
çimini sağlamak gibi görevlerin yerine 
getirilmesidir. Bunun ötesinde iyilik yap
mak ise kişinin ahlak ve faziletteki ke
mal derecesine bağlıdır. Bazı ahlakçılar 

bu açıdan cömertliği sehavet. cüd ve isar 
olmak üzere başlıca üç dereceye ayırmış
lardır. Kişinin, imkan larının çoğunu ken
disine ayırarak azını hayır yolunda kul
lanmasına sehavet. azını kendisine ayı
rarak çoğunu başkalarına ikram etme
sine cüd, gerektiğinde kendisini tama
men mahrum bırakarak imkanını baş
kaları için kullanmasına da isar denir. 
fsar. Haşr süresinin 9. ayetinden alına
rak terimleştirilmiştir. Söz konusu ayet
te. hicretten sonra Medineli ensarın Mek
keli muhacirleri evlerine alıp maliarına 
ortak ederek yüksek bir cömertlik ve 
feragat örneği göstermiş oldukları öv
güyle anlatılmaktadır. ibn Kayyim ei -Cev
ziyye, yapılan hayrın cinsi bakımından 

cömertliği on mertebeye ayırmıştır. Bun
lar bedeni imkanlar. makam ve mevki. 
rahat ve huzur, ilim ve servet gibi mad
di ve manevi imkan ve kabiliyetlerin ha
yır yolunda kullanılmasından oluşur (Me· 

daricü's·salikfn, ll, 305-308) Başka bir 
tasnife göre cömertliğin en mükemmeli 
Allah ' ın cömertliğidir. Çünkü Allah han
gi varlığın ne kadar ikrama layık oldu
ğunu bilir ve o kadar ikram eder. Ayrıca 
O'nun ihtiyaçtan münezzeh olduğu için 
ikramından dolayı kulunu minnet altında 
bırakmak gibi bir gaye güttüğü de dü
şünülemez. insanlar arasında cömertlik 
sıfatına en çok muhtaç olanlar ise yöne
ticilerdir ; onlardan sonra diğer sosyal 
tabakalar gelir (Ragıb ei- İ sfahani, s. 294) 

Farabi ve ibn Sina gibi sudur*cu islam 
filozofları . yeni Eflatunculuk'tan da fay
dalanarak varlığın Allah 'tan taşmasını 
(feyz) ve genel olarak alemde hayrın as-

li, şerrin ise arızi olduğu şeklindeki gö
rüşlerini Allah'ın cömertlik (cüd) sıfatıy
la izah etmişlerdir (Farabi, s. 57; İ b n Si
na. s. 297-298) Bazı ahlakçılar, klasik ah
lak felsefesindeki dört esas fazilete (hik
met, şecaat, iffet. ada let) ilaveten cömert
liği de temel fazilet sayarak bunun al
tında ikinci derecedeki faziletleri sırala 

mışlardır (mesela bk. İbn Miskeveyh, s. 43; 
İ bn Hazm, s. 59, 87). 
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Genellikle aşık edebiyatı, 
halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin 

toplandığı anonim mahiyette 
bir mecmua türü. 

_j 

Eski ve yeni sözlüklerle ansiklopedi
lerde aslı. mana ve muhtevası hakkında 
farklı bilgiler verilmektedir. Cava ve Ma
laya dillerindeki djong (conk) kelimesin-

XIX. yüzyılın 
son l a rı na ait 
dini -tasavvufi 
muhteval ı 

bi r cönkten 
iki sayfa 
(M. Uzun 

özel kitaplıgı) 

CÖNK 

den gelen cönk ispanyol ve Portekizce'
ye junco. italyanca'ya giunco, Fransızca'
ya jonque ve ingilizce'ye junk olarak geç
miş; Çin denizlerinde kullanılan d ibi düz 
ve dört köşeli, puruvası. çıkıntılı baş bo
doslaması ve kıç pupası . dümeni mual
lakta olan yelkenli gemiler için de genel 
bir ad olmuştur (The Sh arter Oxford Eng
lish Dictionary, I, 1 04 7). 

Aka Seyyid Muhammed Ali Türkçe ol
duğunu söylediği cöngü "türlü konula
rın. özellikle çeşitli şairlerden seçilmiş 

şiirlerin yazılı olduğu kitap veya defter" 
şeklinde tarif eder ve kelimenin Türk
çe'de "büyük gemi, fakirierin kullandığı 
satrançlı çul ve kilim. büyük nesne" an
lamlarında kullanıldığını söyler (Ferheng-i 

f'lizam, ll. 408) Şeyh Süleyman Efendi de 
cönge "gemi. seflne" karşılığını verir ve 
bir edebiyat terimi olarak "mecmua" an
lamına 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 mesele
ler bulunması itibariyle eş ' ar defterine 
denir. Ona beyaz-ı büzürg de derler" 
("cönk" md ) şeklinde tarif edilmiştir. 

