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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 

_j 

_j 

İslam Konferansı Teşkilatı 'na üye ülke. 

L 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

II. TARİH 
_j 

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-



Resmi adı Republique du Cameroun 
IKamerun Cumhuriyetil 

Başşehri Yaounde 
Yüzölçümü 475.440 km' 
Nüfusu 15.803.220 12001 tah. i 
Resmi dili ingilizce. Fransızca 
Para birimi 1 CFA f rank ICFAFI = 100 centimes 

bo n ve Kong o; doğudan Kon go, Orta Afri
ka Cumhuriyeti ve Çad; kuzeybatıdan Ni
jerya ve batıdan Gine Körfezi çevirir. Yü
zölçümü 475.442 km2 , nüfusu 15.421.937 
(2000 tah .). başşehri Yaounde (Yaunde: 
990 .000), diğer önemli şehirleri Dauala 
(ı .200.000), N'Kongsamba, Bafussam. 
Foumban ve Maroua'dır. Bağımsızlığını 1 
Ocak 1960 tarihinde kazanan ülke Birleş
miş Milletler (ı 960). Afrika Birliği (ı 963) 
ve islam Konferansı Teşkilatı'nın (ı 975) 
yanı sıra bölgesel bazı milletlerarası ku
ruluşların da üyesidir. 

1. FiZiKi VE BEŞERi COGRAFYA 

2 ve 13. kuzey paralelleri arasında yer 
alan ve bir üçgeni andıran Kamerun, yer 
şekilleri bakımından birbirinden farklı 
özelliklere sahip dört bölgeye ayrılır. Ku
zeyde Benue ovası ile Çad gölü çöküntü
sünün oluşturduğu kuzey düzlükleri. orta 
kesimde Adamava kütlesi ve Nüerya sı
nırı boyunca uzanan dağlık bölge, batıda 
Gine körfezi kıyısındaki ovalık kıyı bölgesi 
ve güneyde ormanlık yayla bölgesi. Gü
neydeki yayianın ortalama yüksekliği 300, 
Adamava kütlesininki 1000-1600 m. ka
dardır. Batı Afrika'nın en yüksek dağla
rından biri olan Kamerundağı (4070 m.) 
ülkenin güneybatısındadır. İklim yeryüzü 
şekillerine bağlı olarak farklı özellikler 
gösterir. Güneydeki ormanlık bölge ile gü
neybatıdaki kıyı bölgesinde nemli. sıcak 
ve bol yağmurlu tropikal iklim hüküm sü
rer. Ortalama yıllık yağış miktarının 4000 
mm. olduğu bu bölgedeki Kamerun da
ğının etekleri dünyanın en fazla yağmur 
alan yeridir. Kuzeye doğru çıkıldıkça yağ
murlar azalır ve Çad gölü çevresinde SOO 

milimetreye kadar düşer. Güneydeki bol 
yağmur alan bölge, yaprak dökmeyen 
ağaçların ve çok sayıda bitki türünün ye
tiştiği geniş ekvator ormanlarıyla kap
lıdır. Ülke topraklarının yarıdan çoğu or
manlarla, beşte biri de otlaklarla kaplıdır. 
Kamerun akarsu varlığı bakımından zen
gin bir ülkedir. 

