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~ CENGİZ KALLEK

CÖMERTLİK

Eldeki imkanları
ölçüler içinde,
gönüllü olarak ve karşılık beklemeden
başkalarının yararına sunma eğilimi.
meşru

L

~

Cömert Farsça cevan - merd kelimesinden Türkçeleştirilmiştir. Cömertlik
kavramı İslam ahlaki literatüründe genellikle seha, sehavet ve cüd terimleriyle ifade edilir. Seha ve sehavet sözlükte " ocağın, içinde kolaylıkla ateş yakıla 
cak şekilde geniş tutulması ve yanmakta olan ateşin alev ve dumanının kolayca yükselmesine imkan hazırlanması"
anlamına gelir. Bu manadan hareketle
gönül zenginliği ve genişliğine de sehavet denilmiştir. "Bir şeyin yeni, iyi ve sağ 
lam olması", ayrıca "cömertlik yapmak"
anlamındaki cevd veya cevdet kökünden
türetilmiş olan cüd da terim olarak sehavet kelimesiyle eş anlamlıdır (bk. Usanü 'l- "Arab, "sbv", "cvd" md .leri; Ragıb elisfahanl, s. 293). Bazı İslam ahlakçıları bu
iki terimi cömertliğin farklı dereceleri
için de kullanmışlardır (aş . bk.). Kur'an - ı
Kerim'de seha, sehavet ve cüd kelimeleri geçmemekle birlikte pek çok ayette
infak, !sar, i'ta, it'am, ihsan, ikram, bez!
gibi masdarlardan gelen fiillerle cömertlik erdeminin önemi üzerinde durulmuş
tur. Hadislerde ise hem bu kelimeler
hem de seha, sehavet ve cüd kelimeleri
geçmektedir.
Cömertlik Cahiliye devrinin en önemli
erdemleri arasında yer almaktaydı . Bu
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dönemde cömertliğiyle ün salmış ve adları tarihe geçmiş pek çok kişi vardır .
İbn Kuteybe'nin kaydettiğine göre Araplar arasında Ka'b b. Mame, Hatim etTai ve Herim b. Sinan'dan daha cömert
bir kimse yoktu (eş-Şi<r ve 'ş-ş u<ara', s.
164). Cahiliye devrinde birinin çok cömert ve misafirperver olduğunu anlatmak için "kuşları doyuran·, "esen yeli
besleyen·. "yolcunun azığı" , "köpeği korkak olan" gibi mecazi ifadeler kullanılır
dı. Ancak bu dönemde cömertçe davranışların temel amili, ahlaki ve insani duygulardan ziyade kişinin veya kabilenin
şan ve şöhretini yayma tutkusuydu. Esasen asaıet. cesaret ve sehavet, Cahiliye
hayatının en ciddi zaaflarından olan şeref
yarışının (tefahür) başlıca konularıydı.
İslam dini cömertliği bir fazilet olarak
kabul edip yüceitmenin ötesinde onu
bencil duyguların tatmin vasıtası olmaktan çıkararak Allah rızası ve insan sevgisinden oluşan ahlaki bir muhtevaya
kavuşturmuştur. Kur'an-ı Kerim, malını
Allah rızası için değil sadece insanlara
gösteriş olsun diye harcayan kimselerin
bu davranışlarının ahlaki değer taşıma
dığını, yardımlaşmanın ancak insanlara
iyilik etme (birr) ve Allah'a saygı gösterme (takva) niyetine dayalı olması gerektiğini ısrarla vurgulamıştır (bk. el-Bakara 2/264; el-Maide 5/ 2; ei-Leyl 92 / 1720). Kur'an'da cömertlik öncelikle Allah'in
sıfatları arasında gösterilmiştir. Allah
sonsuz lutuf ve kerem sahibidir (er-Rahman 55 / 27, 76; ei-Alak 96/3). O'nun bir
adı da kerimdir (el-infitar 82 / 6). Bundan
başka Kur'an 'da yer alan rahman, rahim, vehhab, latif, tewab, gaffar, afüv,
rauf, hadi gibi ilahi isimler de Allah'ın
cömertliğini değişik yönleriyle ifade eden
kavramlarctır. Bir hadiste, "Allah cömerttir ve cömertliği sever· buyurulurken "cömert" karşılığında Allah'ın isimlerinden
biri olarak "cevad" kelimesi kullanılmış
tır (Tirmizi, "Edeb", 41).

