 
iken kıldırdı. Sonra her şeyin kendi göl-
gesi kadar olduğu zaman ikindiyi kıldır-
dı. Güneşin battığı ve oruçlunun iftar 
ettiği saatte akşam namazını kıldırdı. 
Şafağın (batı ufkundaki kızıllığın) kay-

                                                           
8   Müslim, Sıyam 38, Hadis No (1163) 
9  İbn Fâris, Mekâyîs’ul-Luğa, k-r-e maddesi. 

bolduğu saatte de yatsıyı kıldırdı. Sabah 
namazını da tan yerinin ağardığı, oruç 
tutana yemenin içmenin yasak olduğu 
saatte kıldırdı.” 

Cebrail ikinci kez imamlık yaptığında 
öğle namazını, dünkü ikindi vaktinde, 
her şeyin gölgesinin kendi boyu kadar 
olduğu vakitte kıldırdı. İkindiyi, her şeyin 
gölgesi kendinin iki katı olduğu vakitte 
kıldırdı. Sonra akşam namazını ilk gün-
kü vaktinde kıldırdı. Sonra yatsı namazı-
nı gecenin üçte biri geçmekte olduğu 

sırada kıldırdı ( ِّيَن َذَهَب ثُُلُث اللَّْيل  Sabah .(حِّ

namazını da ortalık aydınlandığında 
kıldırdı. Sonra Cebrail bana döndü ve 
dedi ki, «Ya Muhammed, bu senden ön-
ceki Nebilerin ibadet vaktidir. İbadet 
vakti, bu iki vaktin arasıdır. ”10 

ORUÇ VAKİTLERİ 

Oruç, tan yerinin ağarmasından güneşin 
batmasına kadar, Allah rızası için ye-
meyi içmeyi ve cinsel ilişkiyi terk et-
mektir. Eskiden çıplak gözle bakılır, 
ufuk boyunca ışığın yoğunlaştığı görü-
lünce yemeye içmeye son verilirdi. Ar-
tık gözlemin yerini takvimler almıştır. 
Ama takvimler hatalı olduğu için Türki-
ye’de oruca olması gerektiğinden çok 
daha erken vakitte başlanmaktadır.  

A- ALACAKARANLIKLAR 

Takvimlerdeki hatanın sebebi, Güneşin 
doğuşundan önceki beş ayrı tan arasın-
da yapılan yanlış seçimdir. Bunlar; ya-
lancı tan, astronomik tan, imsak tanı, 
denizci tanı ve sivil tandır. 

1-Sabahın Alacakaranlığı 

Yıldızların çekilmeye başlamasından 
Güneşin doğmasına kadar devam eden 
fecr vaktidir. Güneş doğu ufkunun 18 
altına gelince başlar. Uzay bilimciler bu 

                                                           
10   Tirmizî, Mevâkît, 1 
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vakte astronomik tan derler ve yıldız 
gözlemeyi bırakırlar.  

Güneş’in ufkun 12° altında olduğu vakit 
iyi atmosfer şartlarında, cisimlerin dış 
hatları net olmamakla birlikte seçilebi-
lir ama ufuk belli belirsiz durumda olur. 
Buna denizci tanı (Nautical twilight) 
denir. 

Denizciler yönlerini, yıldızlarla belirle-
dikleri için hem yıldızı hem de ufku 
görmeleri gerekir. Karanlıkta yıldız 
görülür ama ufuk görülmez. Güneş uf-
kun 6° altında ise bu defa ufuk görülür, 
yıldızlar görülmez. Gözlem için en uy-
gun zaman ise güneşin ufkun 10° altın-
da olduğu zamandır; ona rasat tanı der-
ler. Denizci tanının sabah namazı vak-
tiyle bir ilgisi yoktur.  

Sabahın alacakaranlığının birinci 
bölümü, seher vakti, ikinci bölümü de 
sabah namazı ve imsak vaktidir. 

a. Seher Vakti (Fecr-i Kâzib) 

Arapçada seher, gündüzün ilk ışıkları-
nın gecenin karanlığına karışmasına 
denir. Bu vakitte hem gündüzün hem 
gecenin belirtileri olur11. Seher vakti, 
gecenin son üçte birinin ilk yarısı yani 
gecenin altıda biridir. Allah’ın Elçisi’nin 
şöyle dediği rivayet edilmiştir:  

“Allah’ın en sevdiği namaz Davûd’un 
namazı, en sevdiği oruç Davud’un oru-
cudur. O, gecenin yarısında uyur, üçte 
birinde kalkar, altıda birinde (seher 

                                                           
11  Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Cami’   li-

ahkâmi’l-Kur’ân, c. XVII, s. 111, Kahire, 
1384/1964. 

آخر الليل وطلوع الفجر، وهو في كالم هو ما بين : والسحر
العرب اختالط سواد الليل ببياض أول النهار، الن في هذا 

 .الوقت يكون مخاييل الليل ومخاييل النهار

vaktinde) yine uyurdu. Bir gün oruç 
tutar, bir gün yerdi12.”  