Nüfus. Tarih boyunca savaş. kuraklık. 
nüfus baskısı ve yayılma gibi sebeplerle 
kuzey, doğu ve güneyden devamlı göç
men akıniarına maruz kalan ülkede bu
gün 200'e yakın etnik grup yaşamaktadır. 
Bunların arasında en kalabalık grubu be
yaz ırka mensup FCılanller teşkil eder. Yi
ne FCılanller gibi Kamerun'un kuzey ke
simlerinde yaşayan Şüve Arapları . Kanu
riler ve Hevsalar da müslümandır. Güney
de ise başlıcaları Pigmeler. Bantular ve 
Bamilekeler olmak üzere çeşitli zenci ka
bileleri yaşamaktadır. Etnik yapıdaki çe
şitlilik dillerde de görülür ve resfi diller 
Fransızca ile(% 78) Ingilizce(% 22) olmak
la birlikte ülkede yirmi dört mahalli dil 
(kuzeyde Sudan, güneyde Bantu dilleri) 
konuşulur. Nüfusun % SO'si hıristiyan (% 
33 Katolik,% ı 7 Protestan).% 2S'ten faz
lası müslüman (kaynaklarda veri le n ra
kamlar kesin değildir). geri kalanı ise ani
misttir. Hıristiyanlık Fransız (Katolik) ve 
İngiliz (Protestan) sömürgecilerle misyo
nerler, Müslümanlık ise bölgeye hakim 
olan İslam devletleri (a ş. bk.) vasıtasıyla 
yayılmıştır. Müslümanlardan FCılaniler da
ha çok çobanlık ve çiftçilik yaparken H ev
salar. Kanuriler ve Şüve Arapları ticaret
le uğraşmaktadır. 

Eğitim ve Kültür. Ülkenin güney, batı 
ve kuzey bölgeleri farklı kültürlerin etki
si altında bulunmaktadır. Güneyde Fran
sız, batıda İngiliz. kuzeyde islam kültür
leri hakim olduğundan ülkede kültürel 
bütünlük yoktur. XIX. yüzyılın ortalarında 
misyonerler tarafından açılan Batı tipi 
okullar sömürge döneminde önce Alman, 
daha sonra da Fransız ve ingilizyönetim
leri altında yaygınlaştı. Bugün eğitim hiz
metleri hükümet, misyoner grupları ve 
özel sektör tarafından sağlanmaktadır. 
Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ku
zeyde geleneksel Kur'an okulları faaliyet
lerini sürdürmekte ve burada çocuklara 
Kur'an ve dini bilgilerin yanı sıra Arapça 
da öğretilmektedir. Genellikle Batı tarzı 
eğitime karşı olan müslüman aileler yük
sek din öğrenimi için çocuklarını Hartum 
(Sudan). Kana (Nijerya) veya Kahire'ye 
göndermektedir. Kamerun bağımsızlık
tan sonra okullaşmada önemli başarılar 
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göstermiştir. 1984 yılı itibariyle ilk ve or
ta öğrenim çağındaki nüfusun % 67'si 
okullara kayıtlı dır ; ancak bu oran ülkenin 
kuzeyinde% SS'e düşmektedir. 199S'te 
on- on yedi yaş arası okuilaşma oranı % 
50,3 civarındadır. Ülkenin en önemli yük
sek öğretim kurumu. 1962'de Fransa'nın 
yardımıyla kurulan Yaounde'deki Kame
run Üniversitesi'dir. 

Ekonomi. Kamerun'un ekonomisi ge
nelde tarıma dayalıdır ve 1999 yılı rakam
larına göre milli gelirin% 42'sini sağla
yan bu sektörde aktif nüfusun yaklaşık 
% 70'i çalışmaktadır. Tarımı yapılan baş
lıca ürünler arasında kahve, kakao, pa
muk, muz. kauçuk, palmiye yağı. şeker 
kamışı. pirinç. mısır. fasulye, yer fıstığı 
ve dan sayılabilir. Giderek artan kereste 
üretimi ve diğer orman ürünlerinin eko
nomideki yeri büyüktür. Modern sayıla
bilecek bir balıkçı filosu bulunan ülkenin 
hayvancılık sektörü yaklaşık 4,5 milyon 
baş sığıra sahiptir. Milli gelir içerisindeki 
payı% 21 olan sanayi sektöründe aktif 
nüfusun% 11 'i çalışmaktadır. Yeraltı ser
vetlerinin başında SS milyon tonluk re
zervle petrol gelmekte ve çıkarılan petro
lün (ı 988'de 8,3 milyon ton) üçte biri ih
raç edilmektedir. Milli gelirin % 36'sını 
hizmet sektörü sağlamaktadır. Petrol 
sektörünün gelişmesi , 1970-1985 yılları 
arasında ekonominin hızla gelişmesini 
sağladı. Ancak 1986'da bu büyürnede ani 
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KAMERUN 

