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“SAYIN BÜLENT GENÇER’İN, HOCASI HÜSEYİN HİLMİ IŞIK 
HAZRETLERİ “RAHMETULLAHİ TEÂLÂ ALEYH” İLE BİRLİKTE 
OLDUĞU BİR FOTOĞRAFI”
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Enver Ören ‘rahmetullahi aleyh’: 
“Hocamız buyurdular ki Bülent 
Bey, namaz vakitleri ve istikbâl-i 
kıble bahislerinde benim vekilimdir. 
Bundan sonra, bu konularda herkes 
Bülent Bey’e sorup, cevabını ondan 
almalıdır. Onun bildirdikleri, benim 
bildirdiklerimdir.”
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“SAYIN BÜLENT GENÇER’İN, İHLAS 
HOLDİNG YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI MERHUM DR. ENVER ÖREN 
“RAHMETULLAHİ ALEYH” İLE BİRLİKTE 

OLDUĞU BİR FOTOĞRAFI”
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İlim, irfan, medeniyet!

Biz ilim öğrenmeye ve ilmi yaymaya 
sevdalıyız. 

Doğru ilmi doğru kaynaklardan öğrenmek ve 
öğrendiğimizi yaymak bizler için kutsal bir 
görevdir. Zira, insanlığın başındaki en büyük 
tehlikelerin cehaletten, ya da yanlış bilgiden 
kaynaklandığına inanırız.

Bülent Gençer Vakfı, Takvim-Vakit Hazırlama 
ve Serhend Kitabevi de bu düsturla çalışıyor. 
Bir yandan onlarca dilde yazılmış, yüzlerce 
kıymetli kitabı milyonlarca adet basıp 
bütün dünyaya ulaştırıyorlar. Bir yandan 
da her biri kıymetli birer kitap gibi olan 
milyonlarca takvimi, her yıl çeşitli dillerde 
hazırlayıp basarak, dünyanın dört bir 
yanına gönderiyorlar. Vakit, her şeyde en 
önemli unsur olduğu gibi, İslam dininde 
de ibadetlerin sahih olmasının şartıdır. Bu 
yüzden takvimler ve bu maksatla kurulmuş 
olan internet siteleri, çok kıymetli bir ilim 
heyetiyle hazırlanmaktadır. 

Bülent Gençer Vakfı, Takvim-Vakit Hazırlama 
ve Serhend Kitabevi ilme ve insanlığa 
hizmet etmek için pek çok faydalı çalışmalar 
yapmaktadır. Bu çalışmaları nedeniyle başta 
Bülent Gençer Bey olmak üzere, bütün bu 
kıymetli çalışmalarda emeği geçen fedakâr 
insanları tebrik eder, başarılarının devamını 
dilerim.

A. Mücahid Ören 
İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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Kalplere “Işık” Olan Nûrun Hüzmesi

İnsanların manevi gelişimlerine destek vermek,
onların problemleri için çözüm üretmek, onlara yalnız
olmadıklarını hissettirmek ve her şeyden önce Allahü
Teâlâ’nın rızâsını kazanmak için çalışır onlar…

“İnsanların en iyisi, insanlara faydalı olandır” diyerek
hareket ederler.

Her yeni günde, insan dağarcığına yeni bir bilgi katan
takvimler üretir, çok kıymetli bilgilerin olduğu kitapları
paylaşır, din büyüklerimize ve kültürel değerlerimize
sahip çıkarlar.

Ama bütün bunların hepsini sessiz, sakin ve büyük
bir alçak gönüllülükle yaparlar; birilerine anlatmayı,
dillendirmeyi gereksiz bulurlar. Karşılığında ise,
duâdan başka hiçbir şey beklemezler.

Biz şimdi, bu hizmetlere daha çok kimsenin katkı
vermesini ve daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak
amacıyla, onlara bir sürpriz yaparak, IŞIK HÜZMESİ adlı
derginin çıkarılmasına yardımcı olmaya niyetlendik.

Dergi vasıtasıyla, gerek Bülent Gençer Vakfı’nın
çalışmaları, gerekse takvim ve yayıncılık çalışmalarıyla
ilgili olarak, geçmişte yapılan ve gelecek için planlanan
faaliyetler hakkında bilgi edinmek, bizlere mutluluk
verecektir.

Bu faaliyetlere ve dergiye emeği geçen, katkıda
bulunan herkese teşekkür eder, IŞIK HÜZMESİ adlı
yayının hayırlı olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederim.

Kâni Bozbay
İhlas Holding İcra Kurulu Başkanı
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Bülent Gençer kimdir?
Hizmete vakfedilmiş bir ömür!

Bütün hayatını doğru Imân ve İslâm bilgilerinin yayılmasına 
vakf etmiş olan Bülent Gençer, 07.08.1941; 13 Receb 1360 
Perşembe günü İstanbul, Kasımpaşa, Kulaksız’da doğdu. İlkokulu 
1948-1953 yılları arasında, Kasımpaşa, Yeni Çeşme’de ‘Kadı 
Mehmet İlkokulu’nda ‘Pekiyi’ dereceyle bitirdi. 
Daha sonra annesi Emine Refiye Hanım, Çengelköy’deki ‘3.cü 
Astsubay Hazırlama Ortaokul’una kaydettirmek istedi. Fakat 
boy ve kilo yetersizliğinden dolayı, ihzâri sınıfına alınabileceği 
söylendi. Yani, ilkokul 5.ci sınıfı yeniden okuyacağından, annesi 
kaydettirmedi. “Seneye kaydederiz” diyerek geri dönüldü. Bu 
defa Kasımpaşa Ortaokulu’na kaydolarak, orta 1.ci sınıftan, 
orta 2.ci sınıfa geçtiğinde, 1954-1955 öğretim yılında kayıt için 
tekrar Çengelköy‘deki, 3.cü Astsubay Hazırlama Ortaokulu’na 
gidildiğinde, yine boy ve kilo yetersizliği belirtilerek, orta 1.ci 
sınıfa alınabileceği söylendi ve öyle yapıldı. Dolayısıyla, genç 
talebe orta 1.ci sınıfı hem Kasımpaşa Ortaokulu’nda, hem de 
kaydolduğu 3.cü Astsubay Hazırlama Ortaokulu’nda, 2 sene üst 
üste okumuş oldu.
Kaydolduğu 3.cü Astsubay Hazırlama Ortaokulu, 1954 yılında 
Mersin’e taşındı. Dolayısıyla 1954-1957 yılları arasında, Mersin 
3.cü Astsubay Hazırlama Ortaokulu‘nda okudu ve her 3 senede 
de sınıf birincisi ve mezuniyette de, 13 dersin hepsinden tam not 
alarak, 130 puanla 360 kişi arasında okulu birincilikle bitirdi. 
2 sene evvel çıkan bir kanunla, astsubay okullarından mezun 
olanların ilk 15 derecesindekilere, askeri liseye geçme hakkı 
tanındı. Dolayısıyla 1957 senesinde kendisine, askeri liseye 
gitme teklifinde bulunuldu ve bu yönde dilekçesini verdi. O 
zaman 3 askeri lise, 3 de astsubay hazırlama ortaokulu vardı. 
3 askeri liseden, İstanbul’daki Kuleli Askeri Lisesi ile Bursa’daki 
Işıklar Askeri Lisesi kur’ada çıkarsa, memleketinde veya 
memleketine yakın yerde bulunur diye çok ümitlendi. Kur’ada 
Erzincan Askeri Lisesi çıkınca, çok üzüldü.
Erzincan Askeri Lisesi’ne gidecek olan talebeleri, Mersin Tren 
İstasyonu’ndan trene bindirerek Erzincan’a gönderdiler. Askeri 
elbisesi ile Erzincan yolcuları arasında bulunan Bülent Gençer, 
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vagonların arasındaki 
körüklere doğru yüzünü 
dönerek, hıçkıra hıçkıra 
ağladığını hiç unutamıyor. 
Sonradan bu üzüntünün 
ne kadar yanlış ve 
lüzumsuz olduğunu, tam 
tersine çok sevinmesi 
gerektiğini anladı. Çünkü 
Erzincan Askeri Lisesi 3.cü 
sınıfında, Hüseyin Hilmi 
Işık hazretleri derslerine 
girecek ve bütün hayatı 
değişecekti.
Erzincan Askeri Lisesi’nde, 