Cönk ansiklopedilerde genellikle "uzun
lamasına açılan ensiz. uzun yazma mec
mualara verilen ad" olarak tanıtılmış ve 
" mecmua " nın belli konularda seçilmiş 

örnek metinlerden oluşan yazma ve bas
ma kitaplar için kullanıldığı söylenerek 
cönkle mecmua arasında bir ayırım ya
pılmamıştır. ibn Manzür' un Lisanü '1-
cArab' ında yer almayan kelimeye el
Mu ccemü 'l- vasft "tambur. çalgı aleti" 
manasını verir ("cnk" md.). Muhammed 
Murtaza ez -Zebidi ise cönkün Arapçalaş
tırılmış bir kelime olduğunu, müsiki ale
ti ve daha çok ud manasında kullanıldı
ğını söyler (Tacü 'l -<aras, "cnk" md.; keli
menin çeş i t li dillere ait sözlüklerdeki kar
ş ılı k l arı hakkında geniş bilgi için bk. Gök
yay, s. 107-149) Bugün Türkiye'de halk 
arasında cönk kelimesi kullan ılmamak

ta. bazı yörelerde ve özellikle Sivas'ta 
cönk yerine mecmua denilmektedir. 

Cönk kelimesi gerek gemi anlamıyla 
gerekse mecmua ve diğer anlamlarıyla 
)01. yüzyıldan beri Türkçe'nin çeşitli leh
çelerinde kullanılmı ştır. 

Kütüphanecilik açısından bir kitap şek
li olarak da değerlendirilebilecek olan 
cönklere şekillerinden dolayı "dana dili " 
denilmektedir. Bu tabirin doğru biçimi
nin Farsça "dana dili" olduğu ileri sürül
mekteyse de cönklerin halk arasında 
" sığır dili" olarak adiandınidığı bilinmek-
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tedir. Kütüphanelerde ise bu eserler 
"mecmüa-i eş·ar" adıyla fişlenir ve fişin 
bir köşesine "cönktür" kaydı konulur. 

Cöngün, içinde yalnız saz şairlerine ait 
şiirlerin yer aldığı bir mecmua olarak 
dar anlamda alınması doğru değildir. 

Cönklerde daha çok aşıkların şiirleri bu
Iunmakla birlikte içinde hiçbir manzum 
parça bulunmayan. sırf mensur parça
lardan meydana gelmiş cönkler de var
dır. Ayrıca bazı dini ve fıkhi bilgilerin, 
notların. hutbe ve vaazlarda kullanıla

cak metinlerin. duaların yer aldığı dini 
muhtevalı olanları da vardır. Nitekim Os
manlı alimlerinden Kara Dede lakabıyla 
tanınan ibrahim Kemaleddin'in (ö. 975 / 
ı 567). yazıldığı andan itibaren medrese 
talebeleri arasında büyük rağbet bula
rak günümüze intikal eden Dede Cön
gü adlı eseri bunların en meşhurudur. 
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XIX. yüzy ıla ait 
bir cönkte 
ver alan 
ilt icaname 
l dua ı örneğ i 

(M. Uzun 

özel kitaplıg ı ) 

Bazı hüsn-i hat ve resim albümleriyle 
büyük şiir mecmualarına da cönk denil
miştir . 

Cönklerin bir kısmında aynı sayfadaki 
yazıların ve bunların altındaki isimlerin 
başka başka olması metnin tek elden 
çıkmadığını gösterir. Metinlerde görülen 
imla değişiklikleri de yine bu sebeple
dir. Ayrıca cönklerin ilk sahibinden son
ra kaç el değiştirdiğini anlamak kolay 
değildir. Bir cönkte ayrı yüzyıllarda ye
tişmiş şairlerden örneklere rastlanması 
da bu durumun başka bir tanığıdır. Ba
zı cönklerdeki kayıt veya mühre daya
narak bunların belli kişiler tarafından 

derlendiği söylenebilirse de cönkler ge
nellikle anonim eser olarak kabul edil
mektedir. 

Çoğunda yaprak veya sayfa numarası 
bulunmayan cönklerin enieri ve boyla
rı da birbirini tutmaz. Bazıları sığır dili 
biçiminde, bazıları ise bilinen defterlere 
benzemektedir. Cönklerin çoğu ciltlen
mediği gibi ciltli olanlar da halk arasın
da elden ele dolaştığı için genellikle da
ğınık, bozuk, kopuk ve şirazesiz olup say
faları sıra bakımından karışıktır. Bir kı 

sım cönklerde. aradan sayfalar kopmuş 
olduğundan birbiriyle ilgisi bulunmayan 
yapraklara rastlanmaktadır. Bu sayfa
lar, cönklere sahip kimselerin inançları
na veya zevklerine ters düştüğünden ko
parılmış olabilir. Eski tarihli cönklerde 
boş sayfalar pek görülmemekle bera
ber yenilerinde bunlar oldukça önemli 
bir yekün tutar. Bazı cönklerde de ka
ralanmış sayfalara. düzeltmelere ve ila
velere rastlanmaktadır. 

