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AYET VE HADİSLERLE İMSAK ZAMANI

Ayette Bakara suresi 187. ayette «… Fecrin beyaz ipliği siyah iplikten sizce 
seçilinceye kadar yiyin, için sonrada ertesi geceye kadar orucu tam 

tutun/tamamalayın" Buyurulmaktadır. (Elmalılı Hamdi Yazır) Ama peygamber 
efendimiz iplik örneğinden gece ile gündüzün kastedildiğini açıklamıştır. Adiy b. Hâtim 

(ö. 60/680'den sonra) (r.a.)'dan şöyle dediği nakledilmiştir:
"Yukarıdaki ayet inince, bir siyah, diğeri beyaz iki tane ip alıp, bunları yastığımın 
altına koydum. Sahurda bunlara bakıyor, birbirinden ayırtedilecek kadar tan yeri 

ağarınca yemeği içmeyi bırakıyordum. Sabah olunca;

Rasulullah (s.a.v)'a gidip yaptığım şeyi ona haber verdim O, şöyle buyurdu: 
"Senin yastığın ne kadar da büyükmüş! Ayette kastedilen, gündüzün 

beyazlığı ve gecenin siyahlığıdır. Bunları bir yastığın altına nasıl 
sığdırırsın'!" (Buhârî, Savm, 16).

Peygamberimiz “Yiyiniz, içiniz, yukarıya doğru yükselerek parlayan (Yalancı) fecir
sizi aldatmasın (yemenize,içmenize engel olmasın) kırmızılık doğuncaya (fecr-i sâdık)
kadar yeyiniz, içiniz”1. Tirmizî hadisin, hasen garip olduğunu söyledikten sonra,
ehl-i ilim arasında amelin buna göre olduğunu ve bu görüşün ehl-i ilmin tamamının
görüşü olduğunu ifade etmektedir.



Fecri Kazip-Fecri Sadık, Nedir:
Fecri sadıktan önce doğu ufkunda ortaya çıkan ve ufka dikey 
olarak yükselip sonra kaybolan fecre, fecri kazip yani yalancı fecr 
denilirki bu bir müddet sonra kaybolup yerini ufka yatay olarak 
gelen kalıcı fecre bırakır bu yüzden ilk görülen dikey çizgiye kâzip 
yani yalancı fecr denilir.
Bu durumu Peygamber efendimiz : "Önce parmaklarını yukarıya 
kaldırıp; aşağıya doğru dikmiştir. Sonra da şehadet ve orta 
parmaklarını üst üste bindirip sağa sola uzatmak suretiyle işaret 
yaparak izah etmiştir."

Yk Horum/Horasan 26.04.2017



FECRİ  KAZİP



Akşam Zodyak Işığı (Fecri Kâzip) 

Longfort/Kanada Mart 2010
1.Zodyak ışığı (Yalancı Şafak) nedir:

Sabah güneş doğmadan önce veya akşam battıktan hemen sonra, ufukta Güneş’in 
yakınından gökyüzüne doğru yükselen, hemen hemen üçgen şeklindeki sönük ışığa 
bu ad verilir. En güzel gözüktüğü zamanlar ilkbahar ve sonbahar aylarıdır çünkü o 
aylarda ekliptik dediğimiz tutulma düzlemi ufka dik olur. Güneş ışınlarının 
tutulma düzlemindeki tozlardan saçılması sonucu oluşur ve o kadar sönüktür ki 
Ay ışığı veya ışık kirliliği varsa görünmesi çok zordur.
Sabah şafak sökmeden önce görülüp şafaktan önce kaybolduğu için yalancı şafak 
olarak da adlandırılmaktadır. Kaynak : Prof.Dr.Ethem Derman



1-Fecri Kâzip ufka dikey olarak çıkar piramit şeklindedir Fecri sadık ise yatay olur. 
zamanla kalınlaşır ve ufka yayılır.

2-Fecri kazip ilk doğduğunda parlaktır zamanla solar kaybolur. Fecri sadık ise ilk 
doğduğunda soluktur zamanla ışığı artar.

3-Fecri kâzip ufukta daha geniş ve parlak, ufuktan yükseldikçe parlaklığı azalır 
ve daralır. Fecri sadık ise ufka bitişiktir.

4- fecri kazip ile fecri sadığın ufuktaki yerleri farklıdır. Fecri kazip doğudan fecri 
sadık ise Kuzey doğudan doğar ve kızıllıkla başlar.