1957-1958 öğretim yılında, lise 1.ci sınıfta sınıf 
birincisi oldu. Aynı şekilde lise 2 ve lise 3’de de 
sınıf birincisi olarak, sınıfın başçavuşluğu vazifesini 
yaptı. 1959-1960 öğretim yılında, 18 yaşında lise 
3.üncü sınıftayken, kimya dersine 6 senelik Kıdemli 
Albay Hüseyin Hilmi Işık hazretleri girdi. Derslerinde 
güzel dinimiz İslamiyet’i, talebeler tarafından 
sorulan suallere cevap olarak, öyle güzel anlatır ve 
İslamiyet’in üstün ahlâkı ile faziletlerini öyle güzel 
bildirirdi ki, herkes hayran olurdu. Ramazan-ı şerif 
geldiğinde, sınıf subayı olan Binbaşı; “Oruc tutan var 
mı? Bana sayılarını bildir” diyerek, lise 3.üncü sınıfın 
başçavuşu olarak Bülent Gençer’e vazife verdi. Sınıf 
Başçavuşu Bülent Gençer, 151 kişilik lise 3.üncü sınıf 
mevcudundan, 3-4 kişinin oruç tutmayacağını, geri 
kalan bütün talebelerin oruç tutacağını bildirince, 
sınıf subayı şaşırdı. “Doğru mu söylüyorsun?” diye 
sordu. O da; ‘Elbette doğru söylüyorum kumandanım. 
İşte tutmayanların listesi’ diyerek listeyi verdi. Diğer 
taraftan, askeri liseye ait büyük bir mescit vardı. 
O mescit de dolup taşmaya başladı. Lise 3 bitirme 
imtihanlarına girerken, 27 Mayıs 1960 ihtilâli oldu. 
İhtilâlden sonra imtihanların tamamını vererek, ‘Pekiyi’ 
dereceyle askeri liseyi bitirip, 1960 Eylül’ünden 

itibaren Kara Harp Okulu’nda 2 sene okudu. Orayı 
da ‘Pekiyi’ dereceyle bitirince, subaylıktaki sınıfını 
seçme hakkı verildi. Bu fırsattan istifade ederek 
İstanbul’da olmak için ve İstanbul’da teknik sınıf da 
bulunduğundan, ‘İstihkam’ sınıfını seçti. Subay temel 
kursunu, İstanbul Kağıthane’de birincilikle bitirerek, 
ilk tayin yerini seçme hakkı kendisine tanındı. O da, 
İstanbul; Kartal, Maltepe 2.ci Zırhlı Tugay İstihkam 
Bölüğü’nü seçti. 1964 senesi Kasım ayında, 2.ci Zırhlı 
Tugayının da katıldığı Askeri NATO Tatbikatında, 
İstihkam Bölüğü Savaş Takım Komutanı olarak 
vazifelendirildi. Bu tatbikatta, Tenvir Mayını M-48’i 
patlatma vazifesi, İstihkam Teğmeni Bülent Gençer’in 
kumanda ettiği İstihkam Takımına verildi. Bu Tenvir 
Mayını, 1.ci infilâkını gömülü olduğu yerde yaptıktan 
1-2 saniye sonra, 150 metre yükseklikte 2.ci infilâkı 
yapmakta ve bu infilâktan sonra, paraşüt açılarak, 
magnezyumlu maddenin yanmasıyla 600 metre 
yarıçapındaki saha aydınlanınca, silahlarla bu 
aydınlanan sahadaki hedeflere ateş edilerek, tatbikat 
icra edilmekteydi. Mayındaki teknik arıza sebebiyle, 
ani infilâk neticesinde, İstihkam Teğmeni Bülent 
Gençer’in başındaki keple beraber, mayından fırlayan 
1.750 gramlık kütle, 150 metre yükseğe çıkarak, 
ikinci infilâkından sonra açılan paraşütle birlikte 
kepin de aşağı indiğini gören diğer birliklerdeki 
komutanlar; ‘Bu kişi mutlaka parçalanmıştır, acaba 
kim bu kazaya uğradı?’ diye merak etmişlerdi. Hocası 
Hüseyin Hilmi Işık hazretlerine “rahmetullahi aleyh”, 
bu kaza söylenince; “Bülent’in bu kazadan kurtulması 
Efendi Hazretlerine olan muhabbetindendir. Yoksa 
bu kazada parçası bulunmazdı,” buyurmuşlardır. Bu 
da Hocasının açık bir kerâmetidir. Çünkü, 1964’de 
buyurdukları bu husus, 40 sene sonra, 2004 yılında 
yine Hocasının işareti ve vekili olan Enver ağabeyin 
“rahmetullahi aleyhimâ” rızaları ile ‘Bülent Gençer 
Vakfı’ kurulmuştur. 11 senedir bu vakıf amacına 
uygun olarak faaliyet göstermekte ve 2007 yılından 
itibaren de, Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Efendi 

“ SAYIN BÜLENT GENÇER’İN, 
1956 SENESİNDE, MERSİN 
3.CÜ ASTSUBAY HAZIRLA-
MA ORTA OKULUNUN 3.CÜ 
SINIFINDAKİ FOTOĞRAFI”
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Hazretlerini ‘kuddise 
sirruh’ ziyarete 
gelenlere, mevcut 
vakıf tesislerinde 
hizmet vermekte, 
Efendi hazretlerinin 
şânına lâyık hizmette 
bulunmak maksadıyla 
her fedakârlık
yapılmakta ve ziyarete 
gelen herkesin duası 
alınmaktadır. Mezkûr 
mayın kazasının 
akabinde, vazife 
malûlü olarak ordudan 
emekliye ayrılıp, 
Hocasını ziyarete 
gittiğinde; “Kardeşim 
kendinize iş arayın. İyi 

bir iş bulup çalışın,” buyurmuşlar. 5-6 ay iş aradıktan 
sonra, akrabası olan İş Bankası İstanbul Beyoğlu 
Şubesi Müdürü; “Ben seni bizim bankaya alırım. Bana 
gel,” demiş. Bülent Gençer de Hocasına bu durumu 
arz edince, “Bankada ne işiniz var kardeşim? Sizin 
bir diplomanız olacaktı. Neydi o diplomanız?” diye 
sormuşlar. “Efendim ben Çapa Eğitim Enstitüsü Fen 
Bölümüne devam ettim. Kazadan evvel oradan mezun 
olarak diploma aldım,” diye arz edince; “Kardeşim 
bu diploma öğretmenlik diplomasıdır. Siz öğretmen 
olun. Ben içeride dilekçeyi yazıp getireyim. Siz bu 
dilekçeyi imzalayıp, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
götürürsünüz ve orada öğretmen olursunuz,” 
buyurmuşlar.  1965-1966 öğretim yılından 1972 
yılına kadar İstanbul İmam Hatip Okulu, Karagümrük 
Ortaokulu, Mensucat Santral Ortaokulu, Pertevniyal 
Lisesi, Fatih Özel Erkek Koleji ile okul dışından İmam 
Hatip okullarında imtihana giren din görevlilerine 
İstanbul, Çarşamba, İsmail Ağa Kur’ân-ı kerîm 
kursunda Fen Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya,
Ticaret Bilgisi, Tarım Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Tabiat

Bilgisi, Cebir, Geometri ve Trigonometri derslerini
vererek, çok talebe yetiştirdi.
1971-1972 öğretim yılında, Milli Eğitim
Bakanlığındaki Din Eğitimi Genel Müdürü olan
Kayserili Mustafa Çinkılıç’ın ısrarlı arzusu üzerine,
Adapazarı İmam Hatip Lisesinde, Matematik,
Fizik, Kimya, Cebir, Geometri, Trigonometri ve Fen 
Bilgisi derslerine girdi. Adapazarı İmam Hatip Oku-
lu’nda ders verirken, okul dışından imtihana giren 
din görevlilerine, mezkûr dersleri fahri olarak vermek 
suretiyle, birçok din görevlilerinin de, dışarıdan
İmam Hatip Okulu mezunu olmasına sebep 
oldu.1968-1969 öğretim yılında, İstanbul-
Sultanahmed’deki, “İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi”’ni de pekiyi dereceyle bitirip diploma 
aldığından, Adapazarı Ticaret Lisesi’nde de 
Muhasebe, Mal bilgisi, Ticari Aritmetik ve Mali Cebir 
gibi meslek derslerine girdi. 
Hocasının “rahmetullahi aleyh” arzusu üzerine, 
1977-1978 öğretim yılında öğretmenlikten emekli 
oldu. Mubarek Hocası Hüseyin Hilmi Işık Hazretleri 
‘rahmetullahi aleyh’, 1975 yılında kurulan ‘İhlas 
Vakfı’ mütevelli heyeti ve kurucuları arasına, Enver 
Ören ağabeye ‘rahmetullahi aleyh’ söyleyerek, Bülent 
Gençer’i de dahil ettiler. 
Öğretmenlikten emekli olduktan sonra, hem ‘Serhend 
Kitabevi’nde ve hem de Enver Ören ağabeyin 
‘rahmetullahi aleyh’” yanında Türkiye Gazetesi’nde, 
daha sonra Mehmet Ağa’daki matbaa tesislerinde 
hizmet etti. Ayrıca, İhlas Holding Yönetim Kurulunda 
vazifelendirildi.
1981 yılında Enver Ören ağabeyin ‘rahmetullahi
aleyh’, ‘Takvim çıkaralım’ diye buyurmaları
üzerine, 1982 senesinde, ilk defa 8 milyon adet
basılıp dağıtılan ‘Türkiye Takvimi’ çıkarıldı ve
halen de baskısına devam edilmektedir.
Dünyaca meşhur din ve fen âlimi Hüseyin Hilmi Işık 
Hazretleri ‘rahmetullahi aleyh’, 1983 senesinde 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, vakitlerin değiştirilerek 
bozulması üzerine, 1982 senesinde ilk defa basılan 