Cönkleri dolduran parçalar imla ve ya
zı karakteri bakımından birbirinden çok 
farklıdır. Okunamayacak kadar kötü ya
zılmış olanlar yanında çok düzgün ve 
okunaklı, hatta hattat elinden çıkmış 

kadar güzel olanlar da vardır. 

Genellikle aşıkların, seyrek olarak da 
divan şairlerinin bir kısım şiirlerini ihti
va eden cönklerde çeşitli dualar. sihirre 
ilgili notlar. ilaç tarifleri, sahibini ilgilen
diren doğum ve ölüm tarihleri, alacak 
verecek hesapları. anonim türkü, mani 
ve ilahiler. halk hikayeleri ve daha bir
çok konu ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 

Halk, gezgin şairlerin uğradıkları yerler
de söyledikleri türkü, koşma, destan ve 
fıkraları, hikayeleri çok defa aklında tu
tabildiği kadarıyla eksik ya da yanlış 

olarak kağıda geçirmiş ; mani ve bilme
celeri. kendi hayatıyla ilgili ve kendince 
gerekli birtakım hastalıkların tanımını. 

bunların tedavi yollarını. reçeteleri, tıl-

sımları. özel hayatına ait notları bu def
terlere yazmış, böylece sayısız ve birbi
rinden çok farklı muhtevaya sahip cönk
ler meydana gelmiştir. 

Günümüzde aşık edebiyatı, dini -tasav
vufi edebiyat ve birçok falklor örnekle
rinin yazılı kaynaklarının başında cönk
ler gelmektedir. Metot yönünden mo
dern anlayıştan çok uzak olsalar da ilk 
deriemelerin bulunduğu kaynaklar ola
rak cönkler büyük önem taşımaktadır. 

Cönklerdeki bazı parçalara. şiiriere bel
li edebiyat ve müsiki terimlerinin dışın
da, şairlerin mevki ve şöhretlerine göre. 
"buyurdu ", " buyurmuştur" gibi ibareler 
de konulmuştur. Destan. türkü ve ben
zeri parçalardan bazıları şairinin ismini 
değil kimin adına söylenmişse onun adı
nı taşımaktadır. Bazan da şiirin kime ait 
olduğu söylenmeden "türkü budur" şek
lindeki başlıklara rastlanmaktadır. Cönk
lerin bir kısmında mahiyeti belli olma-

Hutbe ve vaaz 
mecmuası 

olarak 
tertiplenmis 
bir cönkten 

iki sayfa 
(M. Uzun 

özel kit<ıp lı gı) 



yan düzensiz parçalar. kopya edilmesi 
istenen parçaların üzerinde "yazı la", ya
hut Farsça· sı olan "nüvişte bad" notu, 
bazan da konularına göre başlıklar gö
rülmektedir. Cönklerde bilmeeelere ve 
bunların çözümlerine de rastlanır. 

Cönklerde her parçanın sonunda o par
çanın bittiğini gösteren yazı ve işaretler 
yer alır. Çoğunun altında Arapça "tem
met" (tamam oldu) kelimesi bulunmakta
dır. Bazısında bu kelimeden sonra şiirin 
cönge geçtiği tarih de verilmiştir. Birta
kım cönklerde parçaların altında "kaf" 
ve "ya" ( ~-·1!.1 ) işareti görülmekte. ancak 
bunların ne anlama geldiği kesin olarak 
bilinmemektedir. 

Cönkleri dolduran nazım ve nesir par
çaları. dualar. tılsımlar. hastalık reçete
leri bir yandan sahiplerinin temayülleri
ni, meraklarını ve zevklerini yansıttığı 

gibi öte yandan da bu cönklerin çok sık 
el değiştirdiğini göstermektedir. Arada 
bu yazıların kimin elinden çıktığını bildi
ren tanıklara da rastlanmaktadır. 

İnsanlara şifa verecek, ya da istenen 
mutluluğa erdirecek olan süreleri, ayetle
ri. insanı dertlerinden kurtaracağına ina
nılan duaları. hastalık reçetelerini cönk
lerde eksiksiz olarak bulmak mümkün
dür. Bu bilgilerin bir kısmı derleyicilerin 
elinde bulunan kaynaklardan alınmış 

olup bazan kaynakların adları ve yazar
ları da verilmektedir. Öğrenilen ve cön
ge geçirilen reçetelerin bir kısmı ise cönk 
sahiplerince denenmiştir. Bundan dola
yı bazılarının sonunda "gayet mücerreb
dir" kaydı bulunur. Cönklerde ayrıca hay
van hastalıkları. haşarat ve zehirli hay
vanlara karşı alınacak tedbirler. kullanı
lacak halk ilaçları ve genel reçeteler de 
yer almaktadır. 

