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ٌََ ٍَ َفَاْلآ َََُكتَةََََياََواتآتَُغىاَتَاِشُزوهُ َزتُىاََوُكهُىاَنَُكىَآَّللا  ٍََََحت ىََواشآ َنَُكىََُيَتَثَي 

َتآيَضََُانآَخيآطَُ ٍَََاْلآ َىدََِانآَخيآطََِِي َسآ ٍَََاْلآ انآفَجَآَِي

Artık sabahın aydınlığı, gecenin karanlığından ayırt

edilinceye kadar cinsel ilişkide bulunabilir, Allâh'ın sizin

için takdir ettiği çocuğu isteyebilir ve yiyip

içebilirsiniz.(Bakara 2/187)

Hz. Peygamber (s.a.s) döneminden, ilk rasathanelerin

kurulduğu miladi 8. yüzyıla kadar namaz vakitlerinin

belirlenmesi Hadiste belirlenen ölçülere göre bizzat

müşahedeye dayanıyordu.

İslam ülkelerinde ilk rasathaneler kurulduktan sonra,

yatsı ve imsak vakitlerinin tespitinde güneşin ufuk alçalma

açısı ile güneşin ufka yaklaşma açısının belirlenmesi

astronomların ana konusu olmuştur.
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Halife Me’mun döneminden itibaren yatsı vakti
için (17º), imsak vakti için (19º) esas alınmıştır
Bilahare İslam ülkelerinde güneşin irtifaı “rub’u
daire” ile hesaplanarak namaz vakitleri ilan
edilmiştir.

Osmanlı döneminde Meşihata bağlı
Başmüneccimlik bünyesindeki muvakkitler
tarafından her yıl İstanbul’un namaz vakitleri
belirlenmekte idi. Takvimciler namaz vakitlerini
oradan iktibas ederek yayınlıyorlardı.
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1983 senesine kadar;

 Beyazlık başlangıç değeri olarak 19°,

 Kızıllık başlangıç değeri olarak da 17° esas
alınıyordu.

1983 yılından itibaren ise;

 Beyazlık başlangıç değeri olarak 18°,

 Kızıllık başlangıç değeri olarak 17° esas

– alınmaktadır.

Beyazlık başlangıç değeri olarak 18°’nin esas

alınması, Almanaklarda yer alan alaca karanlık ile ilgili

açıklamalara, kızıllık için 17 ° esas alınması ise, kişisel

gözlemlere dayanmaktadır.
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1980 yılında Brüksel’de 18 ülkeden 43 temsilcinin

katılımıyla I. Avrupa İslam Semineri düzenlenmiş ve bu

toplantının sonucunda takvim komisyonu oluşturulması

kararlaştırılmıştır. Söz konusu komisyon 7 Temmuz 1980

tarihinde Ankara’da Türkiye, Cezayir ve Suudi Arabistan

temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır.

Bu komisyonun hazırlamış olduğu takvimde yatsı namazı

vaktinin hesaplanmasında güneşin 18° derece ufkun altına

inmesi, sabah namazı için ise güneşin ufkun 19° derece altına

yaklaşması esas alınmıştır.

Yurt içi takvimlerinin hesaplanması ile ilgili 21.01.1982

tarih ve 6 sayılı Din İşleri Yüksek Kurulu kararında ise,

temkin süresi eklenmesi ve yatsı namazı ile imsak vaktinin

hesaplanmasında güneşin 160 derece ufkun altında

bulunmasını esas alınması öngörülmüştür.
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Fecir ve şafak olaylarını izlemek amacıyla Diyanet

İşleri Başkanlığı’nın öncülüğünde sivil toplum

kuruluşları ile birlikte, 7-12 Eylül 1988 tarihlerinde

Afyon, Konya, Antalya illerinde, 28 Mart - 1 Nisan

1989 tarihlerinde Urfa - Mardin yolunun 20.

kilometresinde gözlemler yapılmıştır. Ancak bu

gözlemlerden istenen sonuç elde edilememiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2012 yılı içinde de bir

rasat yapılmış; fakat yeni bir sonuç ortaya

konmamıştır.
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نََ
ْ
َََماََواْبتَُغىاَبَاِشُزوُههََََّفاْل َََُكتَب  َِمهَََاْْلَْبَيُضََاْنَخْيطََُنَُكمََُيَتََبّيَهََََحتًَََّواْشَزبُىاََوُكهُىاَنَُكمََْالّلَ
اْنَفْجََِمهَََاْْلَْسَىدََِاْنَخْيِطَ

Artık sabahın aydınlığı, gecenin karanlığından ayırt edilinceye

kadar cinsel ilişkide bulunabilir, Allâh'ın sizin için takdir ettiği

çocuğu isteyebilir ve yiyip içebilirsiniz.(Bakara 2/187)

َمهَانهيمَأعزفَأسىدَوعقاالَأبيضَعقاالَعقانيهَوسادتيَتحتَأجعمَإويَاللَرسىلَيا
َوبياضَانهيمَسىادَهىَإوماَنعزيضَوسادتكَإنَسهمَوَعهيهَاللَصهًَاللَرسىلَفقالَانىهار
,Müslim)انىهار “Sıyam”, 33; Ebû Dâvûd, “Savm” 17)

ُحىِرُكمََِْمهََْيَْمَىَعهَََّالََ ََأََذانََُس  يَْستَِطيزََََحتًَََّهَكَذاَانَِّذيَاْلُفُِقََبََياُضَََوالَََبِالَل 
(Ebû Dâvûd, “Savm” 17)

َََِرُسىلََُقَالََ ُِىَ»َ-وسهىَعهيهَّللاَصهى-َّللا  ُآذَََانس الَوَََُعهَيآهََِِجثآِزيمََُأَي  َانآثَيآتََِِع

ٍَِ تَيآ زَََتِىََََوَصه ىَ(…)َانظُّهآزَََتِىَََفََصه ىََيز  ٍَََانآفَجآ ََعهَىََوانش َزابََُانط َعاوَََُحُزوَََِحي

ائِىَِ اَانص   ً ٌَََفَهَ زَََتِىََََوَصه ى(…)َانظُّهآزَََتِىََََصه ىَانآَغذَََُكا فَزَََانآفَجآ َفَقَالَََإِنَىَ َانآتَفَتَََثُىَ َفَأَسآ

ذََُيَا  ً َآثِيَاءَََِوقآتََُهََذاَُيَح ٍَآَاْلَ ٍََََياََوانآَىقآتََُقَثآهِكَََِي ٍََِتَيآ ٍََِهََذيآ .«َانآَىقآتَيآ
(Ebû Dâvûd, “Savm”, 2)
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