bir düşme gözlendi. 1990'dan itibaren 
IMF ve Dünya Bankası çeşitli programlar
la devreye girmişse de bunlardan bir so
nuç elde edilememiştir. Kişi başına düşen 

yıllık gelir 1993'te 792 dolardı. 1999 yılın
da bu rakam 2000 dolara. büyüme ise% 
S,2'lere çıkmıştır. 

Toplam uzunluğu 66.910 km. (2.922 

kilometresi asfalt) olan karayolu ağı tabii 
şartlar sebebiyle her zaman ulaşıma açık 
değildir. Sömürge döneminde inşa edilen 
1120 kilometrelik demiryolu liman şehri 
Dauala'yı iç bölgelerdeki şehirlere bağla
maktadır. Dauala ve Yaounde'de millet
lerarası, diğer önemli şehirlerde ise daha 
küçük hava alanları bulunmaktadır. İhra
cat petrol, kakao, kahve, alüminyum ve 
orman ürünlerini, ithalat ise yatırım 
malları ile yarı mamül ürünleri kapsar. 
Ticaret yapılan ülkeler başta Fransa ol
mak üzere Avrupa Topluluğu ülkeleri, 
Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'
dır. 

II . TARİH 

Kamerun'un ilksakinleri ve tarihiyle il
gili kesin bilgi bulunmamakla birlikte kıyı 
kesimlerinin çok eski zamanlardan beri 
meskGn olduğu, Akdeniz'den gelen tüc
carlarla denizcilerin buralarda göründü
ğü ve BüyükSahra'yı aşan kervan yolla
rının Gine körfezine kadar ulaştığı bilin
mektedir. Ülkenin tarihini, birbirinden ba
ğımsız geliştikieri için İslamiyet'in etki
sinde kalan kuzey ve Hıristiyanlığın etki
sinde kalan güney bölgelerinin tarihi ola
rak iki kısımda incelemek gerekmekte
dir. 

Kuzey bölgesi önce Kanim ve Bornu 
devletlerinin, ardından Fülan'iler'in yöne
timinde kaldı. IX. yüzyılın başlarında do
ğan Kanim Devleti, Çad gölünün kuzeyin
den Adamava'ya kadar olan bölgeyi de
netimi altında tuttu. XI. yüzyılda Kanim 
Sultanı Hume (Umme) Cilmi'nin ihtida 
etmesi İslamiyet'inyöreye yayılmasında 
önemli rol oynadı. Hume, Akdeniz kıyısm
daki yönetimler ve Mekke ile yakın ilişki 
kurarak otoritesini bölgede genişletmeye 
çalıştı. Özellikle Bornu Sultanı İdr'is Elev
ma zamanında( ı 57ı-ı603) Çad gölü çev
resinde ileri bir İslam medeniyeti gelişti 
(bk FÜtANILER) . XIX. yüzyıla kadar siya
si bakımdan fazla bir rol oynamayan FG
Ian'iler, Osman b. FGd'i'nin (ı 804-1817) Ba
tı Afrika'da başlattığı cihad hareketi neti
cesinde Nüerya'nın doğusundan Çad hav
zasına kadar uzanan bölgeyi denetimle-
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ri ne aldılar ve Sakoto Sultaniiğı çatısı al
tında teşkilatlandılar. Osman b. FGd'i'nin 
otoritesini kabul eden Modibbo Adama, 
ölümünden sonra kendi adıyla anılan 
Adamava bölgesini alarak Yola merkez 
olmak üzere Pumbina Krallığı adıyla İsla
m! bir yönetim kurdu ( 1841). XX. yüzyılın 
başlarına kadar bağımsız bir devlet ola
rak ayakta kalan Adamava 1901'de in
giltere ve Almanya arasında paylaşıldı, 
1922'de de Milletler Cemiyeti tarafından 
İngiliz ve Fransız manda idarelerine ve
rildi. 

