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de çalıştı (1946-50). Demokrasinin mü
dafıi gazete ve matbaasını kurdu. Kara

niz Bölgesi Gazete Sahipleri Senilikası 
Genel Sekreterliği yaptı. Eserleri : Bir 

·;;: kızın itirafları, Zavallı delikanlı, 

ıne onbaşı, Bir cinayet gecesi. 

COŞK~ER, Kemal Fedai. Şair, yazar 
Mahmut! u/ Akseki, 1927- ) . Antalya

Aksu Öğretmen Okulu'nu bitirili (1945). 
·ui yerlerde öğretmenlik yaptı. Son 
evi İzmir Halk Eğitimi Merkezi Mü
rlüğü'dür. 1944 ten itibaren çeşitli der
erde (Serdengeçti, Toprak, Fedai, Türk 
ebiyatı) şiirleri yayımlandı. V atanda 
rbet (1970) isimli bir kitabı vardır. 

coşıa;SER, Mahmut. ~şık (Besni 1 Ma-
• a Hı28- ) . Belirli bir tahsili yoktur. 

Cocukluk yıllarından itibaren saz çalma
türkü söylemeye başladı. Sonraları 

anteb'e yerleşti. Sayısız türkü bes
eyen şair, Konya Aşıklar Bayramı'nda 
pılan yarışmalarda türkü dalında bi

r.nc.ılikler kazandı. 

COŞKUN EREN, Hüseyin Haki. Bektaşi şai
(Tavas 1890-?) . Ta vas Rüştiyesi'nden 

ezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek 
Fatih Çukur Medrese'de Müftü Hacı Hü
yın Ef.den ders gördü. Beklaşiliğe in

P etti. Tireli Hayrullah Baba'dan 
esnevi okudu. Kısa zamanda muhib, 
en;şbaba ve halife oldu. Evrad-ı Bek-

•• I\'asıl hacı oldum, Divançe (1953), 
Kqkül-ü fukara, Bektaşilik tarihi, Bek

i hikayeleri gibi bazıları basılmış eser
n vardır. 

CöMERT, Bedrettin. Tenkitçi (Vezirköp
ru 1~0- ). Sivas Lisesi'ni bitirdi. Yük
sek öğrenimini Roma Üniversitesi İtal-

' 
Dergah arşivi 

yan Dili ve Edebiyatı aölümü'nde ta
mamladı. Aynı üniversitede estetik da
lında doktora yaptıktan sonra Hacette
pe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'n
de ö!tretim görevlisi oldu. Varlık (1967), 
Forum (1968-69) dergilerinde yayımla
dığı inceleme ve tenkit yazıları ile ta
nındı. Daha sonra Halkın dostları, Ant, 
Gelecek, Barış, Soyut, Yansıma gibi der
gilerde yazdı. 

Cön.k. Çoğunlukla Aşık edebiyatı*, Halk 
edebiyatı • ve halkıyat * ürünlerini ihti
va eden; uzunlamasına açılan, ensiz, uzun 
yazma mecmualara verilen ad. İnce uzun 
oluşları sebebiyle halk arasında sığır dili, 
dana dili diye adlandırılırlar. Esasen, 
cönklerin ve muhteva yönünden bunlar
la benzeşen fakat biçim yönünden bili
nen kitaplar gibi olan yazmaların genel 
adı mecmuadır. 

Mecmua * tabiri, belli konularda seçilmiş 
örnek metinlerden oluşan yazma-basma 
kitaplar için kullanılmaktadır. Dua mec
mUası, mecmtla-i eş'ar, mecmua-i fetô.va, 
mecmua-i fevaid, mecmua-i resaiZ gi
bi ... Kütüphanelerdeki yazmalar arasında 
cönkler, esas itibariyle birer mecmua 
olarak değerlendirildikleri için mecmfıa-i 
eş'ar adıyla fişlenmekte, gerek görülürse 
fişin bir köşesine «cönktür» notu konul
maktadır. 