“SAYIN BÜLENT GENÇERİN, 1978 
SENESİNDE, İSTANBUL BÂB-I 
ÂLİ’DE BULUNAN, SERHEND 
KİTÂBEVİNİN ÖNÜNDEKİ 
FOTOĞRAFI”
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‘Türkiye Takvimi’ndeki doğru vakitlere dönülmesi 
için, 1985 senesinden itibaren, dünyada ilk defa 
ehl-i sünnet âlimleri ile islâm astronomi âlimlerinin 
kitablarında ayrı ayrı bulunan 'Namaz Vakitleri' 
bahsini mezc edip, yani bir araya getirip, gerek 
‘Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye’ ve gerekse ‘İslâm 
Ahlâkı’ kitablarındaki "NEMÂZ VAKTLERİ" bahsini 
genişleterek, doğru namaz vakitlerinin nasıl hesap 
edileceği, usul ve kaidelerinin neler olduğu, hem naklî 
ve hem de fen bilgilerindeki vesikaları ile ispat etti. 
1982 senesi ve evvelindeki bütün takvimlerde de 
mevcut olan vakitlerin doğruluğu, vesikaları ile ispat 
edilerek anlatılmak suretiyle yayılmasına çalışılmıştır. 
Hüseyin Hilmi Işık Hazretleri ‘rahmetullahı aleyh’, 
“Peygamber efendimizi ‘sallallahü aleyhi ve sellem’ 
Hud sûresi ihtiyarlattığı gibi, beni de namaz vakitleri 
ihtiyarlattı” buyurmuşlardır.
Emekli Matematik ve Fen Bilgileri Öğretmeni olan 
Bülent Gençer, mesleği icabı ve yakın arkadaşlarının 
da teşviki ile 1987 yılından itibaren namaz vakitleri 
üzerinde, gece-gündüz çalışmaya başladı ve hâlen de 
çalışmaya devam etmektedir. Fakat ilk çalışmalarında, 
namaz vakitlerine mahsus olan ve İslâm astronomi 
mütehassıslarının kitaplarında geçen ifadeleri anlamak 
için çok gayret etti. Anlayamadığı kısımları, bizzat 
Hocasına ‘rahmetullahi aleyh’ bazen şifahi, bazen 
de yazılı olarak sordu. Her defasında, tatmin edici 
kesin ve net cevaplar aldı. Hatta, Tam İlmihâl Se’âdet-i 
Ebediyye’deki ‘Nemâz Vaktleri’ bahsinde,  3 ay 
geceli-gündüzlü çalışmasına rağmen, 2-3 paragrafta 
bulunan ifadeleri anlayamadı.
Muhterem Hocaları Hüseyin Hilmi Işık Hazretlerine 
‘rahmetullahı aleyh’, arz etmek için hânelerine 
giderken, Enver Ağabey ‘rahmetullahi aleyh’ karşıladı 
ve; “Bülent, ben de sana geliyordum. Hocamız 
Bülent Ağabey’e Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye’nin 
yeni baskısının çıktığını bildir. Oraya yeni ilaveler 
yaptım. Tenvir Dairesini ve yeni yaptığım ilaveleri 
de iyi okuyup anlasın. Okuduktan sonra Bülent 
Ağabey neler söylerse, kelimesi kelimesine bana 

bildir, diye buyurdular. Sen şimdi hemen Kitabevine 
git. Yeni çıkan Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye’yi 
al,‘Tenvir Dairesi’ ile diğer ilavelerin hepsini oku ve 
bana neticeyi bildir. Hocamız senin söyleyeceklerinin 
kelimesi kelimesine kendilerine nakledilmesini 
buyurdular,” dedi. 
Hemen Kitabevine gitti. Bir de ne görsün? 3 aydır 
gece-gündüz anlayamadığı o paragrafları, gayet iyi 
ve kesin şekilde anlatmışlar. Böylece bütün tereddütleri 
tamamen ortadan kalkmıştı.
Enver Ağabey’e ‘rahmetullahi aleyh’ giderek; 
“Efendim, Hocamızın buyurduğu, Tenvir Dairesi ile 
diğer bütün yeni ilaveleri okudum. 3 aydır geceli-
gündüzlü zihnime takılan, uykularımı kaçıran 
meseleleri kesin ve net olarak anladım. Hiçbir 
tereddüdüm kalmadı. Kısaca Tenvir Dairesini 
okuyarak, Tenvir oldum, aydınlandım. Karanlık 
olan hiçbir şey kalmadı,” diye arz etti. Bilahare 
Enver Ağabey ‘rahmetullahi aleyh’, Bülent Gençer’i 
çağırarak; “Senin söylediklerini Hocamıza aynen arz 
ettim. Hocamız çok memnun oldular, çok sevindiler 
ve  'Mademki Bülent Ağabey bunu anladı, ben çok 
rahatladım,’ buyurdular,” diye bildirdi. Bu hâdise de, 
Hocasına ‘rahmetullahi aleyh’ hiç sormadan aldığı 
birçok cevaplardan sadece birisidir.
‘Namaz Vakitleri’ bahsi son hâlini aldıktan sonra, 
Hocalarından da ‘rahmetullahi aleyh’ teyit almak için, 
birkaç meseleyi yazılı olarak dosya içerisine koyup, 
Sarıyer’de Enver Ağabeye ‘rahmetullahi aleyh’ takdim 
edip, Hocasına ‘rahmetullahi aleyh' gönderdiğinde, 
Hocası; "Bu suallerin cevaplarını Bülent Bey biliyor. 
Bunlara cevapları kendisi versin. Bülent Bey, Namaz 
Vakitleri ve İstikbâl-i kıble bahislerinde benim 
vekilimdir. Bundan sonra, bu konularda herkes 
Bülent Ağabey’e sorup, cevabını ondan almalıdır. 
Onun bildirdikleri, benim bildirdiklerimdir,” şeklinde 
buyurduklarını, Enver Ağabey ‘rahmetullahi aleyh’ 
bildirip; “Bülent, sen sadece namaz vakitleri ve 
istikbâl-i kıble konularında Hocamızın vekilisin. Sakın 
karıştırma,” diye de ikaz ettiler.
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İnsanlık tarihinde en yüksek tirajı gerçekleştiren Türkiye Takvimi, 1982 yılında 8 milyon adet basılarak yayın 
hayatına başladı. On yıllar boyu, her yıl 7-8 milyon adet basılan Türkiye Takvimi’nin illere, bölgelere ve 
ülkelere adapte edilen ve o bölge ve ülkelerin dillerine çevrilen baskıları yapıldı. Türkiye Takvimi, ibadetlerin 
sahih olmasının şartlarından olan “vakit” mefhumunun, en doğru şekilde hesaplanması için, İslâm tarihinin 
değerleri ile günümüz hesap ve teknolojilerinin uzmanı bir heyet tarafından hazırlanarak dinimize ve 
insanlığa büyük bir hizmet sunmaktadır. 

İlk yapraktan bugüne yıllar geçti

Takvim sadece vakitleri göstermiyor.
- Türkiye takvimi, sadece namaz vakitlerini göstermekle kalmıyor, çocuğuna hangi ismi koyacağını bilemeyen 
anne babalara isim tavsiyesinden, bu gün ne pişirsem diye düşünen ev hanımlarına yardımcı olurken, ayrıca 
eşsiz kültür birikimi sunuyor.
- Hali ile vakitleri hesap etmek kadar, yılın hangi gününde okuyucuya hangi bilgiyi vereceğini düşünmek ve 
hazırlamak da, takvim servisinin faaliyet konusu.

TÜRKİYE TAKVİMİ – uluslararası dev bir hizmet!
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Takvim ve Namaz Vakti Çalışmaları
Dinimiz ve ibadetlerimiz açısından son derece hassas, son derece kıymetli ve bir o kadar da veballi bir iş 
olan vakit tespitleri, derin ilim ve aşırı gayret gerektiren bir iştir. Türkiye Takvimi Vakit Hazırlama Hey’eti de, 
bu sorumluluk ve aşırı titizlikle yıllardır, vakit hazırlamaya devam ediyor. Asrımızın din ve fen bilgilerinde 
mütehassıs olan büyük İslam alimi Hüseyin Hilmi Işık hazretlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyh" hazırlayıp, Tam 
İlmihal Se’âdet-i Ebediyye kitabında yazdığı usul ve kaidelerle çalışan bu heyete yıllardır, dünyanın birçok 
yerinden (hatta astronomlardan) vakit hesabı hakkında sorular geliyor ve heyet bunları cevaplıyor.
- İbadetlerde vaktin önemi, yani takvim, olmazsa olmaz bir şarttır. Doğru vakit tespit edilmezse ve ibadet 
yapan kul, bu doğru vakti bilmeden ve hatta emin olmadan ibadetini yaparsa, o ibadetler kabul olmaz. Yani 
ibadeti doğru vakitte yaptığını bilmek ve bundan emin olmak, namaz ve orucun farzıdır.

- Merhum Hüseyin Hilmi Işık Bey’in vakit hesaplama formülleri ve Bülent Gençer Bey’e bunu öğretmesi kısaca 
aşağıdaki gibidir.

- Namaz vakitleri nasıl hesap edilir?
Üzerinde yaşadığımız (Erd küresi), mihveri (ekseni) etrâfında, boşlukda dönmektedir. Bu mihver, Erdin 
merkezinden geçer ve Erdin sathını (yüzeyini) iki noktada delen bir doğrudur. Bu iki noktaya (Erdin kutupları) 
denir. Güneşin ve yıldızların üzerinde hareket ettikleri zan olunan küreye (Semâ küresi) denir. Güneş hareket 
etmez, fakat, Erd küresi döndüğü için, güneş hareket ediyor zan ediyoruz. Etrâfımıza bakınca yer ile gök, 
büyük bir dâirenin kavsi üzerinde birleşmiş gibi görünüyor. Bu dâireye (Üfk-ı zâhirî hattı) denir. Güneş, 
sabahları, bu hattın şark tarafından doğuyor. Semânın ortasına doğru yükseliyor. Öğle vakti, tepeye kadar 
yükselip, tekrar alçalmağa başlıyor. Sonra üfk-ı zâhirî hattının garp tarafında, bir noktadan batıyor. Ufuktan 
itibaren en yüksek olduğu vakit (zevâl vakti)dir. Bu vakit, güneşin (üfk-ı zâhirî hattından) olan yüksekliğine, 

güneşin (Gâye-i irtifâ’ı) 
denir. Semâya bakan 
insana (Rasıt) denir. 
Rasıdın ayaklarından 
geçen Erdın yarıçapı 
istikâmetine râsıdın 
(Şâkûlü) denir. Rasıt, 
yer küresinin haricinde 
herhangi bir yükseklikteki 
bir M noktasındadır. ME 
hattı râsıdın şâkûlüdür. Bu 
şâkûle dik olan düzlemlere 
râsıdın (Ufuk düzlemleri) 
denir.
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- Hiç bir şey yapamıyorsan, takvimdeki kıble 
saatinde güneşe yönel, işte kıble karşında.