Güneyde XV. yüzyılın sonlarına doğru 
Portekiz denizeisi Fernando Po'nun keş
fettiği ve kendi adını verdiği bugünkü 
Bi o ko adasına gelen Portekizliler 1 520'
lerde anakaraya çıktılar ve köle ticaretiy
le ilgilenmeye başladılar. Bu arada Wouri 
ırmağına, içinde bol miktarda karides 
bulunduğu için Rio dos Camaröes ( kari
des nehri) adını verdiler ve bu isim çevre
deki toprakları da kapsayarak buranın İs
panyollar'a intikalinden sonra onların söy
Ieyişine göre Camarones, daha sonra da 
Kamerun (Aim.). Cameroun (Fr.). Came
roon (İng.) şekillerini aldı. 1777'de Fer
nando Po adası İspanya toprağı oldu. XIX. 
yüzyı lın başında buraya gelen İngilizler 
1827'de İspanyollar'dan adayı üs olarak 
kullanma izni aldılar. 1844 'te bölgeye 
misyonerler gelerek Hıristiyanlığı yayma
ya, okullar ve kiliseler kurmaya başladı
lar. Buea yakınlarında kurulan Victoria 
(bugünkü Limbe) Avrupalılar'ın anakara
daki ilk devamlı yerleşim merkezi oldu. 
1868'de Alman Woermann Kumpanyası, 
Wouri ırmağı ağzında büyük bir ticaret 
merkezi kurdu ve arkasından onu başka
ları takip etti. Buraya hakim olma husu
sunda Almanlar'la İngilizler arasındaki 
mücadele Almanlar'ın lehine sonuçlandı 
ve yerel yöneticilerle Alman hükümeti 
arasında bir himaye antiaşması imzalan
dı (Temmuz 1884). Böylece Almanya'nın 
Kamerun Protektorası doğmuş oldu. 

Kamerun'daki Alman himayesi, I. Dün
ya Savaşı biterken İngiliz ve Fransız bir
liklerinin ülkeyi işgal etmesiyle fiilen son 
buldu ( 1918) ve toprakları bu iki devlet 
arasında bölüşüldü ; güneyle doğusunu 
içine alan beşte dörtlük kısmı Fransa'ya, 
batısını içine alan beşte birlik kısmı İngil
tere'ye kaldı. Savaştan sonra İngiltere ile 
Fransa arasında imzalanan Londra Dek
larasyon u (Temmuz 1919) bu paylaşımı 
resm'ileştirirken Milletler Cemiyeti de 
bu fiil'i durumu onaylayarak 20 Temmuz 
1922'de aldığı bir kararla işgal ettikleri 