Bu sırada ufkun üst tarafı hafifçe aydın-
lanır.13 Aydınlık arttıkça aşağıya iner ve 
ufku, bir kubbe gibi sarar. İnsanları 
yanılttığı için ona fecr-i kâzib denir. 
Allah’ın Elçisi şöyle demiştir:  

يَدنَُّكْم " ُد، َفُكُلوا ُكُلوا َواْشَربُوا َواَل َيهِّ ُع اْلُمْصعِّ اطِّ السَّ
َض َلُكُم اْْلَْحَمرُ   "َواْشَربُوا َحتَّى َيْعَترِّ

“Yiyin, için; yukarı tırmanarak yayılan 
(kızıllık) sizi etkilemesin; enine yayılan 
kızıllığı görünceye kadar yiyin, için14.” 

Seher vaktinde yenen yemeğe sahur 
denir.15 Allah’ın Elçisi sallallahu aleyhi 
ve sellem şöyle demiştir: “Bizim 
orucumuzla ehl-i kitabın orucunu 
ayıran şey,  seher yemeğidir.16  

Enes b. Mâlik’in rivayetine göre Nebi 
sallallahu aleyhi ve selem ile Zeyd b. 
Sabit (ra) bir gün birlikte sahur yemeği 
yemişlerdi. Sahur bitince Nebi 
sallallahu aleyhi ve selem kalktı ve sa-
bah namazını kıldırdı. Katâde diyor ki, 
Enes’e “Sahuru tamamlamaları ile na-

                                                           
12  Buhârî, Teheccüd, 7. 

َيامِّ » الَُم، َوأََحبُّ الص ِّ ِّ َصالَُة َداُوَد َعَلْيهِّ السَّ لَى اَّللَّ الَةِّ إِّ أََحبُّ الصَّ
لَى  َياُم َداُوَد، َوَكاَن يَنَاُم نِّْصَف اللَّْيلِّ َويَُقوُم ثُُلثَُه، َويَنَاُم إِّ ِّ صِّ اَّللَّ

ُر يَْوًما  «ُسُدَسُه، َويَُصوُم يَْوًما، َويُْفطِّ

13  Cevheri, İsmail b. Hammad (ö. 393 h.), es-

Sıhah, سحر md. (thk: Ahmed Abdulgafûr 

Atar), Beyrut 1407/1987. 

 َبْيَل الُصْبحِّ والَسَحُر قُ 

14 Ebu Davud, Vakt’us-Sahûr, hadis no 2318; 
Sünen’ut-Tirmîzî, Macae fî beyân’il-fecr, ha-
dis no 705.  

15  İsfahani, Müfredât, سحر mad. 

 اسم للطعام المأكول سحرا، مفردات: والسحور

16  Müslim, Sıyam, 16. 

َيامِّ أَهْ » نَا َوصِّ َيامِّ َحرِّ َفْصُل َما َبْيَن صِّ ، أَْكَلُة السَّ  «لِّ اْلكَِّتابِّ
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mazları arası ne kadar sürdü”, diye sor-
duk; bir kişinin elli ayet okuyacağı ka-
dar” dedi17.  

Bir kişi 50 âyeti, yaklaşık 10 dakikada 
okur. Bu, ancak abdest almaya yetecek 
bir vakittir. 

Sehl’den gelen bir rivayet de şöyledir: 
“Ailemle beraber sahur yemeği yer, 
Allah’ın Elçisi sallallahu aleyhi ve 
sellem ile birlikte secdeye yetişeyim 
diye hızlı hareket ederdim.18  

Bilal, ezanı seher vaktinde okuduğu için 
Allah’ın Nebisinin şöyle dediği rivayet 
edilmiştir: “Bilal ezanı gece vakti oku-
yor; İbn Ümm-i Mektûm ezan okuyun-
caya kadar yiyin, için.”19  

Bu vakitte Allah’tan af dilememiz öğüt-
lenmiştir. Cennetlikler şöyle anlatılır:  

                                                           
17  Buhârî, Teheccüd, 8. 

ُ َعَلْيهِّ   ِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعْنهأَنَّ نَبِّيَّ اَّللَّ َي اَّللَّ َعْن أَنَسِّ ْبنِّ َمالٍِّك َرضِّ
ْن  ا َفَرَغا مِّ َرا َفَلمَّ ُ َعْنُه َتَسحَّ َي اَّللَّ َوَسلََّم َوَزْيَد ْبَن ثَابٍِّت َرضِّ

َما َقامَ  هِّ اَلةِّ َفَصلَّى  َسُحورِّ لَى الصَّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم إِّ ِّ َصلَّى اَّللَّ نَبِّيُّ اَّللَّ
َما فِّي  َما َوُدُخولِّهِّ هِّ ْن َسُحورِّ َما مِّ هِّ َنٍَس َكْم َكاَن بَْيَن َفَراغِّ َفُقْلنَا ْلِّ