FECRİ KAZİP VE FECRİ SADIK ARASINDAKİ FARK NEDİR:



Erzurum batı ufkunda 21.03.2017 Saat :19:30 Güneş -14⁰

Erzurumda Fecri Kazip

Çizim:Prof.Dr.E.Derman

Foto:R.Çınar



Batı Avustralya Waroona 18 Mart 2018 ve Saat 04:55 çekilen Zodyak Resmi 

Fecri-kâzip başlangıcı Güneş ufkun -18⁰ altında (Diyanet imsak)



26.04.2017 saat 20:44 Horasan

Fecri Kazip (Zodyak ışığı)

Ne zaman Görülür (Wikipedia)
Ekvator ve yakın bölgelerde tüm yıl boyunca sabah ve akşam görünür. Ancak
kutuplardan uzaklaştıkça kuzey ve güney kutbunda farklı zamanlarda görülür.
Kuzey yarımkürede en güzel görüldüğü zaman Bahar ekinoksunda yani 20 Mart
zamanında gün batımından 1 saat sonra Batı ufkunda gökyüzündeki kızıllık
kaybolduktan hemen sonra görülebilir. Güney yarımkürede ise Güz ekinoksu yani
23 Eylülde gerçek şafak doğmadan 1 saat öncesine kadar görülebilir. Başka bir
deyişle Güneş doğmadan 80 dk ile 120 dk öncesine kadar görülebilir. Güneş
doğmadan önce İlk görülen Astronomik alacakaranlık (-18⁰-12⁰) arasında
görülebilmektedir. Görmek için şehir veya kasabanın ışıklarından uzaklaşmanız ve
ay ışığının olmadığı zamanlarda görebilirsiniz. Kaynak: earthsky.org ve Cornell Ünv



Horasan-Hacıahmet köy Şafak doğuşu Haziran-2016

Poz süresi : 1/2 sn

Pozlama Farkı-1

Bu resim ve devamındaki imsak resmi 1 dk arayla çekildi. 

Sizce hangisi önce  çekilmiştir.

Pozlama farkından kaynaklanan hatalar:



Horasan-Hacıahmet köy Şafak doğuşu Haziran 2016  

Poz süresi : 1/5 sn

Pozlama Farkı-2



Üstteki resim daha önce çekilmesine rağmen daha aydınlık görünmektedir. 

Çünkü alttaki resimden  0,3  sn daha fazla pozlama yapılmıştır.



Diyanetin 5 sn. pozlama ile çekip ancak konstrat ayarını 

değiştirerek foton (ışın tanecik) ları görebildiği ve ışınların ufka dik 

yükseldiği imsak zamanı.!!!

Ortam Zifiri Karanlık Güneş-18⁰ de 

Diyanetin baz aldığı imsak resmi



YÜKSEK POZLAMA OLMAYAN BİR AYDINLIK OLUŞTURUR

Foto saat 20:44 26.04.2017 

Karanlık çöküş: 20:40 Güneş: -19⁰

Diyanet astronomları da yüksek pozlama yaparak imsak resimlerini 

çektikleri ve birde resimlerin konstrat ayarlarıyla oynadıkları için,

Güneş-18⁰de iken gözle görülmeyen imsakı ancak özel makinalarda 

uzun pozlamayla görünür kılıyorlar. Oysaki aslonan insan gözüdür. 

(Suni imsak!!!)