yerleri Fransa ve İngiltere'nin manda yö
netimlerine bıraktı. İngiltere, kendi böl
gesini Kuzey ve Güney Kamerun olmak 
üzere ikiye ayırarak idari açıdan NUerya ile 
birleştirdi; Fransa ise başşehri Yaounde 
olan ayrı bir sömürge yönetimi kurdu. II. 
Dünya Savaşı'nın ardından toplanan Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulu, Kamerun 
topraklarını milletlerarası vesayet siste
mine alarak Birleşmiş Milletler adına İn
giliz ve Fransız mandalarının devamını 
kararlaştırdı. 19S7'de kısmen özerklik ve
rilen Fransız Kamerunu'nda 19SS'de ya
pılan seçimleri ülkenin kuzeyinden Füla
n'i lideri Ahmedü Ahidjo kazandı ve baş
bakan oldu. Fransa'nın önerisiyle Birleş
miş Milletler'in Mart 19S9'da Fransız ve
sayetini kaldırması üzerine Fransız Kame
runu Kamerun Cumhuriyeti adı altında 1 
Ocak 1960'ta bağımsızlığını ilan etti ve S 
Mayıs 1960'ta Ahmedü Ahidjo cumhur
başkanı seçildi. Öte yandan Nüerya sö
mürgesi bağımsızlığını kazandıktan son
ra buraya bağlı olarakyönetilen İngiliz Ka
merunu'nda da bir halk oylaması yapıldı 
(Şubat 1961) ve kuzeyde (Batı Adama va) 
oturan halkın Nüerya ile, güneyde oturan 
halkın ise Kamerun Cumhuriyeti ile bir
leşrnek isteği anlaşıldı. Sonuçta Batı Ada
mava Nüerya'ya geçerken güneyde birleş
me sağlandı ve böylece Kamerun Federal 
Cumhuriyeti kuruldu (1 Ekim 1961). Yeni 
devletin federe cumhuriyetlerinden biri 
Doğu Kamerun (eski Fransız sömürgesi 
olan bölge), diğeri Batı Kamerun idi (es
ki ingiliz sömürgesinin güney kısmı) . Yak
laşık yirmi yıl federasyon halinde kalan 
Kamerun 'da 21 Mayıs 1972 tarihinde 
üniter devlet yapısını benimseyen yeni 
anayasanın kabulüyle yönetim sistemi 
merkez'ileştirilerek federe organlar kal
dırıldı. 1972 anayasası devlet başkanına 
kabineyi, yüksek devlet memurlarını ve 
on eyaletin valisini tayin etme gibi birçok 
yetki verdi ve Ahidjo ülkeye çok sayıda 
Fransız danışman getirterek idarede, or
duda, emniyet teşkilatında bunlardan is
tifade etti. Bağımsızlığın ilanından itiba
ren aralıksız devlet başkanlığı yapan Ahid
jo 4 Kasım 1982'de görevinden ayrıldı; ye
rini güneyli Katalik Paul Biya aldı. Daha 
önce Ahidjo gibi başbakanlıkyapan Biya, 
1984'te büyük bir çoğunlukla yeniden 
cumhurbaşkanı seçilince başbakanlık ma
karnını kaldırdı. 1987'de tekrar seçildi ve 
Aralık 1990'da da o güne kadar süren tek 
partili düzenden çok partili düzene geçil
mesini sağladı. Muhalefetin boykot ettiği 
1997'deki seçimlerden sonra başbakan
Iık makamı tekrar ihdas edildi. 
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KAMET 
(bk. ii<AMET). 

Kı\Mi 
(ö. ı 136/ 1 724) 

Divan şairi . 
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1 059 ( 1649) yılında Edirne'de doğdu . 

Asıl adı Mehmed olup Edirne Gülşenl Tek
kesi şeyhlerinden İbrahim Gülşenl'nin oğ
ludur. "Edirneli Efendi" veya "Edirneli Çe
lebi" olarak da anılır. Medrese tahsiline 
Edirne'de başlayıp İstanbul'da devam 
eden Karni. daha çocukluğundan itibaren 
köklü bir tasawuf ve edebiyat kültürüyle 
yetişti. Özellikle Edirne Gülşenl Tekkes i 
şeyh i La'II Efendi'den aldığı tasawufi ter
biye onun genç yaşta olgunlaşmasını sağ
ladı. Muradiye Mevlevlhanesi şeyhi ve 
sebk-i Hindl'nin Türk şiirindeki ünlü tem
silcisi Neşatl Dede'den edebiyat ve Fars
ça okudu. 1 085'te (1674) İstanbul'a gitti 
ve bir yıl sonra An karavi Mehmed Emin 
Efendi'den mülazım oldu. ilmiye mesle
ğinde hızlayükselerek 1101-1116 (1690-
1704) yıllarında çeşitli medreselerde mü
derrislik yaptı ve 1116'da Medine paye
siyle Bağdat kadısı oldu . Burada iki yıl 
kaldıktan sonra aziediidiyse de ertesi yıl 
fetva eminliğine getirildi. Üç yıl süren bu 
görevin ardından bir müddet mazul ka
lan Karni. Bursa payesiyle Galata kadılı-