يَن آيَةً  ُجُل َخْمسِّ  َقاَل َكَقْدرِّ َما يَْقَرأُ الرَّ
اَلةِّ  الصَّ

18  Buhârî, Savm, 17 (Babute’hîr’is-sahûr) 

ُ َعْنُه، َقاَل  َي اَّللَّ ُر فِّي أَْهلِّي، »: َعْن َسْهلِّ ْبنِّ َسْعٍد َرضِّ ُكْنُت أََتَسحَّ
ِّ َصلَّى اَّللُ  ُجوَد َمَع َرُسولِّ اَّللَّ َك السُّ ثُمَّ َتُكوُن ُسْرَعتِّي أَْن أُْدرِّ

 «َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 

19  Buharî, Ezan, 11, 1,3; Müslim, Sıyâm, 8 

ْسَحاُق، َقاَل  ثَنَا إِّ ثَنَا : أَْخَبَرنَا أَبُو أَُساَمَة، َقالَ : َحدَّ ِّ، َحدَّ ُعَبْيُد اَّللَّ
ٍد، َعْن َعائَِّشَة، َوَعْن نَافٍِّع، َعنِّ اْبنِّ ُعَمَر، أَنَّ  مِّ ْبنِّ ُمَحمَّ َعنِّ الَقاسِّ

ِّ َصلَّى اَّللُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َقاَل  ثَنِّي يُو: َرُسوَل اَّللَّ ُسُف ْبُن ح َوَحدَّ
، َقاَل  يُّ يَسى الَمْرَوزِّ ثَنَا الَفْضُل ْبُن ُموَسى، َقاَل : عِّ ثَنَا : َحدَّ َحدَّ

ي ِّ  ٍد، َعْن َعائَِّشَة، َعنِّ النَّبِّ مِّ ْبنِّ ُمَحمَّ ِّ ْبُن ُعَمَر، َعنِّ الَقاسِّ ُعَبْيُد اَّللَّ
ُن »: َصلَّى اَّللُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم أَنَُّه َقاَل  نَّ بِّالاًَل يَُؤذ ِّ َلْيٍل، َفُكُلوا إِّ بِّ

َن اْبُن أُم ِّ َمْكتُومٍ   صحيح البخاري« َواْشَربُوا َحتَّى يَُؤذ ِّ

ي َن اللَّْيلِّ َما َيْهَجُعوَن َكانُوا َقلِّ اْْلَْسَحارِّ ُهْم  .اًل مِّ َوبِّ
ُرونَ   َيْسَتْغفِّ

“Gece pek az uyurlar; seherlerde 
Allah’tan af dilerler.”(Zâriyât 51/17-
18) 

Allah’ın Elçisi sallallahu aleyhi ve 
sellem vitir namazını, her gece seher 
vakti girinceye kadar bitirir20  ve uyur-
du. Aişe’nin şöyle dediği bildirilmiştir: 
“O, benim yanımdayken seher vaktinde 
uyurdu.21” 

Nebimiz  bu vaktin bir kısmında istiğfar 
ettikten sonra uyumuş olmalıdır. 
Teheccüd namazına kalkamayanlar 
fecr-i sadık’ın hemen öncesinde 
teheccüd kılıp istiğfar edebilirler. Allah 
Teâlâ cennetlikleri bir de şöyle 
tanımlamıştır:  

“Onlar; sabreden, özü sözü doğru 
olan, gönülden kulluk eden, hayra 
harcayan ve seher vakitlerinde 
bağışlanma dileyen kimselerdir.” (Al-
i İmran 3/17) 

Hicret sırasında Nebi sallallahu aleyhi 
ve sellem Ebubekr ile birlikte Sevr ma-
ğarasında üç gece kalmıştı. Ebubekr’in 
oğlu Abdullah gece onlarla kalır; kimse 
fark etmesin diye seherin alacakaranlı-
ğında Mekke’ye döner haber toplardı. 
Buhârî’nin rivayeti şöyledir:  

“Ebubekr’in oğlu Abdullah, söyleneni 
kolayca anlayıp kavrayan bir gençti. 
Geceyi onlarla geçirir; seher vakti ayrı-
lır, sabah vaktinde, Mekke’de gecelemiş 
                                                           
20  Buhârî, Vitr, 2.  

ْتُرُه » ِّ َصلَّى اَّللُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، َواْنَتَهى وِّ ُكلَّ اللَّْيلِّ أَْوَتَر َرُسوُل اَّللَّ
َحرِّ  لَى السَّ  «إِّ

21   Buhârî, Teheccüd, 7. 

الَّ نَائًِّما»  ي إِّ ْندِّ َحُر عِّ َتْعنِّي النَّبِّيَّ َصلَّى اَّللُ َعَلْيهِّ « َما أَْلَفاُه السَّ
 َوَسلَّمَ 
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gibi Kureyş ile beraber olurdu. Babası 
ve Muhammed aleyhisselamla ilgili 
duyduğu her şeyi dikkatle dinlerdi ki, 
akşamın alacakaranlığında onlara ulaş-
tırsın. Ebubekr’in kölesi Amir b. 
Füheyra da sütünü ikram edeceği ko-
yunları, yatsı girdikten biraz sonra on-
lara doğru sürerdi. Bu sırada ikisinin de 
uykusu geldiği için Amir’in sabahın 
alacakaranlığında koyunları kaldırma-
sına kadar geceyi orada geçirirlerdi. 
Abdullah bu üç gecenin üçünde de böy-
le yapmıştı22.” 