Hadis

kitaplarında

Hz. Peygamber'in
dair pek çok rivayet yer almaktadır. Hz. Ali, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. ömer, Enes b. Malik gibi ünlü
sahabilerden nakledilen hadislerde Hz.
Peygamber insanların en cömerdi olarak tanıtılmıştır (bk. Buhari, "Bed'ü'lvai:ıy" , 5, "Şavm", 7, "Men&kıb", 23; Müslim, "Fe:i:a'il", 48, 50) . Yine Enes b. Malik,
Cabir b. Abdullah. Hz. Aişe gibi sahabiler,
Resülullah'ın kendisine ihtiyacını bildiren
hiçbir kimseyi geri çevirmediğini belirtmişlerdir (b k. Müsned, VI, 130; Müslim,
"Fe:i:a'il", 56, 57; Ebü'ş-Şeyh, s. 46-48)
cömertliğine

Gerek Kur'an'da gerekse Sünnet'te cöilahi bir sıfat ve peygamberlerin de sahip oldukları üstün bir fazilet
olarak kabul edilmesi, İslam ahlakçıları
nın bu konuya özel bir önem vermelerine yol açmıştır. Ahlak kitaplarında geleneksel uygulama sürdürülerek diğer erdemler gibi cömertlik de israf ve cimrilik diye adlandırılan iki aşırılığın (rezTiet)
ortası sayılmıştı r. İsraf şahsi ve aifevi harcamalarda aşırılığa kaçmak, nefsin kötü arzularını tatmin etme uğruna insani ve dini hiçbir gaye gütmeksizin eldeki
imkanları saçıp savurmak, cimrilik ise dinin ve örfün gerekli gördüğü yerlere harcama yapmaktan kaçınmaktır. Kur'an- ı
Kerim'de müslümanlara her iki aşırılık
tan da sakinarak harcamalarında ölçülü
olmaları emredilmiştir (el-A'raf 7/ 31; elisra 171 29; el-Furkan 25 1 67)
İslam ahlakına göre cömert olabilmek
için başkalarına yardım etmek yeterli
değildir. Ayrıca bu yardımın isteyerek ve
seve seve yapılması gerekir (bk. ei- Haşr
59 / 9) . Çünkü diğer bütün ahlaki faziletler gibi cömertlik de insanda bir huy ve
meleke haline gelmekle kazanılmış olur.
Bu sebeple ara sıra veya isteksiz olarak
ya da zorla iyilik yapan bir kimse cömert
sayılmaz. Buna karşılık iyilik yapma niyet ve iradesi taşıdığı halde bunu gerçekleştirme imkanına sahip olmayan insan cömert sayılır (Gazzali, lll, 53, 58, 60).
Cömertliğin meleke halini alması güçlü
bir irade eğitimine bağlıdır. Bu sebeple
Hz. Peygamber'e hangi sadakanın daha
mertliğin

değerli olduğu sorulduğunda , "Yaşama

sevincin yerinde ve mala düşkün olduğun, zenginliği arzulamakta ve fakirlikten korkmakta bulunduğun zamanda
verdiğin sadakadır· diye cevap vermiş
tir (Buharl, "Zekat", ll) . Cömertliğin diğer bir şartı da yardıma mukabil hizmet, mükafat, övgü ve teşekkür gibi herhangi bir maddi veya manevi karşılık
beklememek (el- insan 76 / 8- 10). gösterişten ve yardım edilen kimseyi rencide
edecek tutumlardan dikkatle kaçınmak
tır (el- Bakara 2/ 261 -265) . Ayrıca yardım
olarak verilen malın gözden çıkarılan bir
şey olmayıp sahibi nezdinde değer taşı
ması da cömertliğin şartlarındandır (eiBakara 2/ 267; Al-i imrfuı 3/ 92).
İslam ahlakçıları yapılan hayrın miktarı,

