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bir ifade ve üsiGp taşıdığından bu hususta herhangi bir mazeret ileri sürülemeyeceğine işaret edilmektedir.
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Kerim'in
elli dör düncü suresi.
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Mekke döneminin ilk yıllarında Tarık
süresinden sonranazil olmuştur. İlk ayetinde ayın (kamer) iki parçaya bölünmesinden bahsedildiği için bu adı almıştır.
"ikterabet" ve "İkterabetü's-saa" süresi
olarak da adlandırılır. Elli beş ayet olup
fasılası) harfidir. Bölümler arasındaki
anlam bütü n lüğü sürenin bir defada nazil olduğu ihtimalini kuwetlendirmektedir. Mekkl sürelerin genel karakteristiği
ne paralel olarak Kamer süresinde de bazı 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 sürenin ilk bölümü (ayet l-8) kıyametin yaklaştığından ve ayın yarılmasından bahseden ayetle başlar. Bu ayetin , Mekkeli
müşriklerin Hz. Peygamber'den bir mucize göstermesini istemeleri üzerine nazil
olduğu nakledilmektedir (Taberl, XXVII,
50). Ayetteki ayın yarılması ifadesi m üfessirlerin çoğunluğu tarafından zahiri
manada a n laşılmış ve ResGl-i Ekrem zamanında ayın gerçekten yarıldığı belirti!"
miştir (bk. İNŞiKAKU 'I - KAME R ). Ancak
Kur'an'da pek çok örnekte görüldüğü
üzere, bu ayetteki geçmiş zaman kipindeki fiilieri n, aslında gelecekte vuku bulacak kıyamet olayı ile ayın ikiye bölünmesi
şekl i nde gerçekleşecek kozmik olayın kesinlikl e vuku bulacağına i şaret etti ğini
söyleyenler bulunduğu gibi, "Ay ikiye bölündü" cümlesini mecazi bir ifade kabul
eden ve bunu, "Durum açıklık kazandı"
şeklinde açıklayan l a r da olmuştur (Ragıb
ei-İsfahanl, el-Müfredat, "ş~~" md .). Bu
bölümde ayrıca inkarcıların kıyamet günündeki sıkıntılı durumlarına temas edilir.
İkinci bölümde (ayet 9-42) NGh, Ad , Semüd, LGt ve Firavun kavimlerinin de peygamberlerini yalanladıkları belirtilerek
bunların uğrad ı kları 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 tekrar ed ilerek Kur'an üzerinde düşünme 
nin, ışığ ıyla aydınlanmanın herkes için gerekli olduğuna ve onun , her insanın yararlanabileceği ölçüde rahat anlaşılabilen

276

Sürenin üçüncü bölümünde (ayet 4355) inkaretiara yönelik uyarılar tekrarlanır ve yenilmez zannettikleri topluluklarının hezimete uğrayacağı bildirilir. Burada mü miniere Allah'ın yardımının geleceği belirtilmek suretiyle onlara güven verilmektedir. "O topluluk bozulacak ve geriye dönüp kaçacak" mealindeki 45. ayetin , bu sürenin inmesinden kısa bir süre
sonra meydana gelen Bedir Gazvesi'nde
Kureyş'in müslümanlar karşısında bozguna uğrayacağın ı müjdelediği kabul edilir.
Hz. Ömer hangi topluluğun hezimete uğ
rayacağını merak ettiğini, ancak Bedir
Gazvesi'nde ResGiullah'ın bu ayeti okuduğunu görünce ayette zikredilen topluluğun Kureyş ordusu olduğunu anladığını
belirtmiştir (İbn Keslr, IV: 266) . Ayetin Bedir Gazvesi günü EbG Cehil hakkında nazil olduğu da rivayet edilmektedir (Ayni,
XVI. 52). Sürenin bu bölümünde ayrıca her
şeyin belirli bir plan ve düzen (kader) içinde yaratı ldığı belirtilir (ayet 49) Müşrik
lerin Hz. Peygamber'e gelerek kader konusunda tartışmaya başlamaları üzerine
bu ayetin nazil olduğu nakledilir (Vahidl,
s. 228) . Sür e. takva sahiplerinin cennette nail olacakları nimetlerden bahseden
ayetle sona erer.
ResGl-i Ekrem'in önemli toplantılarda
ve bayr am namaz l arında yeniden diriliş,
tevhid ve peygamberliğin ispatı gibi
önemli konuları ihtiva eden Kafve Kamer