- Kıble istikameti nasıl bulunur?
İstikbâl-i kıble, namazı Kâ’beye karşı kılmaktır. Kâ’be için kılmak 
değildir. Kıble, Kâ'benin binası değildir, arsasıdır. Yani yerden Arşa 
kadar, o boşluk Kıbledir. Bunun için kuyu [ deniz ] dibinde, yüksek 
dağların tepesinde [ tayyarede ],  bu cihete doğru kılınabilir. Kıble 
önce (Kudüs) idi. Hicretten on yedi ay sonra, Şa'bân ortasında salı 
günü öğle veyâ ikindi namazının üçüncü rek’atinde iken Kâ’beye 
dönülmesi emir olundu. Göz sinirlerinin çapraz istikameti arasındaki 
açıklık, Kâ’beye rastlarsa, Hanefî ve Mâlikî mezheplerinde namaz 

sahîh olur. Bu zaviye takriben 45 derecedir. İstanbul’un kıble istikameti, cenûbdan yirmi dokuz derecelik 
bir zaviye [açı] kadar şarktadır. Bu açıya (Kıble zaviyesi) denir. Harita üzerinde bir şehir ile, Mekke şehri 
arasında çizilen doğruya (Kıble hattı) denir. Bu hat, kıble istikametini gösterir. Güneş bu hat üzerine gelince, 
(Kıble sâati) olur. Bu hat ile bu şehirden geçen tûl dairesi arasındaki zaviyeye (Kıble açısı) denir. Bir şehrin 
kıble istikameti, tûl ve arz derecelerine tabidir. Şimal nısıf kürede, zeval vaktinde, güneşin bulunduğu cihet 
yahut mahallî zevalî zamana ayarlı bir saat makinesi üfkî olarak yüzü semaya doğru ve akrebi güneşe doğru 
tutulunca, akrep ile on iki rakamı arasındaki zaviyenin orta hattı [açıortayı], takriben cenubu gösterir. Meyl-i 
şems ve ta’dîl-i zemân sıfıra ne kadar yakın ise netice o kadar hassas olur.

- Bir başka olmazsa olmaz; kıbleye durulmazsa namaz olmaz.
O zaman kıbleyi nasıl tayin edeceğiz?

- Cep Telefonu ile Kıble nasıl bulunur?
(18,19 ve 20.ci sayfalarda bildirilen, Android & iPhone Mobil programlarımızı kullanarak kıble bulunabilir.)

Telefondaki ok işareti, 
kıble istikâmeti üzerine 
getirilirse, kıbleye 
dönülmüş olunur. 

Dünyanın herhangi 
bir yerinde, bu 
telefon yatay olarak 
tutulduğunda, yeşil ok 
işareti doğrudan kıble 
istikâmetini gösterir.

“Android cihazındaki 
Kıble istikâmetini 
gösteren şekil”

“iPhone cihazındaki Kıble 
istikâmetini gösteren şekil”
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NAMAZ VAKİTLERİ SİTESİNİN ANA SAYFASI

www.namazvakti.com sitesinin  ana  sayfası  açıldığında, sağ alt tarafta  bulunan harîtanın altındaki 
siyah bandın sol başında bulunan büyüteç şeklinin üzerine tıklandığında, açılan sayfada, siteye girilen 
şehir merkezinin üzerinde kırmızı ampul şekli ile bu ampulden çıkan ve kıble istikâmetini gösteren yeşil 
bir hat görülür. Buradaki harîta üzerine, çift  tıklamalar ile tıklandığında harîta büyütülebilir. Haritada 
bulunan gidilecek binâ veyâ kalınacak ev, otel üzerine, kırmızı ampulün ucunun getirilmesi için, ampul sabit 
olduğundan, harîta, mausun sol tuşuna basılarak, sağa – sola, aşağı - yukarı hareket ettirilir. O binânın veyâ 
evin üstüne kırmızı ampulün ucu getirildiğinde, ampulden çıkan yeşil hat, o yerin kıble istikâmetidir. Yani, 
bulunulan binâ veyâ evdeki kıble istikâmetinin doğru olarak bu şekilde bulunması mümkündür.
Yine sol kısmın altında, bulunulan zamandaki namaz vakti hangi namaz vakti ise, o vaktin üzerinde turuncu 
renginde bant bulunmakta ve bir sonraki namaz vaktinin ismi ile onun altında, bu namaz vaktine kalan süre, 
geri sayım sâati ile gösterilmektedir.

İnternetteki www.namazvakti.com sitemizde, ana sayfanın sol üst kısmında bulunan “Bilgiler” 
linkine tıklanılarak açılan sayfada, Türkçe, Arabî, Fârisî, İngilizce, Fransızca, Almanca olmak üzere, toplam 
6 lisânda, “Namaz Vakitleri Nasıl Hesâblanır?” ve  “İstikbal-i Kıble Nasıl Bulunur?” başlıkları altında 
bulunan dosyalardan, arzu edilen lisândakinin üzerine tıklandığında, seçilen lisânda, namaz vakitlerinin 
nasıl hesaplandığı veya kıblenin nasıl bulunduğu hakkında, teferruatlı bildirilen bütün bilgiler elde edilir.
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33 LİSÂNDA BİLDİRİLEN DÜNYA NAMAZ VAKİTLERİ İLE İMSÂKİYELERİ’NİN DÜNYA HARİTASINDAKİ YERLERİ

NAMAZ VAKİTLERİ VE İMSÂKİYELERİNİN VERİLDİĞİ LİSÂNLAR İLE BU LİSÂNLARI 
KONUŞAN DEVLETLER VE TAKRİBEN KİŞİ SAYILARI:

SIRA NO Lisân İsmi Devlet İsmi Takriben konuşan kişi sayısı SIRA NO Lisân İsmi Devlet İsmi Takriben konuşan kişi sayısı

1 Arabî Arabistan 450 milyon 18 Japonca Japonya, Palau 130 milyon

2 Fârisî İran, Afganistan 110 milyon 19 Kazakça Kazakistan, Rusya 11 milyon

3 Urduca Pakistan, Hindistan 65 milyon 20 Kırgızca Kırgızistan 6 milyon

4 Peştunca Afganistan, Pakistan 27 milyon 21 Lehçe Polonya, Çek Cumhuriyeti 40 milyon

5 Almanca Almanya 120 milyon 22 Lugandaca Uganda 4.1 milyon

6 Amharikçe Etiyopya 25 milyon 23 Macarca Macaristan, Voyvodina, Burgenland 13 milyon

7 Arnavutça Arnavutluk, Kosova 6 milyon 24 Moğolca Moğolistan, Çin 5.7 milyon

8 Azerice Azerbaycan, İran, Rusya 30 milyon 25 Oromoca Kenya, Etiyopya, Somali 26 milyon 402 bin

9 Boşnakça Bosna Hersek 4 milyon 26 Özbekçe Özbekistan 27 milyon

10 Bulgarca Bulgaristan 12 milyon 27 Romence Romanya, Moldova, Voyvodina 23.6 milyon

11 Çince Çin, Tayvan, Singapur, Burma 1.2 milyar 28 Rusça Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan 260 milyon

12 Fransızca Fransa 77 milyon 29 Somalice Somali, Etiyopya, Cibuti, Kenya 15 milyon

13 Gürcüce Gürcistan 4.1 milyon 30 Svahilice Tanzanya, Kenya, Uganda, Zanzibar 150 milyon

14 Hindçe Hindistan, Pakistan 180 milyon 31 Tacikçe Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan 4,38 milyon

15 İngilizce İngiltere, Amerika 400 milyon 32 Türkçe Türkiye, KKTC, Bosna Hersek 88 milyon

16 İspanyolca İspanya, Meksika, Arjantin, Şili, Küba 460 milyon 33 Türkmence Türkmenistan, İran, Afganistan 9 milyon

17 İtalyanca İtalya 60 milyon TOPLAMI: 4.043.282.000 KİŞİ
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SIRA NO Lisân İsmi Devlet İsmi Takriben konuşan kişi sayısı SIRA NO Lisân İsmi Devlet İsmi Takriben konuşan kişi sayısı

1 Arabî Arabistan 450 milyon 18 Japonca Japonya, Palau 130 milyon

2 Fârisî İran, Afganistan 110 milyon 19 Kazakça Kazakistan, Rusya 11 milyon

3 Urduca Pakistan, Hindistan 65 milyon 20 Kırgızca Kırgızistan 6 milyon

4 Peştunca Afganistan, Pakistan 27 milyon 21 Lehçe Polonya, Çek Cumhuriyeti 40 milyon

5 Almanca Almanya 120 milyon 22 Lugandaca Uganda 4.1 milyon

6 Amharikçe Etiyopya 25 milyon 23 Macarca Macaristan, Voyvodina, Burgenland 13 milyon

7 Arnavutça Arnavutluk, Kosova 6 milyon 24 Moğolca Moğolistan, Çin 5.7 milyon

8 Azerice Azerbaycan, İran, Rusya 30 milyon 25 Oromoca Kenya, Etiyopya, Somali 26 milyon 402 bin

9 Boşnakça Bosna Hersek 4 milyon 26 Özbekçe Özbekistan 27 milyon

10 Bulgarca Bulgaristan 12 milyon 27 Romence Romanya, Moldova, Voyvodina 23.6 milyon

11 Çince Çin, Tayvan, Singapur, Burma 1.2 milyar 28 Rusça Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan 260 milyon

12 Fransızca Fransa 77 milyon 29 Somalice Somali, Etiyopya, Cibuti, Kenya 15 milyon

13 Gürcüce Gürcistan 4.1 milyon 30 Svahilice Tanzanya, Kenya, Uganda, Zanzibar 150 milyon

14 Hindçe Hindistan, Pakistan 180 milyon 31 Tacikçe Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan 4,38 milyon

15 İngilizce İngiltere, Amerika 400 milyon 32 Türkçe Türkiye, KKTC, Bosna Hersek 88 milyon