Ansiklopedik kaynakların hemen hep
sinde cönk kelimesinin gemi anlamına 

geldiği kayıtlıdır. Kelime bu anlamıyla 
da Türkçe, Farsça, Arapça ve bazı Batı 
dillerinde kullanılmıştır. Uzak doğu ül
kelerinde kullanılan gemilerle, uzunla
masına açılan bir mecmua olan cönkler 
arasında şekil bakımından bir benzerlik 
kurulmuş olabilir. Sayfalarında aşıklara 
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ait şiirler (Seyrek olarak da Divan şair
lerinin şiirlerine rastlanır.), dualar, bü
yücülükle ilgili notlar, ilaç tarifeleri, 
cönk sahibini ilgilendiren doğum-ölüm 
tarihleri, alacak verecek hesapları, ano
nim türkü, mani ve ilahiler, halk hika
yeleri ve daha bir çok konuyla ilgili 
ürünler bulunan cönkler, içlerinde pek 
çok şeyi barındıran bu gemilere benze
tilerek adlandırılmış olmalıdır. 
Daha sonraları dilimize Arapça, gemi an
lamına gelen setine kelimesi yerleşmiş ve 
gerek doğrudan doğruya şiirleri, gerek 
şiirlerle birlikte kısa hal tercümelerini 
ihtiva eden mecmualara da Setine-i şuara 
( Setınetü'ş-şuara), S efine-i bülegti, Seti
ne-i nefais, Sefine-i rüesa denilmiştir. 
Veled Çelebi (İzbudak) • Türk dili lü
gati'nde cönk kelimesinin Türkçe ctespit 
etmek, derlemek, ciltlemek» anlamına ge
len ccönemek, cönlemek, cii.nlemeb fiil
Ierinden türetilmiş bir isim olduğunu ileri 
sürmüştür. 

Cönk kelimesinin gerek gemi anlamıy
la, gerekse özellikleri yukarıda sıralanan 
mecmua anlamıyla XV. asırdan beri 
Türkçenin çeşitli lehçelerinde kullanıl

mış olduğunu araştırmalar gösteriyor. 
Kütüphanecilik açısından bir kitap şekli 
olarak da değerlendirilebilecek olan cönk
ler, şahısların kültür ve merak durum
larına göre muhteva değişikliği gösterir
ler. 
Günümüzde Aşık edebiyatı*, Dini-ta
savvufi edebiyat • ve bir çok lıalkıyat 

örneklerinin bulunduğu yazılı kaynak
ların başında gelen cönkler, metot yö
nünden modern olmasa bile ilk derlerne
lerin bulunduğu yerler olarak önemli
dirler. Bir yanıyla da ilk elden derle
meler olabilme özelliğine de sahiptirler. 
Aşık edebiyatı üzerine çalışan araştır-

macıların geçmiş asırlarda yaşamış ola 
aşıklarla ilgili bilgileri, bunların eserle
rini büyük ölçüde cönklerden deriedik
leri bilinmektedir. 
Bunların yanında seyrek de olsa ya aşık 
deyişieri arasına serpiştirilmiş olarak, ya 
da bir cönk bütünlüğü tahsis edilerek Di
van şairlerinin şiirlerine, divan kültu
rüyle yetişmiş kişilere has güzel, özl 
sözlere, mektup örneklerine; çok az ola
rak da Tanzimat ve sonrası şairlerinin 

eserlerine rastlanır. Hatta bütünüyle 
halk hikayelerine, Karagöz metinlerine 
yer veren cönkler de bulunmaktadır 

İstanbul ansiklopedisi •'nde yayımlanan 
iki yangın destanının Ermenice bir cönk
ten alındığı Aznavuroğlu maddesi'nde 
kayıtlıdır. Kuzey Azerbaycan'da ya
yırnlanan bazı Halk edebiyatı çalışma

larında, ülke kitaplık ve belgeliklerinde
ki cönklerden söz edilmektedir. İran ki
taplıklarında da cCöng• adı verilen bır 
çok mecmua bulunduğu, bu kitaplıkların 
kataloglarını inceleycnlerce nakledilmek
tedir. Ülkemizde de cönk biçiminde ba
sılmış taş basması dini kitaplara, daha 
çok Kdbe ilahisi adıyla bilinen küçük ila
hi mecmualarına rastlanmaktadır. Cönk
ler ekseriyetle düzenleyenleri belli rıl