cinsi, hayır sahiplerinin mali imkansosyal tabakalar arasındaki yerleri
vb. açılardan konuya eğilerek cömertliği çeşitli tasniflere tabi tutmuşl ardır.
Buna göre cömertliğin en alt derecesi,
şeriatın farz kıldığı zekat ve ailenin geları,
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çimini sağlamak gibi görevlerin yerine
getirilmesidir. Bunun ötesinde iyilik yapmak ise kişinin ahlak ve faziletteki kemal derecesine bağlıdır. Bazı ahlakçılar
bu açıdan cömertliği sehavet. cüd ve isar
olmak üzere başlıca üç dereceye ayırmış
lardır. Kişinin, imkan l arının çoğunu kendisine ayırarak azını hayır yolunda kullanmasına sehavet. azını kendisine ayı
rarak çoğunu başkalarına ikram etmesine cüd, gerekti ğinde kendisini tamamen mahrum bırakarak imkanını baş
kaları için kullanmasına da isar denir.
fsar. Haşr süresinin 9. ayetinden alına
rak terimleştirilmiştir. Söz k onusu ayette. hicretten sonra Medineli ensarın Mekkeli muhacirleri evlerine alıp maliarına
ortak ederek yüksek bir cömertlik ve
feragat örneği göstermiş oldukları övgüyle anlatılmaktadır. ibn Kayyim ei -Cevziyye, yapılan hayrın cinsi bakımından
cömertliği on mertebeye ayırmıştır. Bunlar bedeni imkanlar. makam ve mevki.
rahat ve huzur, ilim ve servet gibi maddi ve manevi imkan ve kabiliyetlerin hayır yolunda kullanılmasından oluşur (Me·
daricü's·salikfn, ll, 305-308) Başka bir
tasnife göre cömertliğin en mükemmeli
Allah ' ın cömertliğidir. Çünkü Allah hangi varlığın ne kadar ikrama layık olduğunu bilir ve o kadar ikram eder. Ayrıca
O' nun ihtiyaçtan münezzeh olduğu için
ikramından dolayı kulunu minnet altında
bırakmak gibi bir gaye güttüğü de düşünülemez. insanlar arasında cömertlik
sıfatına en çok muhtaç olanlar ise yöneticilerdir ; onlardan sonra diğer sosyal
tabakalar gelir (Ragıb ei- İ sfa hani, s. 294)
Farabi ve ibn Sina gibi sudur*cu islam
yeni Eflatunculuk'tan da faydalanarak varlığın Allah 'tan taşmasını
(feyz) ve genel olarak alemde hayrın as-

filozofları .

şerrin

ise

arızi olduğu şeklindeki

göcömertlik (cüd) sıfatıy
la izah etmişlerdir (Farabi, s. 57; İ b n Sina. s. 297-298) Bazı ahlakçılar, klasik ahlak felsefesindeki dört esas fazilete (hikmet, şecaat, iffet. ada let) ilaveten cömertliği de temel fazilet sayarak bunun altında ikinci derecedeki faziletleri sırala 
mışlardır (mesela bk. İbn Miskeveyh, s. 43;
İ bn Hazm, s. 59, 87).
li,

rüşlerini Allah'ın
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Aka Seyyid Muhammed Ali Türkçe olcöngü "türlü konula rın. özellikle çeşitli şairlerden seçilmiş
şiirlerin yazılı olduğu kitap veya defter"
şeklinde tarif eder ve kelimenin Türkçe'de "büyük gemi, fakirierin kullandığı
satrançlı çul ve kilim. büyü k nesne" anlamlarında kullanıldığını söyler (Ferheng-i
f'lizam, ll. 408) Şeyh Süleyman Efendi de
cönge "gemi. seflne" karşılığını verir ve
bir edebiyat terimi olarak "mecmua " anlamına da geldiğini belirtir ( Lugat-ı Çağa·
tay ue Türki-i Osman[, s. 142) Farsça Türkçe Lugat'ta ise cönk. "Büyük gemi
ve içinde türlü türlü şiirler ve meseleler bulunması itibariyle eş ' ar defterine
denir. Ona beyaz-ı büzürg de derler"
("cönk" md ) şeklinde tarif edilmiştir.
duğunu söylediği