16 İspanyolca İspanya, Meksika, Arjantin, Şili, Küba 460 milyon 33 Türkmence Türkmenistan, İran, Afganistan 9 milyon

17 İtalyanca İtalya 60 milyon TOPLAMI: 4.043.282.000 KİŞİ

Hizmet verdiğimiz www.namazvakti.com adresimizde, Türkçe, Arabî, Fârisî, Urduca, Somalice ve 
Oromoca dâhil, 33 lisânda dünyâ şehirlerinin Namaz Vakitleri ve İmsâkiyeleri verilmektedir. Bu internetteki 
web sitemizde ana sayfamıza girildiğinde, sağ üst köşedeki “Şehir Arama” kısmındaki “Lütfen Şehrin İsmini 
Giriniz” kutucuğuna, aranılan şehrin ismi yazılıp, “Enter” tuşuna basılarak açılan sayfada, aranılan şehrin 
ismi başta olmak üzere, bu şehrin bağlı olduğu eyâlet ve ülke adı ile birlikte yine bu şehrin, bulunulan güne ait 
olan namaz vakitleri, sol kısımda çerçeve içerisinde verilmektedir.
Ana sayfadaki siyah bandın alt kısmında, 33 lisânın, kendi lisânları ile yazılış isimlerinden herhangi birisine 
tıklandığında, ana sayfa o lisâna döner ve linklerinde de o lisânda bilgiler bulunur.

"Namaz Vakitleri” ve “İstikbâl-i Kıble” bilgileri ile Ramazan-ı şerif’deki “İmsâkiye” bilgileri,
bu sitemizde, dünyadaki takrîben 4 milyardan fazla kişiye kendi lisânları ile bildirilmektedir.
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“TÜRKİYE TAKVİMİ” SİTESİNİN ANA SAYFASI

“TÜRKİYE TAKVİMİ” SİTESİNİN ANA SAYFASINDA 11 LİSÂNDA TAKVİM VE 33 
LİSÂNDA İMSAKİYE YAYINI MEVCUTTUR

www.turktakvim.com
adresimizde, Türkiye 
Duvar Takvimleri’nin 
internet üzerinde 
bir benzeri neşr 
olunmaktadır. Ayrıca ana 
sayfamızın en üstündeki 
satırda görüldüğü üzere, 
sağdan sola doğru, kendi 
lisânları ile yazılı Türkçe, 
Arnavutça, Rusça, 
Romence, Polonyaca, 
(Lehçe), Kazakça, Fârisî,
İngilizce, Boşnakça, 
Bulgarca, Âzerice olmak 
üzere, 11 lisânda da, 
Türkçe Takvim gibi, 

1 Ocak – 31 Aralık ön ve arka sayfalarının yayını yapılmaktadır. Bunlardan Polonyaca (Lehçe), İngilizce, 
Boşnakça’nın sadece internette yayını yapılmaktadır. Diğer 8 lisândaki takvimlerin ise, internette yayınına 
ilâveten baskısı da yapılarak satılmaktadır.

Bu internetteki sitemizin ana sayfası olan takvim yaprağında, aynı duvar takvimlerinde olduğu gibi, vasatî ve 
ezânî olarak Namaz Vakitleri, Günün Sözü, Günün Târîhi ve diğer günlük Târîh Bilgileri bulunmaktadır. Bu 
takvim yaprağının altındaki, “Arka Yaprak” linkine tıklandığında, ekrana gelen arka sayfada Fıkra, Sohbet, 
Şiir, Erkek ve kız ismi ile yemekler vb. bilgiler mevcûddur. Takvim yaprağının hemen altında, sağ ve
solundaki kutuların içinde, “Önceki Gün” ve “Sonraki Gün” ifadelerinin üzerlerine tıklanılarak, ön veya arka 
sayfalarının evvelki veya sonraki gününe ait takvim yapraklarına ulaşılabilinir.

1982 - 2015 seneleri arasında olmak üzere, aralıksız 34 seneden beri basılmış olan Takvimlerimizin ön ve 
arka yazılarına, www.turktakvim.com sitemizden ulaşılabilinir. Şu anda, ilk dört sene hariç, 1986 – 2015 
seneleri arasındaki takvimlerin hergünün Takvim yaprağına ait bilgiler vardır. İlk dört seneye ait, 1982-1985 
yılları arasındaki takvimlerin de sisteme ilave edilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

Yine, ana sayfada sol üst kısmındaki, “Şehir Arama” kutucuğunun içerisine istediğiniz bir şehir ismi girilip,
“ENTER”’a basılınca, ana sayfanın sol tarafında şehrin ismi, eyâletin ismi ve devletinin ismi bulunmaktadır.
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LONDRA’DAN 
YAYINLANAN
MESHWERET ISLAMIC 
CALENDAR (İngilizce 
takvim sitemiz)

Sağ alt tarafında, o şehrin haritadaki yeri ile bilgileri mevcuttur. Ramazan-ı şerif ayında ise, bu sitede de, 33
lisânda “İmsâkiye” yayınımız mevcuttur.

Ayrıca, takvim yaprağının altındaki kutuda, “Tarih”, kelimesi bulunmaktadır. İstenilen herhangi bir tarihdeki 
takvim yaprağını görmek için, buradan tarih seçilir.
 
Ana sayfanın üst kısmında bulunan, “NEMÂZ VAKİTLERİ” ile “İSTİKBÂL-İ KIBLE” linklerine tıklanarak, açılacak 
olan sayfada, ayrı ayrı “NEMÂZ VAKİTLERİ” ve “İSTİKBÂL-İ KIBLE” bahisleri, Türkçe, Arabî, Fârisî, İngilizce, 
Fransızca, Almanca lisânları altında bulunan dosyalardan, arzû edilen lisândakinin üzerine tıklandığında, 
seçilen lisânda, bu husûslar hakkında, formülleri de dahil teferruatlı bildirilen bütün bilgiler elde edilir.

www.islamicalendar.co.uk adresimizde, İngilizce ve Türkçe takvim yayını yapılmaktadır. Sayfanın en 
üstündeki English veya Türkçe butonlarına basılarak, sayfa bu lisânlara çevrilebilir.

Bu internetteki sitemizin ana sayfası olan takvim yaprağında, aynı duvar takvimlerinde olduğu gibi, vasatî ve 
ezânî olarak Namaz Vakitleri, Günün Sözü, Günün Tarihi bilgileri bulunmaktadır. Bu takvim yaprağının altındaki 
“Back of the Page” linkine tıklandığında, ekrana gelen arka sayfada Fıkra, Sohbet, Şiir, vb bilgiler mevcûddur. 
Takvim yaprağının hemen altında, sağ ve solundaki kutuların içinde “Previous Day” ve “Next Day” ifadelerinin 
üzerlerine tıklanılarak, evvelki veya sonraki günün takvim yapraklarına ulaşılabilinir. 

Yine, ana sayfada, sol üst kısmındaki “City Search” kutucuğunun içerisine, istediğiniz bir şehir ismi girilip, 
“ENTER”a basılınca, ana sayfanın sol tarafında şehrin ismi, eyâletin ismi ve devletinin ismi bulunmaktadır.

Ayrıca, takvim yaprağının altındaki kutuda, “Date”, kelimesi bulunmaktadır. İstenilen herhangi bir tarihdeki 
takvim yaprağını görmek için, buradan tarih seçilir.
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MOBİL UYGULAMALARIMIZ

• iPhone & iPad uygulamalarımız;

www.turktakvim.com sitesinin ana sayfasının altında bulunan aşağıdaki resme tıklandığında, diğer çeşitli 
mobil uygulamalarımız hakkında bilgiler okunabilir. Burada bir kısmı özet olarak bildirilmiştir.

https://itunes.apple.com/tr/app/dunya-namaz
vakitleri/id425436491?mt=8

https://itunes.apple.com/tr/app/namazvakti/id413953686?mt=8

İndirme linki aşağıda ve uygulamanın QR kodu 
hemen yandadır. İstenilirse bu link ve QR kodu 
kullanılarak uygulama cihazınıza yüklenebilir.

İndirme linki aşağıda ve uygulamanın QR kodu hemen 
yandadır. İstenilirse bu link ve QR kodu kullanılarak 
uygulama cihazınıza yüklenebilir.

Şehir ismi yazılarak vakitler görülebilir:
Bu uygulamamız, App Store markette, “dünya namaz vakitleri, Engin 
Hoşgör” şeklinde yazılıp, aratılarak bütün iPhone cihazlarına yüklenebilir.

Uygulama ana ekranında, “İmsâk” vakti ile 5 namaz vaktini ve bir sonraki 
vakte kalan müddeti bildirmektedir. Ayrıca bu uygulamada, Asr-ı sânî 
ve İşâ-i sânî vakitleri de mevcuttur. Namaz vakitlerine ek olarak, ayrıca 
İmsakiye bölümü de bulunmaktadır.

iPhone & iPad; GPS’den konum bilgisi alarak, 
bulunulan yerin vakitlerini hesaplar:
Bu uygulamamız, App Store markette, “NamazVakti, Eyüp Kardaş” şeklinde 
yazılıp, aratılarak bütün iPhone & iPad cihazlarına yüklenebilir. Uygulama ana 
ekranında, “İmsâk” vakti ile 5 namaz vaktini ve bir sonraki vakte kalan müddeti 
bildirmektedir. 