ğına tayin edildi. fakat ertesi yıl yeniden 
aziedildL Zamanın sadrazam ı Damad Ali 
Paşa'ya iki kaside ve bir mesnevi sunun
ca evkaf müfettişliğine getirildi ( 1128/ 
1716). Aynı yıl Vize kazası kendisine ar
palık olarak verildi. Kısa süren bu ikbal 
döneminin ardından 1130 (1718) yılında 
Mısır kadılığına tayin edilen Karni bir yıl 
sonra aziedildL 1136'da (1724) Mekke ka
dı lı ğı sırası kendisine geldiğinde ihtiyarlığı 

sebebiyle affını istedi. Karni, Rumelihisa
rı'ndaki Ma'noğlu Yalısı'nda ikamet eder
ken 1 Zilkade 1136'da (22 Temmuz 1724) 
vefat etti. Mezarı Üsküdar'da Karacaah
met Türbesi karşısındadır. Ölümüne , 
"Nezr ede bir Fatiha eliyan olan tarihini 1 
Menzil-i Karni Efendi gülşen-i Firdevs ola" 
beyti tarih olarak düşürülmüştür. Karni'
nin gelinlik çağında ölen Ayşe adlı bir kızı 
ve müderrislikyapan Mustafa adlı bir 
kardeşiyle bu kardeşinin Leblb ve N azir 
mahlasıyla şiir yazan Ahmed ve İbrahim 
isimli iki çocuğu olduğu bilinmektedir. 

Hell) ilim ve irfanı hem de şairliği ve 
nasirliğiyle dikkat çeken Karni özellikle 
gazel. kaside, tarih ve lugazda meşhur 
olmuştur. Çelebizade Asım , onun iffet ve 
nezahet ile tanındığını ve fıkıh ilmindeki 
başarısıyla şöhrete ulaştığını söyledikten 
başka devrinin en büyük şairi olduğunu 
belirtir (Tarih, s. 175) . Karni. ilahi aşkı te
rennüm eden ve tasawufi unsurlara bol
ca yer verilen aşıkane gazeller yazmakla 
beraber N abi'den etkilenerek hikeml ga
zeller de kaleme almıştı r. Nedim'in edebi
yat dünyasında yerini almasıyla birlikte 
bütün çağdaşları gibi o da bu yeni söyle
yişin etkisine kapılarak gerek nazlrelerle 
gerekse orijinal gazellerle şuhane tarzı 
denemiş. bu tarzda da başarılı örnekler 
vermiştir. Zaman zaman gündelik hayata 
dair hatıralara da yer veren Karni'nin dili 
oldukça sade olup şiirlerinde halk söyle
yişlerine sıkça rastlanır. 

Karni'nin yaşadığı dönemde çok beğe
niimiş ve usta bir şair olarak değerlendi
rilmiş olması, onun sağlam bir söyleyişe 
sahip olduğunu ve divan şiirinin incelikle
rini iyi bildiğini gösterirse de ( Gölpına rlı , 

s. 9) Neşatı, Nabl. Nedim. Sabit ve Nam! 
gibi çağdaşı şairlere yazdığı n azirelerinde 
kuru taklitten kurtulamamış. manzume
lerinde de kendine has bir üsiQp ve yeni 
bir tarz oluşturamamıştır. 

Eserleri. 1. Divan. Çoğu tasawufi ağır
lıklı kaside. musammat, mesnevi, kıta, 
tarih, gazel. muamma, lugaz, matla' ve 
müfred olmak üzere toplam 592 manw
meden meydana gelen ve yirmi bir nüs
hası tesbit edilen (mesela b k. iü Ktp .. TV, 

KA Ml 

nr. 2892; Edi rne Se limiye Ktp .. Ahmed Bad! 
Efendi. nr. 2136/1; TSMK. Hazine, nr. 925; 