Ortam Zifiri karanlık



29 Mart 2017 üç aylar başlangıcı (Gün batımı ilk hilal)

Pozlama ince bir Hilali Dolunay gibi gösteriyor



H.Ahmet Baba Külliyesindeki Kameralardan imsak

H.Ahmet Köyü Horasan/Erzurum



26/04/2017 Erzurum-Hacıahmet Köy çekilen imsak görüntüleri



DİYANET İMSAK 3:36 AMA HALA IŞIK YOK 

Tarih 26/04/2017

Horasan Hacıahmet köyü  doğu yönü Kamera Görüntüleri 

Saat:03:50 Saat:04:00



ŞAFAK DOĞUŞU 4:15 YANİ İMSAK ANI GÖRÜLÜYOR 

Tarih 26/04/2017

Saat:04:15 Saat:04:18



ŞAFAK YANİ İMSAKTAN 5-6 DK SONRASI GÖRÜLÜYOR 

Tarih 26/04/2017

Saat:04:19 Saat:04:21



İMSAKTAN 12-14 DK SONRASI GÖRÜLÜYOR 

Tarih 26/04/2017

Saat:04:26 Saat:04:28



19-Ekim-2017 Haymana/Ank İmsak Gözlemi

Saat 05:58 Güneş-14⁰de zifiri karanlık

Venüs Gezegeni

Ezan saati 05:34 



Saat 06:00 Güneş-13⁰de ortam karanlık

Saat 06:01 Güneş-13⁰de ortam karanlık



Saat 06:02 Güneş-13⁰de ortam karanlık

Saat 06:04 Güneş-12.5⁰de ilk ışıklar



Saat 06:05 ortam karanlık

Saat 06:06 Güneş-12⁰de imsak anı

Saat 06:05 Güneş-12⁰de imsak anı



Saat 06:07 Güneş-11.5⁰de imsaktan 2 dk sonra

Saat 06:09 Güneş-11⁰de imsaktan 4 dk sonra



İmsak Neden Kızılıkla Başlar                              
*******(VİDEO)********

http://www.errufai.com/media/Cosmos-Safak-Dogusu.mp4 (izleyin)



3 Haziran 2017 Erzurum Uzunahmet İmsak Gözlemi

Diyanet imsak 02:46 başladı ama ortalık hala karanlık

Uzunahmet/Erzm 3.06.2017 Saat: 3:00 Güneş -16⁰

Venüs Gezegeni



Uzunahmet 3.06.2017 Saat: 3:15 Güneş -14⁰

Venüs Gezegeni



Uzunahmet 3.06.2017 Saat: 3:20 Güneş -14⁰

Venüs Gezegeni



Uzunahmet 3.06.2017 Saat: 3:25 Güneş -13⁰

Venüs Gezegeni

Kızıllık Başlangıcı



Toparlak 3_26-13⁰

Uzunahmet Saat: 3:26 Güneş -13⁰



Uzunahmet Saat: 3:27 Güneş-13⁰



Uzunahmet Saat: 3:28 Güneş-13⁰



Uzunahmet Saat 3:29 Güneş -13⁰



Uzunahmet Saat: 3:30 Güneş -12⁰



Uzunahmet Saat 3:31 Güneş -12⁰



Uzunahmet 3:32 Güneş -12⁰ de

Kızıllık sonu



Uzunahmet / Erzm Saat: 3:33- Güneş -12⁰ de Bakara-187 

Ayet mealinde geçen Beyaz iplik-Siyah iplikten ayrılma zamanı.

İmsak anı- Ezandan 47 dk sonra



Uzunahmet Saat 3:34 Güneş -12⁰



Uzunahmet Saat: 3:35 Güneş-12⁰



Uzunahmet Saat: 3:40 Güneş -11⁰



30 Haziran 2017 de Gezegenlerin Konumu

Haziran-2017 de Venüs’ün konumu gereği şafaktan önce görülmektedir



Yatsı vaktinin başı ve sonu ne zamandır: Ehli Sünnet ve diğer mezheplerin çoğunluk 
görüşüne göre yatsı vakti için kızıllığın kaybolması esas alınmasına rağmen Diyanet 
teşkilatı tarafından kızıllıktan sonra gelen beyazlığın kaybolması esas alınmaktadır. Bu 
yüzden yatsı vakti ort 30 dk gecikmektedir. Buda geç kılınan akşam namazını riske 
sokmaktadır!. Oysaki Ömer Nasuhi Bilmen İslam ilmihali ve Diyanet islam ilmihali  
kitabında yatsı vakti için İmam-ı Azam hariç (Şafii Maliki ve Hanbeli) üç mezhep imamının 
gün batımından sonra kızıllığın kaybolduğu zamanı baz aldığını İmamı azamın da böyle bir 
görüşü olmakla beraber ama beyazlığı tercih ettiğini ve İmam'ı Azamın içtihat sahibi iki 
büyük talebesi imam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in de kızıllığın kaybolma vaktini baz 
aldığını ve sahabelerden Hz. Ömer ve Hz. Ali efendimizde Yatsı vakti için Kızıllığın 
kaybolma zamanını baz aldıklarını yazmaktadır. Hz Ali efendimiz ki çocuk yaştan beri 
Peygamber(s.a.v) efendimizin yanında yetişmiş peygamberimizin "Ben ilmin şehriyim Ali ise 
onun kapısıdır ilim isteyen kapıya gelsin hadisine mazhar olmuş üç halife döneminde de 
Kudât (Kadıların başkanı) olarak görev yapmış ilim deryası bu zatda kızıllığın kaybolmasını 
baz almıştır. (Ravi:Taberani,İbn Adi ve Hakim)