Pusula sekmesinde, bulunulan şehrin kıble açısını vermektedir. Son kısımdaki Harita 
düğmesine basılınca da, yine bulunulan yerdeki harita bilgileri gelir. Haritada, 
şehrin "Kıble" istikâmetini gösteren kırmızı hat görülür.
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•Android uygulamalarımız;

https://market.android.com/details?id=prayer.times

https://play.google.com/store/apps/details?id=namaz.Vakitleri.internetsiz

İndirme linki aşağıda ve uygulamanın QR kodu 
hemen yandadır. İstenilirse bu link ve QR kodu 
kullanılarak uygulama cihazınıza yüklenebilir.

İndirme linki aşağıda ve uygulamanın QR kodu hemen 
yandadır. İstenilirse bu link ve QR kodu kullanılarak 
uygulama cihazınıza yüklenebilir.

GPS’den konum bilgisi alarak vakitleri hesaplar:

Bulunulan yerin o andaki namaz vakitlerini online olarak gösterir.
Bu uygulamamız, Google Play markette, “Namaz Vakitleri, turktakvim” 
şeklinde yazılıp, aratılarak bütün Android cihazlarına yüklenebilir.

Uygulama ana ekranında, “İmsâk” vakti ile 5 namaz vaktini ve bir sonraki 
vakte kalan müddeti bildirmektedir. Ayrıca bu uygulamanın ikinci ekranında 
ise 13 vakit bildirilmektedir. (Sayfayı parmakla sağa veya sola doğru 
sürükleyerek ikinci ekrana geçilebilir.)

İnternetsiz namaz vakti uygulaması (Sadece TR):
İnternet bağlantısına hiç ihtiyaç olmadan, istenen şehrin namaz vakitlerini ve 
içinde olduğunuz vakit ile bir sonraki namaz vaktine kalan müddeti de gösterir. 
Uygulamamızda Türkiye’deki 81 vilâyetin namaz vakitleri mevcûddur.

Bu uygulamamız, Google Play markette, “Namaz Vakitleri İnternetsiz, Serhend 
Kitabevi” şeklinde yazılıp, aratılarak bütün Android cihazlarına yüklenebilir.

Uygulama ana ekranında, “İmsâk” vakti ile 5 namaz vaktini ve bir sonraki 
vakte kalan müddeti bildirmektedir. Ayrıca bu uygulamanın “Diğer Vakitler 
için“ butonuna basıldığında, isimleri arka sahifede bildirilen, 14 vakit 
görülebilir.
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www.turktakvim.com sitemizin Android ve Widget uygulaması:

• Gadgetlarımız (Masaüstü Araçlarımız);

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.acarca.nesimi.takvim

http://www.namazvakti.com
www.namazvakti.com
DunyaNamazVakitleri.gadget

www.turktakvim.com/gadget
TurkiyeTakvimi2.gadget

İndirme linki aşağıda ve 
uygulamanın QR kodu hemen 
yandadır. İstenilirse bu link ve 
QR kodu kullanılarak uygulama 
cihazınıza yüklenebilir.

İndirme linki hemen aşağıdadır. 
İstenilirse bu link kullanılarak 
uygulama yüklenebilir.

İndirme linki hemen 
aşağıdadır. İstenilirse bu 
link kullanılarak uygulama 
yüklenebilir.

Bir senelik takvim bilgilerine ulaşılabilinir. 
Ayrıca seçilen şehrin bütün namaz vakitleri 
de görülebilir. Takvim bilgilerini, internet ile 
paylaşma özelliği mevcûddur. Bunun için, 
uygulama içerisindeki yazı üzerine basılı tutarak, 
widget üzerinde ise yazıya tıklanarak paylaşım 
yapılabilir. 

Bu uygulamamız, Google Play markette, “Türkiye Takvimi, turktakvim” 
şeklinde yazılıp, aratılarak bütün Android cihazlarına yüklenebilir.
Uygulama ana ekranında, “İmsâk” vakti ile 14 namaz vakti bildirilmektedir. 

Bu 14 vakit şunlardır:

İmsâk, Sabâh, Güneş, İşrak, Kerâhet, Öğle, İkindi, Asr-ı sânî, İsfirâr, 
Akşam, İştibâk-i nücûm, Yatsı, İşâ-i sânî, Gece Yarısı  1/2).

Kullanılan bilgisayarda, 
masa üstünde açık olan 
programların hemen 
yanında, istenilen dünyâ 
şehirlerinden birinin namaz 
vakitleri, devamlı olarak ve 
küçük bir pencere içerisinde 
görüntülenebilir.

Kullanılan bilgisayarda, 
masa üstünde açık olan 
programların hemen 
yanında, istenilen dünyâ 
şehirlerinden birinin namaz 
vakitleri, kerâhet vakitleri de 
dâhil olmak üzere, devamlı 
ve küçük bir pencere 
içerisinde görüntülenebilir.

	  

	  

Uygulama ana ekranında, “İmsâk” vakti ile 
5 namaz vaktini ve bir sonraki vakte kalan 
müddeti bildirmektedir. Ayrıca bu uygu-
lamada, Asr-ı sânî ve İşâ-i sânî vakitleri de 
mevcuttur. 
Uygulamanın “Bütün Vakitler” bölümünde 
ise, 14 vakit bildirilmektedir.

Bu 14 vakit şunlardır:

İmsâk, Sabâh, Güneş, İşrak, Kerâhet, Öğle, 
İkindi,  Asr-ı sânî, İsfirâr, Akşam, İştibâk-i 
nücûm, Yatsı, İşâ-i sânî, Gece Yarısı (1/2).

Bu uygulamamız, 
App Store markette, 
“NamazVakti” 
şeklinde yazılıp, 
aratılarak bütün 
MAC OS X 
cihazlara 
yüklenebilir.

• Mac Uygulamamız;
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Neden ve nasıl kuruldu?

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerinin “kuddise sirruh” manevi 
işareti ile kurulmuş bir ocak... Cağaloğlu yokuşundan aşağı 
inerken Hüseyin Hilmi Bey’e, “Burada bir kitabevi olsa, vitrininde 
"Mektûbât"

SERHEND KİTABEVİNİN TARİHÇESİ VE FAALİYETLERİ
Kitabevimizin ismi, Hazreti Ömer  Efendimizin soyundan gelen 
Âriflerin ışığı, Velîlerin önderi, İslam’ın bekçisi ve Müslimânların 
Baştâcı İmâm-ı Rabbânî  Ahmed-i Fârûkî Serhendî hazretlerinin 
yaşadığı Hindistan’daki Serhend şehrinden alınmıştır. 971 
[m.1563] - 1034 [m.1624] seneleri arasında yaşayan bu büyük 
İslâm âliminin türbesi de, Serhend şehrinde bulunmaktadır.

• Smart TV Uygulamamız;

Uygulama, ana ekranında “İmsâk” vakti 
ile 5 namaz vaktini ve bir sonraki vakte 
kalan müddeti bildirmektedir. Ayrıca bu 
uygulamada, Asr-ı sânî ve İşâ-i sânî vakitleri 
de mevcuttur.
Not: Asr-ı sânî ve İşâ-i sânî vakitlerini 
görmek için, TV kumandasının sol ok 
düğmesi ile soldaki vakitlerin üzerine gelip, 
kumandadaki “OK” düğmesine basılırsa, 
Asr-ı sânî ve İşâ-i sânî vakitleri görülebilir. 
Tekrâr “OK” düğmesine basılırsa, normal 
vakitlere dönülür.

Bu uygulamamız, Net TV markette “Namaz Vakitleri” şeklinde yazılıp, aratılarak bütün Philips Smart TV,
Sharp Smart TV ve Bang-Olufsen Smart TV cihazlarına yüklenebilir.

 kitabı dursa, geçenler baksa bile faydadır" 
buyurması ve bunu Hüseyin Hilmi Işık hazretlerinin vasiyet 
kabul edip gerçekleştirmesi ile başlayan, yarım asırlık bir 
ilim yuvası...
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İstanbul’un tarihi yarımadası olan Fatih ilçesinde, 
Ankara Caddesi üzerinde, Sirkeci’den Valiliğe 
çıkarken, sağ tarafta yer alan, karşısında 
Marmaray’ın Sirkeci durağı, Cağaloğlu çıkışındaki 
Serhend Kitabevi, emekli Matematik ve Fen 
Dersleri öğretmeni Bülent Gençer tarafından, 1969 
senesi Mart ayında faaliyete geçirilmiştir. Kendisi, 
uzun öğretmenlik yıllarında, muhtelif okullarda, 
talebelerine, hem Cebir, Geometri, Trigonometri 
ile fen bilgilerini en ince teferruatına kadar zevk ve 
şevkle anlatmış, hem de İslâm âlimlerini ve baha 
biçilmez kıymetli eserlerini tanıtmıştır. Şimdi bu 
talebeler, memleketimize ve milletimize kıymetli 
hizmetler yapmakta, her vesile ile hocalarına 
teşekkür ve memnuniyetlerini bildirmektedirler.

Vitrininde sergilenen Kitablar, yoldan geçen, 
Türkiye’nin ve dünyanın muhtelif yerlerinden gelen, 
yerli ve yabancı insanların dikkatini çekmekte ve 
bunların ilgi odağı olmakta, Bâb-ı âliden âdeta 
dünyaya açılan bir pencere özelliği taşımaktadır. 
Ayrıca, İstanbul’a gelen vatandaşlarımızın ve 

turistlerin büyük ekseriyetinin uğrak yeri olan 
Sultanahmed ve Sirkeci semtleri arasındaki cadde 
üzerinde yer almaktadır. 