Allah Teâlâ Lût’u ve ailesini, seher vak-
tinde kurtarmış, Lut kavmini de sabah-
leyin (fecr-i sadıkta) cezalandırmıştı. 

نَّا ُرُسُل  أَْهلَِّك  َقالُوْاَيا لُوُط إِّ َلْيَك َفأَْسرِّ بِّ ُلوْا إِّ َرب َِّك َلن َيصِّ
ْطعٍ  قِّ نَُّه  بِّ الَّ اْمَرأََتَك إِّ نُكْم أََحٌد إِّ ْت مِّ َن اللَّْيلِّ َوالَ َيْلَتفِّ م ِّ

يُبَها ْبُح  ُمصِّ ْبُح أََلْيَس الصُّ َدُهُم الصُّ نَّ َمْوعِّ َما أََصاَبُهْم إِّ
يٍب  َقرِّ  بِّ

“(Melekler) Dediler ki; “Bak Lût! Biz 
Rabbinin elçileriyiz; bunlar sana asla 
ilişemezler. Aileni al ve gecenin bir 
vaktinde yola çık. Karın dışında kim-
se geri dönmesin. Bunların başına 
gelen ona da gelecektir. Azapla bu-
luşma vakitleri sabahtır. Sabah ya-
kındır, değil mi?” (Hûd 11/81) 

                                                           
22  Buharî, Libas 16. 

َق النَّبِّيُّ َصلَّى اَّللُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوأَبُو َبْكٍر بَِّغاٍر فِّي َجَبٍل يَُقاُل لَُه  لَحِّ
يهِّ ثاَلََث لََيا ِّ ْبُن أَبِّي َبْكٍر، ثَْوٌر، َفَمُكَث فِّ ْنَدُهَما َعْبُد اَّللَّ يُت عِّ ٍل، يَبِّ

ُح  َما َسَحًرا، َفُيْصبِّ هِّ ْندِّ ْن عِّ ٌف، َفَيْرَحُل مِّ ٌن ثَقِّ َوُهَو ُغالٌَم َشابٌّ لَقِّ
الَّ َوَعاُه،  َمَع ُقَرْيٍش بَِّمكََّة َكَبائٍِّت، َفالَ يَْسَمُع أَْمًرا يَُكاَدانِّ بِّهِّ إِّ

َما َحتَّى يَْأتَِّيُهَما بِّ  يَن يَْخَتلُِّط الظَّالَُم، َويَْرَعى َعَلْيهِّ َخَبرِّ َذلَِّك حِّ
َما  يُحَها َعَلْيهِّ ْن َغنٍَم، َفُيرِّ ْنَحًة مِّ ُر ْبُن ُفَهْيَرَة َمْولَى أَبِّي َبْكٍر مِّ َعامِّ
َق  َما َحتَّى يَْنعِّ ْسلِّهِّ يَتانِّ فِّي رِّ ، َفَيبِّ َشاءِّ َن العِّ يَن َتْذَهُب َساَعٌة مِّ حِّ

ُر بْ  َيالِّي بَِّها َعامِّ ْن تِّْلَك اللَّ ُن ُفَهْيَرَة بَِّغَلٍس، يَْفَعُل َذلَِّك ُكلَّ لَْيَلٍة مِّ
 الثَّالَثِّ 

Sabahın erkeninde volkan patlaması 
olmuş, kül bulutları Lût kavmine pişmiş 
çamurdan taşlar yağdırmıştı.  Allah 
Teâlâ şöyle demiştir:  

النُُّذرِّ  َبْت َقْوُم لُوٍط بِّ نَّا أَْرَسْلَنا .َكذَّ الَّ آَل  إِّ ًبا إِّ ْم َحاصِّ َعَلْيهِّ
ْيَناُهم بَِّسَحٍر  َنانِّْعَمًة  .لُوٍط نَّجَّ ندِّ ْن عِّ ي َمن  م ِّ َكَذلَِّك َنْجزِّ

النُُّذرِّ  َوَلَقْد أَنَذَرُهم َبْطَشَتَنا َفَتَماَرْوا .َشَكَر  َوَلَقْد َراَوُدوُه   .بِّ
هِّ َفَطَمْسَنا أَْعُيَنُهْم َفُذوُقوا َوَلَقْد   .َعَذابِّي َونُُذرِّ  َعن َضْيفِّ

رٌّ  ْسَتقِّ  .َصبََّحُهم بُْكَرًة َعَذاٌب مُّ

“Lût’un kavmi uyarılar karşısında 
yalana sarılmıştı. Biz de üzerlerine 
taş yağdıran (bulutlar) göndermiş 
ama Lût’un ailesini seher vakti kur-
tarmıştık. Bunu katımızdan iyilik 
olsun diye yapmıştık. Şükredene işte 
böyle iyilik yaparız. Hâlbuki baskı-
nımızın şiddeti hakkında Lût onları 
uyarmış ama onlar, uyarıları tepki 
ile karşılamışlardı. Ayrıca Lût’un 
misafirlerini ele geçirip eğlence 
yapmaya kalkışmışlardı. Biz de göz-
lerini mahvettik de azabımın ve uya-
rıların zevkine varın dedik. Kalıcı 
azap sabah erkenden onları kıstırı-
verdi.” (Kamer 54/33-38) 