Yatsının son vakti: Hanefi mezhebinin ilk kayıtlarından olan İmam Muhammed'in "El-
asl"isimli eserin Namaz vakti bölümünde "Yatsının ilk vakti Şafağın (Kızıllığın)kaybolmasından 
sonu ise gece yarısına kadardır." Yatsıyı gece yarısından sonraya bırakmak mekruhtur. Gece 
yarısı ise kızıllık kaybolması ve imsak vaktinin tam ortası olup Zeval vaktinin tam 12 saat 
sonrasıdır.  www.errufai.com Namaz vakitleri hesaplamada gösterilmiştir.
İsra-78 Ayet mealinde de Yüce Rabbimiz" Güneşin zevalden (Batıya kaymasından) gecenin 
karanlığı bastırıncaya kadar (Belli Vakitlerde) Namazı kıl. Birde sabah namazını kıl çünkü o 
şahitlidir" buyurmaktadır. Kaynak(Diyanet meali) Oysaki bugünkü yatsı vakti astronmik olarak 
gecenin karanlığı bastırdığı zaman okunmaktadır. 

Peki o zaman Rabbimizin emriyle ters düşmüyor muyuz.?

http://www.errufai.com/


13.07.2016. Erzurum’daYatsı kızıllık gözlemi 







www.errufai.com/Aylik-Namaz-Vakitleri.html

Görüldüğü gibi kızıllık 13 Temmuzda 20:55 de 15 Temmuzda 20:54 

kaybolmaktadır. Çünkü bu şafağın bitiş zamanıdır ve -12 ⁰ dir.



G.Doğuda yerel halk neden gün batımından 

1:20 dk 

sonra yatsıyı kılmaktadır.? 

Doğru çünkü ülkemizde en uzun gün batımı ve kızıllık kaybolması

Haziran ayı ortalarında 

Urfada 1:10 dk Ankarada 1:15 dk Sinopta ise 1:20 dk sürmektedir. 

Yerel halk bunu yüzyıllarca tecrübe etmiş ve halen de uygulamaktadır.



45 Enlemde italya Torinoda gün batışı ve yatsı

21 Haz Gün batışı 21:19 kızıllık bitiş 22:47 Diyanet yatsı vakti 23:40  

Karanlık 23:53 (-18⁰ sonu) Diyanet imsak 3:11 Hadisi şerife göre (1) 

Cebrail as. ikinci gün gelip yatsıyı gecenin 1/3 kıldırmıştır. 
Şeri gece 21:19-3:11= 5:52*1/3= 1:57 dk (Gecenin 1/3) 
Bunuda gün batışına eklersek 21:19+1:57= 23:16

Gecenin 1/3= 23:16 da biterken diyanet ezanı 23:40 da 
yani 24 dk sonra okunmaktadır. 
Bu da yatsı hesaplarının hatasını göstermektedir

1-Cebrail ikinci kez imamlık yaptığında “...sonra yatsı namazını gecenin üçte biri geçmekte 

olduğu sırada kıldırdı.” Tirmizi,Mevakit,1



21 Haz Gün batışı 20:19 kızıllık bitiş 21:38 Diyanet yatsı vakti 22:22  

Karanlık 22:30 (-18⁰ sonu) Diyanet imsak 2:50 

Hadisi şerife göre (1) Cebrail as. 
ikinci gün gelip yatsıyı gecenin 1/3 geçmekte iken kıldırmıştır. 
Şeri gece 20:19-2:50= 6:31*1/3= 2:10 dk (Gecenin 1/3) 
Bunuda gün batışına eklersek 20:19+2:10= 22:29

42 Enlemde Haziranda Sinopta gün batışı ve yatsı vakti 

Gecenin 1/3= 22:29 da biterken diyanet ezanı 22:22 da yani gecenin
1/3 bitmesine 7 dk kala okunmaktadır. Ezanda ort 5 dk sürdüğünden

2 dk içinde yatsı namazını kılmak mümkün değildir.
Bu da yatsı hesaplarının hatasını göstermektedir

1-Cebrail ikinci kez imamlık yaptığında “...sonra yatsı namazını gecenin üçte biri geçmekte olduğu sırada kıldırdı.”