mayan eserlerdir. Bazı cönklerde sahi
bine ait notlar, hatta mühürler bile gö
rülse de pek çoğunda bu tür kayıtlara 
rastlanmaz. Yazı özelliklerinin değişme
sinden, sayfa kenarlarındaki boşluklara 

sonradan yapılmış olan eklerden, ayr 
ayrı iki şahsın salıipliğini gösteren ka
yıtlardan cönklerin el değiştirebildiklen 
böylece bir değil bir kaç kişi tarafından 
doldurulmuş olabilecekleri ileri sürülebı
lir. Şiirlerin altına bazan cönge yazılma 
tarihlerini, hatta ay ve gün vererek k'l
yan meraklılar da vardır. Bazı cönkle-

M. S. Koz arşivı 



rin birbirinden çok uzakta bulunan say
falarında ayrı ayrı yazılmış olan tarih
lerden, uzun yıllar süren belli bir ara
dan sonra bile cöngün kullanılmaya, boş 
sayfalarının doldurulmaya devam edildi
ği çıkarılabilir. Bazı aşıkların çıraklık 

ve ustalık dönemlerinin ürünlerini ih
tiva eden kendi elyazıları ile düzenledik
leri cönklere rastlandı~ını araştırmacılar 
haber veriyorlar. Bu yanı ile sayfala
rındaki her hangi bir kayda ya da müh
re dayanarak bazı cönklere adı belli ki
şilerin eseri gözüyle; bazı cönklere de 
yazanı ya da sahibi belli olmadığı için 
tam anlamıyla olmasa bile anonim bir 
eser gözüyle bakabiliriz. Gerek halk ede
biyatı ve edebiyat tarihi ile ilgili araş
tırmacıların kitaplıklarında, gerekse ge
nel kitaplıklarda bulunan cönklerin pek 
eski tarihlere kadar inmedi~i görülmek
tedir. DTCF Ktp.nde bulunan ve XV. 
asra ait olabileee~i ileri sürülen bir cönk 
dışında ço~unlukla XVI, XVII, XVIII, 
XIX, ve XX. asırlara ait cönklere rast
lanır. XVIII. asrın son yarısından XIX. 
asrın son yıllarına kadar yazılmış ve gü
nümüze kadar gelebilmiş cönklerin sayısı 
pek çoktur. Elde bulunanların büyük 
çoğunluğu bu yıllara aittir. 
Cönkler çoğunlukla iyi işlenınemiş deri
lerle kaplıdırlar. Ciltlenme yönünden de 
özen gösterilmiş olanları pek azdır. Çok 
okunup çok el de~ştirmelerinden, cilt
lenmelerindeki iptidailikten dolayı cönk
ler çabuk eskimekte ve kolayca yıpran
maktadırlar. 
Cönklerin boyutları çok değişiklik gös
termektedir. 5 x 10, 15 x 23 cm boyutla
rında olanlar, yaprak sayısı bakımından 
da 30 ila 700 arasında değişenler bu
lunmaktadır. Ekseriyetle az ya da orta 
kalınlıkta olurlar. Çok yapraklı cönkle-

M. S. Koz arşivi 

re nadir rastlanır. 
Cönklerde kullanılan kağıtlar umumiyet
le sa~lamdırlar. Eski asırlara doğru inil
dikçe bu sağlamlık ka~ıdın kitap haline 
getirilirken gördü~ü işlemlere kadar gi
der. Yakın asırlardan kalma cönklerde 
iyi işlenınemiş kirli ve kaba ka~ıtlara 

rastlanmaktadır. Son asırdan kalma bazı 
cönklerde değişik bir kaç renk ka~ıt kul
lanılmış oldu~u da görülüyor. 
Cönkler yazı ve imla bakımından da 
bazı özellikler gösterirler. Hemen bü
tün cönkler okunınası güç, kötü bir ya
zıyla yazılmışlardır. En çok nesih kır
ması, ta'lik bozması ve kötü bir rik'a ya
zı şekilleri göze çarpar. Bunların ya
nında yapı ve imlası düzgün cönkler de 
bulunmaktadır . Meraklıların imla bilgi
sinin azlı~ından, iyi yazı yazamamala
rından dolayı cönk okumak, alışkanlık
lara ve çok uğraşmaya ba~lı olarak ge
lişen bir yetenek ve uzmanlık isteyen bir 
alan olmuştur. 
Cönkler, halk kültürünün yazıya geçiril
miş ilk ürünlerini ihtiva etmeleri, Aşık 
edebiyatının şahıs ve eserler bakımından 
önemli kaynaklarından oluşları, kütüp
hanecilik açısından dikkate değer özel
likler taşımaları bakımından üzerinde ti
tizlikle durulması gereken kitaplardır. 

