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Kur'an-ı Kerim'in 
elli dördüncü suresi. 

_j 

Mekke döneminin ilk yıllarında Tarık 
süresinden sonranazil olmuştur. İlk aye
tinde ayın (kamer) iki parçaya bölünme
sinden bahsedildiği için bu adı almıştır. 
"ikterabet" ve "İkterabetü's-saa" süresi 
olarak da adlandırılır. Elli beş ayet olup 
fasılası) harfidir. Bölümler arasındaki 
anlam bütünlüğü sürenin bir defada na
zil olduğu ihtimalini kuwetlendirmekte
dir. Mekkl sürelerin genel karakteristiği
ne paralel olarak Kamer süresinde de ba
zı kıyamet sahneleri etkileyici bir üslupla 
tasvir edilip ahiret inancına vurgu yapıl
mıştı r. Sürede ayrıca müminlere güven 
ve huzur verici, inkarcıları ise korkutucu 
mesajlar yer almaktadır. 

Üç bölüm halinde ele alınabilen süre
nin ilk bölümü (ayet l-8) kıyametin yak
laştığından ve ayın yarılmasından bah
seden ayetle başlar. Bu ayetin , Mekkeli 
müşriklerin Hz. Peygamber'den bir mu
cize göstermesini istemeleri üzerine nazil 
olduğu nakledilmektedir (Taberl, XXVII, 
50). Ayetteki ayın yarılması ifadesi m ü
fessirlerin çoğunluğu tarafından zahiri 
manada anlaşılmış ve ResGl-i Ekrem za
manında ayın gerçekten yarıldığı belirti!" 
miştir (bk. İNŞiKAKU'I -KAMER). Ancak 
Kur 'an'da pek çok örnekte görüldüğü 
üzere, bu ayetteki geçmiş zaman kipin
deki fiilieri n, aslında gelecekte vuku bula
cak kıyamet olayı ile ayın ikiye bölünmesi 
şeklinde gerçekleşecek kozmik olayın ke
sinlikle vuku bulacağına işaret etti ğini 

söyleyenler bulunduğu gibi, "Ay ikiye bö
lündü" cümlesini mecazi bir ifade kabul 
eden ve bunu, "Durum açıklık kazandı" 
şeklinde açıklayan lar da olmuştur (Ragıb 
ei-İsfahanl, el-Müfredat, "ş~~" md.). Bu 
bölümde ayrıca inkarcıların kıyamet gü
nündeki sıkıntılı durumlarına temas edilir. 

İkinci bölümde (ayet 9-42) NGh, Ad, Se
müd, LGt ve Firavun kavimlerinin de pey
gamberlerini yalanladıkları belirtilerek 
bunların uğradıkları cezalar etkileyici bir 
üsiGpla anlatılır. Bu ifadeler arasında. 
"Andolsun ki biz bu Kur'an'ı öğüt alınsın 
diye kolaylaştırdık; ondan ders alan yok 
mudur?" mealindeki cümle dört defa tek
rar ed ilerek Kur'an üzerinde düşünme

nin, ışığ ıyla aydınlanmanın herkes için ge
rekli olduğuna ve onun, her insanın ya
rarlanabileceği ölçüde rahat anlaşılabilen 
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bir ifade ve üsiGp taşıdığından bu husus
ta herhangi bir mazeret ileri sürüleme
yeceğine işaret edilmektedir. 

Sürenin üçüncü bölümünde (ayet 43-
5 5) inkaretiara yönelik uyarılar tekrarla
nır ve yenilmez zannettikleri toplulukla
rının hezimete uğrayacağı bildirilir. Bura
da mü miniere Allah'ın yardımının gelece
ği belirtilmek suretiyle onlara güven ve
rilmektedir. "O topluluk bozulacak ve ge
riye dönüp kaçacak" mealindeki 45. aye
tin , bu sürenin inmesinden kısa bir süre 
sonra meydana gelen Bedir Gazvesi'nde 
Kureyş'in müslümanlar karşısında bozgu
na uğrayacağın ı müjdelediği kabul edilir. 
Hz. Ömer hangi topluluğun hezimete uğ
rayacağını merak ettiğini, ancak Bedir 
Gazvesi'nde ResGiullah'ın bu ayeti okudu
ğunu görünce ayette zikredilen toplulu
ğun Kureyş ordusu olduğunu anladığını 
belirtmiştir (İbn Keslr, IV: 266) . Ayetin Be
dir Gazvesi günü EbG Cehil hakkında na
zil olduğu da rivayet edilmektedir (Ayni, 
XVI. 52). Sürenin bu bölümünde ayrıca her 
şeyin belirli bir plan ve düzen (kader) için
de yaratı ldığı belirtilir (ayet 49) Müşrik

lerin Hz. Peygamber' e gelerek kader ko
nusunda tartışmaya başlamaları üzerine 
bu ayetin nazil olduğu nakledilir (Vahidl, 
s. 228) . Süre. takva sahiplerinin cennet
te nail olacakları nimetlerden bahseden 
ayetle sona erer. 

ResGl-i Ekrem'in önemli toplantılarda 
ve bayram namazlarında yeniden diriliş, 
tevhid ve peygamberliğin ispatı gibi 
önemli konuları ihtiva eden Kafve Kamer 

Kamer süresinin ilk ayetleri 

sürelerini okuduğu rivayet edilir (Müslim, 
"Şalatü ' l-'ldeyn ", 14, 15 ; Nesa!, "Salatü'l
cıdeyn", 12; İbn Keslr, IV, 260) . Ba~ı tefsir
lerde yer alan. "Kamer süresini gün aşırı 
okuyan kimseyi Allah kıyamet gününde 
do lunaya benzer bir yüzle diriltir" mealin
deki hadisin (mesela b k. Zemahşerl, IV, 42) 
sahih olmadığı anlaşılmaktadır (Muham
med et-Trabl us!, I, I O I 0) . Kamer süresi 
üzerine bazı çalışmalar yapılmıştır. Ab
dülhüseyin Destgayb-i Şlrazl'nin Ifa~ii'i
~i ez Kur' ani: Ijulaşa-i Beyanat'ı (Kum 
I 975) ve Abdülmün'im MemdGh Ra
mah'ın Tefsiru sureti'l-Kamer'i (Şeb!
nü'I-Kum 1987) bunlar arasında sayıla
bilir. 
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Iii K AMiL YAŞAROGLU 

KAMERIVIL 

Ayın hareketine göre 
belirlenen takvim yılı 

(bk. TAKViM). 

KAMERİYYE 
(~~!) 

Hz. Ali'yi tannlaştırarak 

ayda bulunduğunu kabul eden 
Nusayri fırkası 

(bk. NUSAYRİLİK) . 

KAMER UN 

Orta Afrika'nın batısında 
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İslam Konferansı Teşkilatı 'na üye ülke. 
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I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

II. TARİH 
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Resmi adı Kamerun Cumhur iyeti (Re
publique du Cameroun, Hepublic of Came
roon), resmi dilleri Fransızca ve İ ngilizce 
olan ülkeyi güneyden Ekvator Ginesi, Ga-