Millet Ktp .. Ali Emlrl Efendi. Manzum. nr. 
373/l. 374/2 ; Süleymaniye Ktp., Hafld Efen
di. nr. 357/ l) divan üzerinde doktora tezi 
olarak iki ayrı çalışma yapılmıştır (b k. b i b 1.) . 

z. Behcetü'l-feyhô. Karni'nin Bağdat ka
dılığı esnasında kaleme aldığı bu mesne
vi altı başlık altında 225 beyitten oluşur. 
Bağdat Valisi Hasan Paşa'nın bölgedeki 
aşiretlerin isyanını bastırmasını ve Bağ

dat'la ilgili imar çalışmalarını anlatan eser 
divanın bazı nüshalarında mevcuttur. is
tanbul Üniversitesi (TV. nr. 2839) ve Top
kapı Sarayı Müzesi (Hazine, nr. 925) kü
tüphanelerindeki nüshalarda eserin adı 
yanlışlıkla Tuhfetü 'z-zevrô olarak kayde
dilmiş , bazı kaynaklarda ise Behcetü 'n
nuamô veya Behcetü '1-muammd olarak 
verilmiştir. Mesnevi Ali Yıldırım tarafın
dan yayımlanmıştır (bk bibl.) . 3. Tuhfe
tü'z-zevrô . Yine Bağdat kadılığı sırasın

da yazdığı bir diğer mesnevi olan eserde 
Karni Bağdat'ta medfun olan velileri an
latır. Yirmi altı başlık altında 581 beyit
ten oluşan mesnevi divanın bazı nüsha
larında mevcuttur (Edirne Selimiye Ktp .. 
Ahmed Badl Efendi, nr. 2 ı 36/2; Mill et 
Ktp., Ali Emlrl Efendi, Manzum. nr. 373/ 
ı) _ Bu eseri de Ali Yıldırım neşretmiştir 
(bk bibl.) 4. Firuz-nôme. Şah, şahın 
azat ederek evlenmesine izin verdiği 
kölesi FirQz ve FirQz'un evlendiği Gül
ruh'un çevresinde gelişen 159 beyitlik 
bir aşk hikayesidir. Mesnevi'nin nüsha
ları, divanın Edirne Selimiye (Ahmed Ba
dl Efendi, nr. 2136/l) ve istanbul Üniver
sitesi (TV. nr. 2839. 2888) kütüphane
lerinde kayıtl ı nüshalarında mevcut 
olup müstakil olarak da Topkapı Sarayı 
Müzesi (Revan Köşkü,nr. 2015/4). Kayseri 
Raşid Efendi (nr. ı 273/6), Millet (Selim iye 
Pertev Paşa, nr. 4 ı 9). Süleymaniye (Esad 
Efendi. nr. 3416) ve Viyana (nr. 72 ı) kütüp
hanelerinde kayıtlı Külliyyôt-ı Nôbi 
Efendi'nin 136-139. varakları arasında 
ve Darü'l-kütübi 'I-Mısriyye'deki (nr. 3738) 

yazmanın 253-256. varakları arasında yer 
alır. S. Fetôvô-yı Kii':idiyye. Aslı Muham
med b. Ali ei-Hucendl ei-Ka'idl'ye ait olup 
(bk Keşfü '?·?Unün, ıı. ı 228) Şeyhülislam 
Ebusaidzade Feyzullah Efendi'nin Fars
ça'dan Arapça'ya çevirmeye başladığı , 

onun ölümü üzerine Kami tarafından ta
mamlanan bir eserdir (Süleymaniye Ktp., 
Caru l lah. nr. 916) . 6. Mehdmmü'l-fu~a 

hd' ii Taba~iiti'l-lfanefiyye (Süleyma
niye Ktp .. Aş ir Efendi. nr. 422/2; Milli Ktp .. 
nr. A 1042/3; Kayseri Ra ş id Efendi Ktp., 
nr. 972). 7. Netise-i Uhreviyye. İbadet
lerle ilgili Şalôt-i Mes<udi adlı Farsça 
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