Kitabevinde, 15 lisânda eserler bulunmaktadır.
Bu lisânlardan Türkçe 14, Arabi 63, Farisi 25,
Urduca 5, Arnavutça 3, Boşnakça 5, Türkmence 2, 
İngilizce 22, Almanca 6, Fransızca 6, Rusça 5, 
Lehçe 2, Çince 1, İspanyolca 1 ve Gürcüce 1, 
toplam 161 çeşit eser mevcuttur. Bu eserler, İslâm 
dinini, asr-ı seâdetdeki şekliyle aynen naklederek 
açıklayan İslâm âlimlerinin, geceli-gündüzlü, hiç 
durmaksızın, fedakârlıkla hazırlamış oldukları 
kıymetli kitabları neşreden Hakikat Kitabevi'nin 
yayınlarıdır. 

Kitabevimize muhtelif vesilelerle, meselâ bir kitab, 
adres sormak, fotokopi ve faks çekmek, kaşe, PVC 
yaptırmak ve bilhassa elindeki kağıtlarda yazılı 
eserlerimizi ismen istemek ve “Türkiye Takvimi”ni 
almak için gelen müşteriler, raflardaki kitablarımızı 
da tetkik etmekte ve bunları satın almaktadırlar. Bu 
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müşteriler arasında, yerli ve yabancı ilim adamları, 
akademisyenler, üniversite talebeleri, yurt dışında 
yaşayan gurbetçilerimiz de bulunmaktadır. Yabancı 
evlilik yapan vatandaşlarımız da, hanımlarına 
dini terimleri çevirmede zorlandıkları için, kitab 
arayışına giren ve bu şekilde çok müşkül durumda 
kalan müşterilerimizin de, can simidi gibi olan 
ihtiyaçlarına eserlerimiz cevap vermekte olup, 
bu şekildeki müşterilerimizin müstecab dualarına 
mazhar olunmaktadır.

1969 senesi Mart ayından günümüze kadar, 
ilk açıldığı gündeki heyecan ile dinimizi doğru 
öğrenmek isteyen insanların hidayetine, İslâm 
dinini tercih etmelerine ve Müslümanların da 
asr-ı seâdet Müslümanlığını öğrenmelerine vesile 
olan eserlerimize kavuşan müşterilerimiz, bu 
eserleri neşir ve telif eden zatlara çok dualar 
ettiklerini bildirmektedirler. Ayrıca bu vesile ile de, 
Kitabevimize teşekkürlerini ifade etmektedirler.

Neden Kitab Dağıtımı:
– Sadaka belâyı önler, ömrü uzatır. Mubarek 
Hocamız buyurdular ki; Bu zamanda, bu asırda 
verilecek en kıymetli sadaka, birine İslâmiyet’i 
öğretmektir. Bir kitab vereceksin, başka çaren yok. 
Yedir içir; ama ruhunu da besle. Çünkü, insan 
sadece et ve kemikten değildir. Onun bir de ruhu 
vardır. Nasıl etin, kemiğin gıdaya ihtiyacı varsa, 
ruhumuzun da o gıdaya ihtiyacı var. Ruhun en 
büyük gıdası, ilimdir, sohbettir, Kur’ân-ı kerîmdir, 
namazdır. Bunlar ruhu besler... 
– Allahü teâlânın dininden bir kelime öğretilmesine, 
öğrenilmesine sebep olana, Allahü teâlâ yüz ömre 
sevabı verir. 
– Belli bir yerin insanları üzerine azâb-ı ilâhî geliyor 
olsa, o beldede emr-i ma’rûf yapılıyorsa, Allahü 
teâlânın dinine hizmet ediliyorsa ve Allahü teâlânın 
sevgili kulları varsa, oraya umumî belâ gelmez. 
Allahü teâlânın azâbı ref olur, yani kaldırılır. 
Oradaki azâbı hak edenler de, dine hizmet edenler 
ve Peygamber efendimizin vârisi olan büyükler 
hâtırına kurtulurlar.
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Vakfın gayesi

Bülent Gençer Vakfı’nın gayesi, aziz vatanımızın, 
tarih ve ilim merkezlerinden biri olan Bağlum 
Beldesinde bulunan kabristanın bakım ve 
güzelleştirilmesi için, yetkili mercilere maddi 
destekte bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak, 
vakfın ekonomik durumunun elverdiği ölçüde, 

bu hizmetleri memleketimizin diğer yerlerine de 
yaymaktır. 

Vakıf bu amacı gerçekleştirmek üzere, aşağıdaki 
faaliyetleri yapmaktadır. 
– Sosyal ve Kültürel muhtevalı, Yayınları basmak, 
yaymak, satmak, dağıtmak, fuarlara katılmak,
– Konferanslar ve seminerler tertiplemek,

İnternet adresi: www.bulentgencervakfi.com   ¬   E-posta: bilgi@bulentgencervakfi.com



– Dergi, bülten, broşür, takvim, kitap, CD, video ve 
internette yayınlar yapmak,
– Kitabevleri, kütüphaneler ve yayınevleri açmak,
– Kermes ve turlar tertip etmek,
– Tarihi muhtevalı hatıra, hediyelik eşyaların temin 
edilip satılması.

Ayrıca Kanuni Düzenlemelerin izni dahilinde;

– Belediyelerle sözleşme yaparak kabristanın bakım, 
tamir, proje, inşaat, temizlik, ağaçlandırma ve peyzaj 
hizmetlerini yapmak, kabristan düzenleme ile alakalı 
proje ve taahhütlerde bulunmak, 
– Kabirlerin bakım, onarım ve emniyet hizmetlerini 
yürütmek.

Seyid Abdülhakîm Arvâsî’nin kabrinin 
önceki hâli, oradaki düzenlemeler

Bülent Gençer Vakfı, 2004 yılında Vakıf Resmî 
Senedinde yazılı amaçla kurulmuş ve 2007 
yılında, yukarıda resmi bulunan Vakıf hizmet 
binası faaliyete geçirilmiştir. Faaliyete geçen 
Vakıf binası, çevresinde yapılan peyzaj ve 
düzenlemelerden sonra gelen ziyaretçilerin 
hizmetine sunulmuştur. Vakıf binasının ve çevre 
düzenlemelerinin yapılmasından sonra, ziyaretçi 
sayısında çok büyük bir artış olmaya başlamıştır. 
Hemen hemen her gün, Türkiye’nin her tarafından 

ve dünyanın pek çok yerinden ziyaretçiler 
gelmektedir. Gelen ziyaretçiler, derin âlim, büyük 
veli Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretlerini ziyaret 
sebebiyle, çok istifade ettiklerini ve ücretsiz verilen 
vakıf hizmetlerinden dolayı da memnuniyet, 
teşekkür ve dualarını bildirerek ayrılmaktadırlar. 
Ecdadımızın, vakıfların hizmet husûslarındaki 
gayret, hassasiyet ve usullerini rehber edinen 
Vakfımızın çalışmaları sonucunda, bugünkü hâlini 
gören ziyaretçiler dua etmekte ve bu meyanda 
bazı devlet büyüklerimiz, ‘’Burası bir cennet"
diyerek hayranlıklarını bildirmektedirler. 
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Türbe-i şerîfe giriş kapısı



26

Bağlum, 1943 yılından sonra, 
Seyyid Abdülhakîm Arvâsî 
Hazretlerinin (Kuddise Sirruh) 
defninden itibaren, günümüze 
kadar 100 den fazla Seyyidlerin 
ve birçok sevenlerinin de, 
cenazeleri Bağlum’a defn 
edilmiştir. Abdülhakîm Arvâsî 
Hazretleri’nin büyük oğlu, 
İstanbul Kadıköy Müftüsü, Ahmed 
Mekki Efendi Hazretleri, 1967 
yılında vefat etmiş olup, İstanbul 
- Edirnekapı Kabristanına 
defn edilmiştir.  Daha sonra 
çevre yolu geçmesinden 
dolayı, 1971 yılında Ankara 
- Bağlum Kabristanına nakil 
edilmiştir. Abdülhakîm Arvâsî 
Hazretleri’nin, Bağlum’a defn 
edilmesinden sonra bu belde, her 
geçen gün, her bakımdan, gerek 
imar ve gerekse ziyaretçilerin 
artarak devam etmesi neticesinde, 
gelişerek nüfusu 30.000 lerin 
üzerine çıkmıştır. Halen de 
gelişmeye devam etmektedir.
Vakfımızın, Bağlumdaki 
kabristanın bitişiğindeki tesis 
ve çevresindeki arsasının 
bugünkü, imrenilen, sevilen, 
huzûr bulunan ve ayrılmak 
istenilmeyen güzelliklere 
kavuşması, tesadüfi, rastgele 
bir hâdise değildir. Seyyid 
Abdülhakîm efendi hazretlerinin 
bereketi ve onun hürmetine edilen 
dualar ile onun yolunu bizlere 

aynen gösteren Büyüklerimizin 
ihsanları neticesinde, bu büyük ve 
mubarek zâtın şânına lâyık olmak 
için, geceli, gündüzlü çalışılarak, 
bugünkü güzelliklere ulaşmak 
nasib olmuştur. Ziyaretçilerin ve 
bu meyanda devlet erkânından 
gelenlerin  beyanları, meselâ 
‘’Burası cennet bahçesi olmuş‘’ 
demeleri, herkes tarafından 
görülen bu güzelliklerin açık 
vesîkalarıdır.

Vakfın kuruluşundan evvel, 
1960 senesinden itibaren, her 
fırsatta ziyaret edildiğinde, o 
zamanlardaki durumunu gören 
ve mahzun olan, halen kendi ismi 
ile kurulan Vakfımızın Başkanı,  
‘’Ya Rabbî bize imkân ver. 
Buraya bir vakıf kuralım. Gelen 
ziyaretçiler ihtiyaçlarını rahat bir 
şekilde karşılasın.‘’ diyerek dua 
etmiştir. Vakfın kurulmasındaki 
gâye,  bu büyük zâtları 
ziyarete gelenlerin, bu büyük 
zâtların şânına uygun olarak 
karşılanması, ziyaret ve ibadet 
ile ilgili ihtiyaçlarını görmeleri, 
ağırlanması ve uğurlanmasıdır. 
Bunu gerçekleştirmek ve 
ziyaretçilerin ziyaretlerini rahat 
yapabilmeleri için uzun, çetin 
çalışmalar ve yorucu, zevkli çok 
büyük gayretler sonucunda bu 
Vakıf kurulmuş, zevkle ve şevkle 
hizmetlerine devam etmektedir.