sürelerini okuduğu rivayet edilir (Müslim,
"Şalatü ' l-'ldeyn ", 14, 15 ; Nesa!, "Salatü'lcıdeyn", 12; İbn Keslr, IV, 260) . Ba~ı tefsirlerde yer alan. "Kamer süresini gün aşırı
okuyan kimseyi Allah kıyamet gününde
do lunaya benzer bir yüzle diriltir" mealindeki hadisin (mesela bk. Zemah ş erl, IV, 42)
sahih olmadığı an l aşılmaktadır (Muhammed et-Trabl us!, I, I OI 0) . Kamer süresi
üzerine bazı çalışmalar yapılmıştır. Abdülhüseyin Destgayb-i Şlrazl'nin Ifa~ii'i
~i ez Kur' ani: Ijulaşa-i Beyanat'ı (Kum
I 975) ve Abdülmün'im MemdGh Ramah'ın

Tefsiru sureti'l-Kamer'i

(Şeb!

arasında sayıla

nü'I-Kum 1987) bunlar
bilir.
BİBLİYOGRAFYA :

Ragıb el-İsfahanl , el-Müfredat, " ş~~ , md. ;
Müslim , "Şaliitü'l-cideyn " , 14, 15; Nesa!, "Saliitü'l-<ideyn " , 12; Ta beri, Cami'u ' l-beyan. (Bu lak). XXVII, 50-67; Vahidl. Esbabü 'n-nüzCıl, Kahire 1378/ 1959, s. 227-229; Zemahşerl, ei-Keş
şaf(Beyrut). IV, 35-42; İbnü'I-Cevzl, Zadü'l-mesfr, VIII , 87-104; İbn Kesir, Te[s irü'l-~ur' a ni'l
'a.?im, i ba s kı yeri ve tarihi yokJ (Daru ihyai 'l-kütübi'l-Arabiyye). IV, 260-269; Ayni. 'Clmdetü 'l-kari, Kahire 1392/1972, XVI, 52-60; Muham~ed
et-Trablusl. el-Keşfü'l-ilahr 'an şedidi't.-za'f ue'lmeuzCı' ue 'l-uahi (n ş r M. Mahmud Ahmed Bekkar), Mekke 1408,1, 1010; Elmalılı, Hak Dini,
VII , 4617-4657; Ömer Rıza Doğrul. Tanrı Buyruğu, İstanbul 1980, s. 595-597 ; MevdOdl. Te{hlmü 'l-Kur'an(trc. Muhammed Han Kayanlv. d ğ r.).
Istanbul 1987, VI, 39 -55 .

Iii
r

K AMiL

YAŞAROGLU

KAMERIVIL
Ayın

hareketine göre
belirlenen takvim yılı
(bk. TAKViM).
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KAMERİYYE

Kamer süresinin ilk ayetleri
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Hz. Ali'yi tannlaştırarak
a yd a bulunduğunu kabul eden
Nusayri fırkası
(bk. NUSAYRİLİK) .
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KAMERUN
Orta

Afrika 'nı n batısında

İslam Konferansı Teşkilatı ' na üye ülke.
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Resmi adı Kamerun Cumhur iyeti (Republique du Cameroun, Hepub lic of Cameroon), resmi dilleri Fransızca ve İ ngilizce
olan ülkeyi güneyden Ekvator Ginesi, Ga-