Lisanü '/- 'Arab, "cvd", "sh v" md.leri ; M. F.
Abdülbaki, Mu'cem, "krm", "~dk" md .leri ; Wensinck Mu' cem "cv d" "shv". m.d leri· Müsned
VI , l JO; Buharf: "Bect'Ü·ı-"vahy",-5, ,,'Savm" , 7:
"Zekat", 11 , "Mena~b", 23; Müslim. "Feza'il",
48, 50, 56, 57; Tirmizi. "Edeb", 41, "Da'avat",
63, 69; Nesai. "Şavm" , 57; İbn Kuteybe. eş
Şi'r ue'ş-şu'ara', s. 164; Farabf. el-Medrnetü'l·
fazlfa (nşr. Albert N. Nader), Beyrut 1986, s. 57 ·
58; Ebü 'ş -Şeyh, Af]laku'n -nebr ve 3.dabüh (nşr
Seyyid ei-Cümeylfl. Beyrut 1406 / 1986, s. 46 ·
51 ; İbn Miskeveyh. Teh?fbü '/-af]lal!;, s. 43, 106·
107 ; İbn Sina. eş - Ş ifa', s. 297-298; İbn Hazm.
el·Af]lak ve's-s iyer, Beyrut 1405 j 1985, s. 31,
59, 87; Ragıb el- İsfah a nf. e?·~err'a ila. me ka·
rimi 'ş - şerr'a (n şr. Ebü 'I -Yezfd el-Acemi). Beyrut 1400 j 1980, s. 293-294 ; Gazzalf. İhya' IBeyrut). lll, 53, 57-60, 243, 25 7, 259-261 ; İbn Kayyim ei-Cevziyye. Medaricü's-sa likfn, Kahire
1403 / 1983, s. 303-309; Cevad Ali . el - Mufasşal,
IV, 575-584, 587-588, 593, 597.

Genellikle aşık edebiyatı,
ve folklor ürünlerinin
toplandığı anonim mahiyette
bir mecmua türü.

halk

den gelen cönk ispanyol ve Portekizce'ye junco. italyanca'ya giunco, Fransızca'
ya jonque ve ingilizce'ye junk olarak geçmiş; Çin denizlerinde kullanılan d ibi düz
ve dört köşeli, puruvası. çıkıntılı baş bodoslaması ve kıç pupası . dümeni muallakta olan yelkenli gemiler için de genel
bir ad olmuştur (The Sh arter Oxford Eng-

edebiyatı

_j

Eski ve yeni sözlüklerle ansiklopedilerde aslı. mana ve muhtevası hakkında
farklı bilgiler verilmektedir. Cava ve Malaya dillerindeki djong (conk) kelimesin-

XIX.

yüzyılın

ait
di ni -tasavvufi

son l a rı na

m uh teval ı

bi r cönkten
iki sayfa
(M . U zun
özel

kitaplıgı)

Cönk ansiklopedilerde genellikle "uzunensiz. uzun yazma mecmualara verilen ad " olarak tanıtılmış ve
" mecmua " nın belli konularda seçilmiş
örnek metinlerden oluşan yazma ve basma kitaplar için kullanıldığı söylenerek
cönkle mecmua arasında bir ayırım yapılmamıştır. ibn Manzür' un Lisanü '1cArab' ında yer almayan kelimeye elMu ccemü 'l- vasft "tambur. çalgı aleti"
manasını verir ("cnk" md.). Muhammed
Murtaza ez -Zebidi ise cönkün Arapçalaş
tırılmış bir kelime olduğunu, müsiki aleti ve daha çok ud manasında kullanıldı
ğını söyler (Tacü 'l -<aras, "cnk" md .; kelimenin çeş i t li dillere ait sözlü klerd eki karş ılı k l arı hakkında ge niş bilgi için bk. Gökyay, s. 107-149) Bugün Türkiye' de halk
arasında cönk kelimesi kullan ı lmamak
ta. bazı yörelerde ve özellikle Sivas'ta
cönk yerine mecmua denilmektedir.
lamasına açılan

Cönk kelimesi gerek gemi anlamıyla
gerekse mecmua ve diğer anlamlarıyla
)01. yüzyıldan beri Türkçe'nin çeşitli lehçelerinde kullanılm ı ştır.
Kütüphanecilik açısından bir kitap şek
li olarak da değerlendirilebilecek olan
cönklere şekillerinden dolayı "dana dili "
denilmektedir. Bu tabirin doğru biçiminin Farsça "dana dili" olduğu ileri sürülmekteyse de cönklerin halk arasında
" sığır dili" olarak adiandınidığı bilinmek-
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