Önce taş yağmuru yağdı, gün doğarken 
de oranın altı üstüne geldi. İlgili âyetler 
şöyledir: 

يَن  قِّ ْيَحُة ُمْشرِّ َلَها َوأَْمطَْرَنا  .َفأََخَذْتُهُم الصَّ َفَجَعْلَنا َعالَِّيَهاَسافِّ
يلٍ  ج ِّ ن سِّ َجاَرًة م ِّ ْم حِّ  َعَلْيهِّ

“Gün doğarken büyük bir gürültüyle 
sarsıldılar. Oranın altını üstüne ge-
tirdik. Zaten üzerlerine siccîlden23 

                                                           
23  (Siccîl) ( ٍْيل ج ِّ  çamurun pişirilmesiyle oluşan (سِّ

taş demektir; Farsça’dan Arapçaya geçmiştir. 

Yanardağı patlatmakla görevli melekler İb-

rahim aleyhisselama uğramışlardı. İbrahim 

onlara: “Asıl göreviniz nedir, ey elçiler? diye 

sordu. “Biz, günaha batmış bir kavme gönde-

rildik”, dediler. Üzerlerine çamurdan taşlar 



10 Kitap ve Hikmet 
 

taşlar yağdırmıştık24.” (Hicr 15/73-
74) 

Seher vakti, gecenin ortasına yani 
ğasaq’ul-leyle katılmış ve her ikisine 

gece yarısı (نصف الليل) denmiştir. Gece 

yarısı, uyuma, dinlenme, kalkıp namaz 
kılma, istiğfar etme ve sahur yemeği 
yeme gibi çok sayıda işi içinde barındı-
racak uzunlukta olan bir vakittir.  

b. Sabah Namazı ve İmsak Vakti 

Güneşin doğu ufkuna yakınlığı -9° olun-
ca sabah namazı vakti girer ve oruç 
yasakları başlar. Bu sırada fecr-i kâzibin 
büyük bir kubbeye benzeyen aydınlığı 
enlemesine uzanan, üstü beyaz ve altı 
siyah bir kızıl ışık kümesi ile bölünür. 
Bu ayrışmayı şu âyet anlatmaktadır: 

ْصَباحِّ  ْمَس  َفالُِّق اإلِّ َواْلَقَمَر َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّ
يرُ  يمِّ الْ   ُحْسَباًنا َذلَِّك َتْقدِّ يزِّ اْلَعلِّ  َعزِّ

“Sabahı bölen; geceyi dinlenme za-
manı, Güneş ile Ay’ı hesaba uygun 
yapan odur. Bunlar güçlü ve bilgili 
olanın koyduğu ölçüdür.” (En’âm 
6/96) 

el-ısbâh =  ِّْصباح -sabaha giriş”, es“ اإْلِّ

sabah =  َُبح  .da “kızıllık”25 demektir  الصَّ

Fâliq’ul-ısbâh = صباح -seher vakti ,فالق اإلِّ

nin karanlıkla karışık olan kızıl ve be-
yaz ışıklarını26 bölen kızıl kuşak olur.  

                                                                            
salmak için, Rabbinin katından aşırı gidenler 

için damgalanmış taşlar.” (Zariyat 51/31-34) 

يلٍ )  24 ج ِّ ن سِّ َجاَرًة م ِّ ْم حِّ -cümlesi hal cümle (َوأَْمَطْرنَا َعَلْيهِّ

si sayılmıştır. Çünkü sarsıntıdan önce taş 
yağmuru olmuştu. 

25  İbn Fâris, Mekâyîs’ul-luğa, صبح mad.  

26  İbrahim Mustafa, Ahmed ez-Zeyyât, Hamid 
Abdulkâdir, Muhammed en-Neccâr, el-

Mucem’ul-vasît,  صبح mad. Daru’d-da’ve, c. I, s. 

505. 

Fecr-i sâdıkta karanlık ile beyaz ışık 
kuşağı, kızıl ışık kuşağıyla bölünür. 

Bir kişi Allah’ın Elçisi’ne namaz vakitle-
rini sormuş; o da ona, uygulayarak gös-
termek için ilk gün sabah namazını ilk 
vaktinde kıldırmıştı. Ebu Musa el-Eş’ârî 
bize şu bilgiyi vermektedir:  

فأقاَم الَفْجَر حين انشقَّ الفْجُر، والن اس ال يكاُد يعرُف 
 .بعُضُهْم بْعضاً 

O gün Allah’ın Elçisi, sabah namazını, 
fecr (kızıllık) yarıldığı sırada kıldırdı. 
İnsanlar neredeyse birbirini tanıyama-
yacaktı.27 

Allah’ın Elçisi’nin şu sözü konuyu deği-
şik şekilde ifade etmektedir: 

يَن َبَرَق اْلَفْجُر َوَحُرَم الطََّعاُم َعَلى … َصلَّى اْلَفْجَر حِّ
ائِّمِّ   …الصَّ

“(Cebrail) Sabah namazını kızıllığın pa-
rıldadığı, oruçluya yiyeceğin haram ol-
duğu sırada kıldırdı.”28 

Aşağıdaki haber de bu durumu 
desteklemektedir:  

ْبَح َوأََحُدَنا  َكاَن النَّبِّيُّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيهِّ َوَسلََّم يَُصل ِّي الصُّ
ُف  يَسهُ َيْعرِّ  َجلِّ

 “Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabahı 
kıldırırken birimiz yanında oturanı ta-
nırdı29.” 