Tirmizi,Mevakit,1



Güneş Doğmadan önce battıktan sonraki tanlar aynı açıdadır

Sabah ve akşam tanlarının arasındaki süre eşittir  









İSLAM DÜNYASINDA  UYGULANAN İMSAK ve YATSI AÇILARI 



İSLAM DÜNYASINDA     UYGULANAN AÇILAR 



YAZIN KUZEY KUTBUNDA GÜNEŞİN BİR GÜNLÜK HAREKETİ



Zodyak ışığı en iyi zaman gözlemlenebilir?
Benim sorum şafak öncesi Zodyak ışığı ile ilgilidir. Güneş ufukta sabit bir negatif yükseklikte 

olduğunda bu fenomen görünür mu? Ve daha yüksek enlemlerde bulunan diğer yerler de benzer 
negatif yüksekliğe sahip olacak mı? Güneş 16.65 derecede ufukta olduğunda, ekvatordan 6 ⁰

güneyindeki yerimden gelen bu nadir gözlemi gördüm.

Zodyak ışığı, Güneş Sistemimizin ekliptik düzleminde tozdan yansıyan güneş 

ışığından kaynaklanır. İdeal şartlar altında, zodyak ışığı, gökyüzündeki zodyaktan

sonra hafif bir ışık bandı olarak bütün gece görülebilir. Gün doğumundan önceki 

sabah, Güneş'e daha yakın olan daha parlak bant bölgeleri ufkun üstünde 

yükselirken aydınlanır. Ancak, Güneş ufukta yaklaştığında, gökyüzü parlıyor ve 

parlak gökyüzünün arkasındaki zayıf zodyak ışığını görmeyi zorlaştırıyor. Bu ışığın 

görüleceği en iyi zaman, güneşin ufuktan 18 ila 12 derece aşağıda olması ve yerel 

atmosfer şartlarına (Işık kirliliği ve ay ışığı  gibi) bağlı olmasıdır.

Zodyak ışığı ekvatora en yakın görülür çünkü ekliptik, yılın herhangi bir saatinde 

ufukta dik açıyla yükselir. Ekvatorun ilerisindeki yerlerden en iyi baharda gün 

batımından sonra (yani Nisan'da kuzeyde, eylülde güneyde) ve sonbaharda güneş 

doğmadan önce görülür. Temmuz-2015

http://curious.astro.cornell.edu



Lake Superior Park Michigan, USA

10 Kasım 2013 Saat 5:08 Güneş -18⁰ de Diyanet imsak saati

Fecri Kâzip-(Zodyak) Başlangıc



Güneş -14⁰ de Fecri Kazip 42. Enlemde
Şafaktan  10 dk Önce

Kuzey yarımküre 27-Eylül-2016

Güneş doğmadan 1:10 dk önce



Zodyak-Fecri Kazip Avustralya- Waroona 18 Mart 2018

Saat 04:55 Güneş ufkun -18⁰ altında Diyanet imsak başlangıcı



Türkiyeden ilk Zodyak resmi 26 Ağustos 2017 Adrasan/Antalya

Şafaktan hemen önce Güneş ufkun -14⁰ altında 

Foto: Talay Danyel

Sonuç Olarak: Fecri Kâzip(Zodyak) -18⁰ de başlayıp -14⁰ bitmektedir.

Bu Yüzden imsak vakti -18⁰ olamaz. Çünkü

Hadisi şerife göre İmsak -13⁰ de  Kızıllıkla başlamaktadır.

Türkiye enlemlerinde Gün doğumundan kışın 1 saat, yazın 1:20 dk

önce kılınan namazlar. Vakit girmediği için kabul değildir.

Çünkü namazın bir şartıda vakittir.



SONUÇ:
TÜRKIYEDE MALESEF İMSAK DA YAZIN 45-50 DK KIŞIN 

İSE 35 DK, YATSI VAKTİNDE İSE YAZIN 40 DK KIŞIN İSE 30 

DK FARK BULUNMAKTADIR. BUDA ORUCA GECE YARISI 

BAŞLANDIĞI GİBİ ERKEN KILINAN SABAH NAMAZINI 

RİSKE SOKMAKTADIR.
.

Not: Dokuz farklı köyde  alınmış yüzlerce görüntüleri  

boyutları nedeniyle buraya koyamadık ama hepsinde sonuç aynıdır. 



"

Bize zaman ayırıp  sabırla izlediğiniz için teşekkürler.
Değerli izleyiciler üç yıl önce bir merakla başlayan
gözlem sonuçlarını duyurmak bir müslüman olarak üzerimizde 
Bir vebaldi bu vebalden kurtulmak ve sizleri aydınlatmak ise 
Bizim görevimiz gerisi size kalmıştır. Rufai ÇINAR 
Jeofizik Mühendisi Erzurum Bölge Bşk. Mayıs-2018

Web Sayfamız: www.errufai.com

Email:  errufai@gmail.com

http://www.errufai.com/
mailto:errufai@gmail.com