“Türbe-i şerîfin son hâli”

“Kabr-i şerîfin eski hâlleri”



27

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’ den Vakfımıza Teşekkür

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Fehim Üçışık 
Ve Ailesi Vakfımızı Ziyaret Etti.

21 Haziran 2015 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, Bağlum’da seyyid Abdülhakîm Arvâsî 
hazretlerini ziyaretten sonra, Vakfımıza uğradı. Vakfımızı ve 
Vakıf hizmetlerimizi takdirle karşıladığını belirttikten sonra, 
Vakıf Başkanı Bülent Gençer Beyi telefonla arayarak, ‘Buranın 
evvelki hâlini biliyorum. Şimdiki durumunu da gördüm. 
Vakıf ve çevresini çok güzel buldum. Bu güzelliklerin verdiği 
hayranlık hislerimi ifade, tebrik, teşekkür ve dualarımı size 
bildirmeden buradan ayrılamadım.’ dedi ve tekrar ziyarete 
geleceğini söyleyerek vedalaştı.

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri’nin büyük oğlu olan Eski 
İstanbul Kadıköy Müftüsü Ahmed Mekki Efendi Hazretleri’nin 
torunu, Doğuş Üniversitesi  hukuk fakültesi  dekanı, Prof. Dr.  
H. Fehim Üçışık, aynı fakültedeki öğretim üyesi  eşi Prof. Dr. 
Güzin Üçışık ve oğulları Medipol Üniversitesi öğretim üyesi   
Dr. Mehmet H. Üçışık, Bağlum Kabristanı’nda medfun bulunan,  
büyük dedeleri Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerini, 
dedeleri Ahmed Mekki hazretlerini ve babalarını 9 Ağustos  
2015 Pazar günü ziyaret ettiler. Bu ziyaretten sonra vakfımıza 
da gelerek, vakıf faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.

Daha önce bakımsız ve ziyaretçilerini mahzun eden hâlden, 
kabristan ve çevresinin yeni düzenlemelerle güzelleşen son 
hâline gelmesinden çok memnun oldular. Vakıf hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ve dua ettiler. Ayrıca artan ziyaretçi sayısından 
mutluluk duyduklarını bildirdiler.
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‘Kursun Özellikleri’
Bülent Gençer Vakfı tarafından, 2011 yılında 
Bizimevler Câmi’inde, ihtimamla ve en kaliteli 
şekliyle tesis edilmiş olan Kur’ân-ı kerîm kursu, 
toplamda yaklaşık 900 m2’lik bir alana sahiptir. 
Kurs, modern dershane, son sistem sıra ve ders 
tahtaları, dolapları ile tefriş olunan sınıflardan 
meydana gelmiş olup, 120 kız talebe için 

4 sınıf ve 120 erkek talebe için 4 sınıf olmak 
üzere, toplam 8 sınıf ve 240 talebe kapasitesi 
ile hizmet vermektedir. Zaruret halinde, her iki 
tarafa da birer sınıf ilave edilerek, 300 talebeye 
hizmet verme imkânı mevcuttur. Erkek talebeler 
için, câmi’ namaz katından ve dışarıdan olmak 
üzere, iki giriş bulunmaktadır. Kız talebe 
bölümünün girişi tamamen farklı taraftan olup, 
ayrıca yangın kaçış kapısı bulunmaktadır.
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Kız bölümünde, sınıflara ilave olarak abdesthane, 
WC, mescit, mutfak ve yemekhane yer almaktadır. 
Sınıflar 30’ar kişilik olup, her bir sınıfta ergonomik 
sıralar, beyaz yazı tahtası ve kitaplık bulunmakta, her 
sınıfın tabii ışık ve havalandırması sağlanmaktadır.

Kursun eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlayıp 
uyguladığı eğitim ve öğretim programlarına uygun 
olarak, Avcılar Müftülüğünce yürütülmektedir. 

Erkek talebelere yaz döneminde, Kız Kur’ân-ı 
kerîm kursunda yaz döneminde kız çocuklara, kış 
döneminde ise yetişkinlere, Kur’ân-ı kerîm kursu 
verilmektedir.

Modern ve temiz havalandırmalı kurs ortamı ve 
hocaların mahareti sebepleri ile, Ispartakule’de 
oturan veliler ve talebeler, bu kursta huzur 
bulduklarını ve bir sonraki kurs dönemini hasretle 
beklediklerini ifade etmektedirler. Veliler, çocuklarının 
Kur’ân-ı kerîmi iki ay gibi kısa bir müddet içinde 
okumaya başladıklarını, namaz sure ve dualarını 
öğrendiklerini belirterek, her fırsatta teşekkürlerini 
bildirmektedirler. Ayrıca, ömrünü Kur’ân-ı kerîm 
kurslarında veya müftülük yaparak geçiren zevat, 
daha önce böyle mükemmel bir kurs görmediklerini 
bildirerek, nümune Kur’ân-ı kerîm kursu olarak, 
“Bülent Gençer Vakfı Kur’ân-ı kerîm Kursu”nu 
göstermekte olup, gezdirilerek ilgililerine tavsiye 
etmektedirler.
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 İstanbul- Büyükçekmece

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver 
Ören Beyefendinin (Rahmetullahi aleyh), Sayın Bülent 
Gençer Beye verdikleri talimat üzerine, Bülent Gençer 
tarafından ihtimamla ve gece - gündüz çalışılarak, 
2011 senesi Mart ayında yapımına başlanan 
Güzelşehir İhlas Camii, iki sene gibi kısa bir 
müddet içerisinde tamamlanmış ve 22 Nisan 2013 
tarihinde, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Mücahid Ören Beyefendinin katılımlarıyla 
ibadete açılmıştır.
Camiin alanı, 7.130 m2 olan bir arsaya sahiptir. 
Planda 30 m x 43 m’ lik bir dikdörtgen alan 
üzerine oturmakta olup, namaz katı ve mahfil 
kattan meydana gelmekte; alt zemin katta ise, 
erkek ve kız Kur'ân-ı Kerîm Kursu bulunmaktadır.
Bunun için ayrılan alan 1.300 m2 dir.
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Camiye ait bölümlerin alanları ve 
kapasiteleri: 
Namaz katı1.115 m2 olup, 1.250 kişilik 
kapasiteye sahiptir. Mahfil katı 330 m2 alana 
sahip ve 370 kişi kapasitelidir. Son cemaat mahalli 
ise,185 m2 alanlı ve 200 kişilik kapasiteye sahiptir. 
Böylece toplam 1.630 m2 alana sahip camimizde, 
1.820 kişi aynı anda namaz kılabilmektedir. 
Ayrıca 2.700 m2 avlu ve bu avluda, klasik 
Osmanlı mimari üslubu ile inşa edilmiş bir 
şadırvan bulunmaktadır. 

Osmanlı mimari sentezinden 
meydana gelen, Sultanahmed 
Camii'nin benzeri olan mimari 
özelliktedir: 
Dış mimari yapısı Sultanahmed Camiinden örnek 
alınmıştır. 14.4 m çapında bir ana kubbe ve bu 
ana kubbeyi destekleyen 4 yarım ay kubbe ile 
14 küçük kubbe bulunmaktadır.  Ana kubbenin, 
namaz katı zemininden yüksekliği 30 m.'dir. Bütün 
Osmanlı camilerinde olduğu gibi, akustik açıdan, 

imamın sesinin mihrabdan, cami'in her yerine 
ulaşması sağlanmıştır. Cami'in, Selimiye Camii'nin 
minareleri model alınarak yapılmış
2 adet minaresi bulunmaktadır. Her birinde ikişer 
şerefe bulunan minareler, başlangıçta 2,2 m. 
çapında olup, aşağıdan yukarı doğru zarif bir 
şekilde incelmektedir ve yerden yükseklikleri
47 metredir. Alt ve üst şerefeler, Selimiye 
camiindeki gibi, bir birine nazaran farklı, 
mukarnas bezemelerden yapılmıştır. Minareler 
Prekast tekniği ile yerde dökülen parçaların 
dışkalıp olarak kullanılması ile inşa edilmiştir.
Bu sayede sıva ve boya gerektirmemektedir.
Camiin dış cephe kaplaması, tarihi İstanbul 
camilerinin dış duvar malzemesi olan “Küfeki” 
taşıdır. Camiin iç tezyinat ve kalem işleri, Selimiye 
Camii birebir örnek alınarak yapılmıştır. Mihrab 
ve minber ise, Sultanahmed Camii modelidir. Vaiz 
kürsüsü, Fatih Camiinin tarihi vaiz kürsüsü aynen 
kopyalanarak, sedef kakma kündekâri ahşap 
tekniğinde imâl edilmiştir. Cami içinde bulunan 
avizelerde, kristal cam malzeme kullanılmıştır. 
Camiin ahşap kapıları, tarihi Osmanlı camilerinde 
olduğu gibi, kündekâri sanatına göre, yani çivi 
kullanılmadan geçmeli olarak imal edilmiştir.
Camiin bütün katlarında, döşemeden ısıtma tesisatı 
bulunmaktadır. Soğutma için, merkezi klima 
sistemine sahiptir. Klima sistemi, aynı zamanda 
ısıtma vazifesi de görebilmektedir.
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“Sultan III. Ahmed Çeşmesi – İstanbul”