Demekki ufukta oluşan aydınlık bu sa-
atte mescidin içine kadar ulaşıyordu. 
Âişe (radıyallahuanhâ) şöyle demiştir:  

                                                           
27

   Müslim, Mesâcid 178 - 614 
28  Tirmizî, Mevâkît, 1. 
29  Buhârî, Mevâkît’us-salah 11. 
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َناتِّ َيْشَهْدَن َمعَ  ِّ َصلَّى اَّللُ َعَلْيهِّ  ُكنَّ نَِّساُء الُمْؤمِّ َرُسولِّ اَّللَّ
َلى  ْبَن إِّ ، ثُمَّ َيْنَقلِّ نَّ هِّ َعاٍت بُِّمُروطِّ َوَسلََّم َصالََة الَفْجرِّ ُمَتَلف ِّ
َن الَغَلسِّ  ُفُهنَّ أََحٌد مِّ الََة، الَ َيْعرِّ يَن الصَّ يَن َيْقضِّ نَّ حِّ  بُُيوتِّهِّ

"Mü'minlerin kadınları elbiselerine 
bürünmüş olarak Allah’ın Elçisi 
sallallahu aleyhi ve sellem ile sabah 
namazına katılırlar, namazı bitirince 
evlerine doğru ayrılırlardı da alaca ka-
ranlıktan kimse onları tanımazdı30." 

Kadınlar arkada namaz kılarlardı. De-
mek ki erkekler tarafından bakınca 
onları tanıyacak kadar bir aydınlık ol-
madan namaz bitiyordu.  

Sabah namazının vakti, Güneş doğunca-
ya kadardır.  

Güneşin batmadığı yerlerde Güneş, do-
ğu noktasına 9 derece yaklaşınca sabah 
namazı vakti girer. Bunu T cetveli ile 
gözlemlemek isteyen, güneyden doğuya 
olan çemberin beşte dördünün tamam-
lanmasını bekler. Böyle yerlerde Güneş, 
doğu noktasına varınca doğmuş sayılır.  

Güneşin doğmadığı yerlerde Güneşi 
doğmuş saymak için sabahın ışıklarının 
batı noktasına kadar uzamasını bekle-
mek gerekir.  

Güneş ufkun 6 altına geldiği zaman 
çevredeki cisimler net olarak görülebil-
diği gibi en parlak yıldızlar da görülebi-
lir. Bugün ona “sivil tan” fıkıhta ise isfâr 

 vakti denir. Sabah namazında (االسفار)

kıraat uzun tutulduğu için sabahı ilk 
vaktinde kılanlar bile camiden çıkınca-
ya kadar isfâr vakti girer.  

Güneş doğunca gece biter. Çünkü Al-
lah’ın Elçisi sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle demiştir: “Gece yüzünü gösterir, 

                                                           
30  Buhârî, Mevâkît 13, 27; Ezân 162,165; Müs-

lim, Mesâcid 231, (615). 

gündüz sırtını döner, Güneş de batmış 
olursa oruçlu iftar eder.”31 Bunu gündü-
ze uygularsak şöyle deriz: “Gündüz yü-
zünü gösterir, gece sırtını döner, Güneş 
de doğmuş olursa gündüz başlamış 
olur.” 

B- MÎZAN (الميزان) 

Mîzân, vezn = وزن kökünden ölçü de-

mektir32.  Allah Teâlâ şöyle demiştir:  

يَزاَن  َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلمِّ يَزانِّ  .َوالسَّ  .أاَلَّ َتْطَغْوا فِّي اْلمِّ
يَزاَن  ُروا اْلمِّ ْسطِّ َواَل تُْخسِّ اْلقِّ يُموا اْلَوْزَن بِّ  .َوأَقِّ

“Göğü yükseltti ve mîzânı (dengeyi) 
koydu. Mîzânı aşmayasınız diye bu-
nu yaptı. Öyleyse ölçüyü hakça ya-
pın, mîzânı bozmayın.” (Rahman 
55/7-9) 

يَزاَن  َتاَب َواْلمِّ َناتِّ َوأَْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلكِّ لَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِّاْلَبي ِّ
ْسطِّ  اْلقِّ  …لَِّيُقوَم النَّاُس بِّ

“Elçilerimizi açık belgeler ile gön-
derdik ve beraberlerinde Kitab’ı ve 
mîzânı indirdik ki insanlar her şeyin 
hakkını versinler.” (Hadîd 57/25) 

Her yerde, her gün gece ve gündüz olu-
şur. Ama Allah’ın koyduğu mîzan göz 
ardı edilirse kutup bölgelerinde bazen 
gündüzlerin, bazen de gecelerin oluş-
madığı söylenebilir.  