Cönklerin dili, üzerinde durulmaya de
ğer ayrı bir saha olup dilciler için bun
larda çok önemli dil malzemesi bulun
maktadır. 

Cönkler üzerinde şimdiye kadar müs
takil incelemeler yapılmadığı gibi kütüp
hanelere intikal etmiş cönklerin genel 
bir dökümü de yapılmış değildir. Dil ve 
Tarih- Coğrafya Fakültesi Kitaplığı ·nda 
bulunan ve tarih itibariyle bilinenierin 
en eskisi olan cönk nüshasının )0J_ yüz
yıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Sa
yı bakımından en fazla cöngün XVIII. yüz
yılın son yarısından XIX. yüzyılın sonları
na kadar olan döneme ait bulunduğu 
sanılmaktadır. İstanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde bir cönk " İlahi ve Ma kalat-ı 
SGfiyye Mecmuası" (TY, nr. 1044) adıyla, 

aynı kütüphanede başka bir cönk "Hut
be, Silsilename. İlahf, Kaside Mecmuası" 
(TY. nr. ı 050) olarak kayıtlara geçmişken · 
Antalya Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi'n
de yer alan cönkler ise "MecmGa-yı Fe
vayid " (nr. 472 , 47 3, 474) adıyla kaydedil
miştir (bk. TÜYA TOK, ı. 272-275 ) Son ola
rak İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplı
ğı ·na bağışlanan yazmalar arasında da 
otuza yakın cönk bulunduğu tesbit edil
miştir (bk. Atatürk Kitapllğı 'na Yeni Ba

ğış lanan Yazma Kitapların İndeks Katalo· 
ğu, s. 10-12) 

Bir cöngün bütününü tanıtıcı mahi
yette sadece Günay Kut'un Süleymani 
ye Kütüphanesi 'nde Ali Nihad Tarlan 
Kitapları arasında kayıtlı (nr 26) bir cönk 
nüshasını ayrıntılı bir şekilde ele aldığı 

makalesiyle Bedri Noyan ' ın Ayaşii Abdi 
Efendi adlı biri tarafından derlenmiş şah
sf kütüphanesinde bir cönk nüshasını 

tanıttığı yazısı mevcuttur (bk. bibl l 
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CRESWELL, 
Keppel Archibald Cameron 

(1879- 1974) 

İslam mimarisi hakkında 
yaptığı araştırmalarla tanınan 

sanat tarihçisi. 
_j 

13 Eylül 1879'da Londra 'da dünyaya 
geldi. İlk ve orta öğrenimini Westminster 
School'da, mesleki öğrenimini The City 
and Guilds Technical College'de yaptı. ı. 

Dünya Savaşı sırasında hava kuwetlerin
de görev alarak 1916'da Mısır'a gitti. Sa
vaş süresince yüzbaşı rütbesiyle Kahire'
deki İngiliz kumandanlığı emrinde Sykes, 
Lawrence, Hogarth gibi sanat tarihçisi 
ve arkeologlarla birlikte çalıştı. Savaş so
na erdiğinde Suriye- Filistin toprakların
daki eski eserlerin tescil edilmesi için 
kurulan komisyonların birine tayin edildi. 

Creswell 1919 yılına kadar. İngilizler 
tarafından işgal edilen eski Osmanlı top
raklarının Halep, Hama, Şam bölgelerin
deki eserlerin tesciliyle uğraştı ; aynı yı

lın sonunda İngilizler'in Suriye'yi terket
mesi üzerine Filistin'e geçti. Burada gö
revini sürdürürken kendisinde, İslam sa
natının başlangıcı hakkında büyük bir 
eser hazırlama fikri doğdu. 1920'de as
kerlikle ilişiğini keserek Kahire'ye yer
leşti ve burada kendini, kısa sürelerle 
Londra'ya gitmenin dışın~a yarım yüzyı
lı aşkın bir süre tamamen ilmf araştır
malara verdi. Yazacağı kitapta Mısır'da
ki İslami eserleri ön plana almayı tasar
ladığından Kral Fuad projesini destekle
di ve çalışmalarını üç yıl boyunca onun 
himayesinde sürdürdü. 1931 'de Kahire 
Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak ta
yin edildi. Bu sırada Institute of Muslim 
Art and Archaeology'yi kurdu ve 1951 yı

lı sonuna kadar başkanlığını yaptı. 1947'
de Britanya Akademisi 'ne üye seçildi ; 
bir süre de Kahire 'deki Amerikan Üniver
sitesi'nde İslam mimarisi kürsüsü baş-
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