Gece İle Gündüzün Mîzanı 

Gece ve gündüzün mîzanı ile ilgili ola-
rak Kur’ân’da geçen hükümleri şöyle 
özetleyebiliriz:  

                                                           
31   Müslim, Sıyam 51 – (1100) 

إذا أقبل الليل وأدبر »: وسلمقال رسول اَّلل صلى اَّلل عليه 
 لم يذكر ابن نمير« النهار، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم

32  Halil Bin Ahmed, el-Ayn, v-z-n maddesi. 
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Gece ile gündüz, Güneş’ten ve Ay’dan 
bağımsız varlıklardır. Allah Teâlâ şöyle 
der: 

ْمَس  ي َخَلَق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ َواْلَقَمَر ُكلٌّ فِّي  َوُهَو الَّذِّ
 َفَلٍك َيْسَبُحونَ 

“Geceyi, gündüzü, Güneşi ve Ay’ı ya-
ratan odur. Her biri bir yörüngede 
yüzer.” (Enbiyâ 21/33) 

Gecenin göstergesi kaldırılmıştır, ka-
ranlık olması gerekmez. Ama gündüzün 
mubsir olması yani kendini veya çevre-
yi göstermesi gerekir. Allah Teâlâ şöyle 
demiştir:  

 َر آَيَتْينِّ َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّْيلِّ َوَجَعْلَنا آَيةَ َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنََّها

ُكْم َولَِّتْعَلُموْا َعَددَ  ب ِّ ن رَّ َرًة لَِّتْبَتُغوْا َفْضالً م ِّ  النََّهارِّ ُمْبصِّ

َساَب َوُكلَّ َشْيٍء َ  يَن َواْلحِّ نِّ ْلَناهُ  الس ِّ يالً  َفصَّ  َتْفصِّ

“Geceyi ve gündüzü iki gösterge yap-
tık, gecenin göstergesini giderdik; 
mubsir olmayı da gündüzün göster-
gesi yaptık. Bu, hem rabbinizin ik-
ramını aramanız, hem de yılların 
sayısını ve hesabı bilmeniz içindir. 
Biz her şeyi ayrıntılı olarak açıkla-
mışızdır.” (İsrâ 17/12) 

Ayete göre gece ile gündüzün, Güneş ile 
doğrudan ilişkisi yoktur. Öyleyse Gü-
neşli geceler olabileceği gibi Güneşsiz 
gündüzler de olabilir. Gecenin birinci 
bölümü akşamın alacakaranlığı, akşam 
ve yatsı namazlarının vaktidir.  

En Kısa Gece 

21 Haziran’da gece, 45 enlemde en 
kısa seviyesine iner. Çünkü 21 Hazi-
ran’da gecenin mîzanı, en son 45 en-
lemde gerçekleşir. Bu sırada Güneşin 
deklinasyon açısı 23.5; alt meridyen-
den geçerken batı ve doğu ufkuna olan 
uzaklığı 21.5; gecenin yay uzunluğu da 
129’dir. Güneş mahalli saatle 19.50’de 

batar.  Yatsı -9’de yani 20.51’de girer 
ve -18’de yani 22.23’de çıkar. Böylece 
Gecenin birinci bölümü 2 saat 33 daki-
ka; yay uzunluğu yaklaşık 10 olur. 

Saat 22.23’de gasaq’ul-leyl denen gece-
nin ortası başlar ve 01.10’a kadar sürer. 
Gecenin ortası burada 3 saat 17 dakika, 
yay uzunluğu ise 19’dir.   

01.10’da başlayan seher vakti ise 
03.12’de biter ve 1 saat 32 dakika sürer.  
Onun yay uzunluğu 23’dür. Güneş 
01.13’da doğduğu için sabah namazı 
vakti 1 saat 01 dakika sürer. Bunun yay 
uzunluğu da yaklaşık 17’dir. Gecenin 
bu üçüncü bölümünün yay uzunluğu da 
tıpkı birinci bölüm gibi yaklaşık 10’dir. 

Seher vakti, gecenin ortasına katıldığı 
için gecenin toplam uzunluğu 8 saat 23 
dakika yani 503 dakikadır.  

20.51’de giren yatsı vakti 22.23’de çı-
kar. Bir kişi yatsıyı kılıp 21.21’te yata-
cak olsa 6 saat 44 dakika uyuyabilir. 
Gündüz uykusunu da uyumuşsa onun, 
teheccüde kalkması ve seher vaktinde 
sahur yemeği yiyerek oruca başlaması 
zor olmaz.  

46 enlemde 21 Haziran’da 19.51’da 
Güneş batmakta ve 22.37’de yatsı bit-
mektedir. Seher, 01.25’de Güneşin do-
ğuşu da 01.11’tedir. Akşamdan yatsının 
sonuna kadar 163 dakika, yatsıdan se-
her vaktine kadar süren gasaq’ul-leyl 
168 dakika, Seher vaktinden Güneş 
doğana kadar da 169 dakika eder. Böy-
lece gasaq’ul-leyl gecenin en uzun bö-
lümü olmaktan çıkar. Bunun gecenin en 
uzun bölümü olmaya devam etmesini 
sağlamak, ancak Allah’ın kutuplar için 
koyduğu mizanı uygulamakla yani be-
yaz geceleri başlatmakla mümkün olur.   

21 Haziranda 45 enlemde gece, en kısa 
vaktine ulaştığı için artık daha fazla 
kısalamaz. Bir şey haddini aşınca zıddı-
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na döneceğinden geceler uzamaya baş-
lar. Bir âyet şöyledir:  

ْن َحَرٍج  ينِّ مِّ  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم فِّي الد ِّ

“Allah bu dinde size, hiçbir güçlük 
koymamıştır.” (Hac 22/78) 

ِّ َما َكاَن َعَلى  ُ َلُه ُسنََّة اَّللَّ يَما َفَرَض اَّللَّ ْن َحَرٍج فِّ ي ِّ مِّ النَّبِّ
ِّ َقَدًرا َمْقُدوًرا ْن َقْبُل َوَكاَن أَْمُر اَّللَّ يَن َخَلْوا مِّ  فِّي الَّذِّ

“Allah'ın, Nebîsi için farz kıldıkların-
da sıkıntı doğuracak bir şey yoktur. 
Bu, Allah'ın bundan öncekilere de 
uyguladığı yasasıdır. Allah'ın emri 
ölçülü biçilidir.” (Ahzab 33/38) 

ُف َنْفًسا إِّالَّ ُوْسَعَها ْسطِّ اَل نَُكل ِّ اْلقِّ يَزاَن بِّ  َوأَْوُفوا اْلَكْيَل َواْلمِّ

“Ölçeğive mîzanı tam ve dengeli ya-
pın. Biz kimseyi gücünden fazlasıyla 
yükümlü tutmayız.” (En’âm 6/152) 

نَّ َمَع اْلُعْسرِّ يُْسًرا فَ  نَّ َمَع اْلُعْسرِّ يُْسًرا .إِّ  إِّ

“Demek ki, her güçlüğün yanında bir 
kolaylık varmış. Unutma ki, o 
güçlüğün yanında bir kolaylık daha 
vardır.” (İnşirah 91/5-6) 

Bu tarihte her bir enlemde, biraz daha 
uzayan geceler, önce kısmen sonra ta-
mamen aydınlık olur ve kutup nokta-
sında gece ile gündüz eşitlenir. Kutup 
bölgesindeki basıklık hesaba yansıtıl-
masa Ekvatordan 45 derece enleme 
kadar olan hesap ile kutup noktaların-
dan 45 derece enleme kadar olan hesap 
aynı olur. 

C- TAKVİM ÇALIŞMALARI 

Eskiden çıplak gözle yapılan rasatla 
oruca başlanırdı. Artık gözlemin yerini 
takvimler almıştır.  Gazi Ahmed Muhtar 
Paşa (1839 –1919), takvimlerin astro-

nomik tana göre hazırlandığını şöyle 
ifade etmiştir: 

“Güneş doğu ufkuna 21,5° yaklaştığı 
zaman, imsak vaktinin başladığı konu-
sunda ittifak vardır. Takvimlerdeki im-
sak hesabı ona göredir. Bu da fecr-i sa-
dık’tan öncesini gösteriyorsa da sadece 
ihtiyat için böyle yapılmıştır. Çünkü fecr-
i sadıkın, Güneş’in ufka 19° yaklaştığında 
başladığı hususu ittifakla kabul edilmiş-
tir.” 

18° olan astronomik tan, 19 dereceye 
çıkarılmış sonra ihtiyat gerekçesiyle 
buna 2,5° eklenerek, gecenin ortasında 
oruca başlatılmıştır. Bu sırada fecr-i 
kâzib dahi olmayacağı için burçlardan 
gelen ışınlara (zodyak ışınları) fecr-i 
kâzib denmiş, onlar akşam da görülebi-
leceğinden bir de şafak-ı kâzib icad 
edilmiş ve mîzan bozulmuştur. 

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı 1983’te 
ihtiyatları kaldırarak oruca başlama 
vaktini 18°’ye indirmiştir. Yapılan iti-
razlar üzerine bizim de katıldığımız 
rasatlar yapılmış, astronomik tan’ın 
fecr-i sadık sayılamayacağı her defasın-
da tespit edilmiş ama bunlar takvimlere 
yansıtılmamıştır. 

Hatada ısrar edilmesi, oruca başlama ve 
yatsı namazı vakitlerini bir zulüm aracı 
haline getirmekle kalmamış, kutuplara 
doğru içinden çıkılmaz problemlere 
kaynaklık eden bu hata sebebiyle İs-
lam’ın itibarına gölge düşürülmüştür. 

Bir an önce bu büyük hatadan dönülme-
li, Müslümanlara ve İslam’a yapılan bu 
zulme son verilmelidir. 