(~K.) 

CöNTüRK, Hüseyin. Edebiyat tenkitçisi 
(İzmir 1918- ) . İstanbul Teknik Üni
versitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi 
(1941). Çeşitli işlerde çalıştı. Kara
yolları Etüt ve Proje Fen Heyeti mü
dürlüğü yaptı. Ankara'da Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi'nde görevli. 
Tenkit üzerine yazdıklarıyla ve yaptığı 

tenkitlerle ilmi usullere dayalı bir ten
kit anlayışına yönelmeye çalıştı. Türk 
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6/Yazarlar ve kitabiyat 

rtJfya» TM. ll (1~ .d) A. Adnan 
Adıvar: Osmanlı Türklerinde iUm 
(1943), O. Şaik Gökyay : «Kôıip 

Çelebi> lA. VI. ML, ll. RTET. 1 
·cuı, ciltçiilk/lsmeı Binark 
M. Ali Kiıgıtçı : K4ğııçılık tarihçesi 
(1936), L. Ligeti: BUinmeven iç 
Asya (194.6), Woltram Eberhard: 
Çin tarihi (1947), Osman Ersov: 
Türkiye'ye matbaa-mn girişi ve -ilk 
b<ıııtl<ın eserler (1959), TA. Xl, Ke
mal C1il: Türk kitap ktJpları (1971). 
İsmet Bınark : Eski kitapçıbk sa
natlarımız (1975) 

Cimcimt. .su.ltaD destani/ 
M. Fuad Köprülü : Türk edebiyatı 
tarilıi · (2. bs. 1926-1928), S. Nüzhet 
(Ergun) : Türk edebiyatı tarilli ve 
numuneleri (1931). BTET, RT<;T. 1 

.cıoas/ 

TA. XI, OTS. 1, EL 
Cingöz (Gaz.)/Nejat Seferc;oğlu 

CINGöZOOL\J, S<ylt Osman/M. Sab
ri Koz 
Nebi Dadalo~lu : •Cingözoğıu Seyit 
Osman• TF A. 100 (1957), 104 
(1958). Abdullah Satoglu : Kayseri 
şairleri (1970), Mahmut Işık: Av
ş<trlar (1963). Şükrü Elçin: <Aşık 
Seyid Osman». Hacettepe sosyal ve 
beşeTi bilimler dergisi - VII/!, 2 
(1975) 

Cirit/ 
Şemseddin Sami : Kamus-ı Türki 
(1900), Hüseyin Klizım (Kadri): 
Türk lügati - ın (1943), DEM, Fa
ruk Sümcr : cOsmanh Türklerinde 
SPOT• Resimli tarih mecmuası - IV 1 
39 (19~3), 1\lidbat Sertoi!lu: «Türk
lerde sporı• Resimti tarih mecmu
ası - V/53 (1954), TA. Xl, OTS. 
I. İhsan Htn<;Eır" : «Cirit oyunu~ 
TFA. 283 ( l973l 

CIV AN (~ık. XV W. o.)/ M. Sabri Kcn 
TŞA, TŞ. Ili, TSŞ 

CtV AN (Aşık, XlX. o.)/ M, Sabri Koz 
TŞA, DFS. U 
Cll.VED;\RZADF1 Ahmed Balıaeddln 
E[endi{Nuri Akbayar 
Cemılleddin Mchmed: Ayine-i zv.
rafô (1853), OM. lll 

COLU!'oo'DER, BJöm/ 
TA. XI 
COŞAR, lsmaii/ V, Recai Velibeyo~lu 

COŞKUN (Aşık)/ 

Murat (Uroz) : Halk edebiyatı şiir 
ve dil örnekleri (1933), Şükrü El-

çin; ŞairnômeleT ve Suni'nin §air
n6mesi• TFA yt!lığı - Belielen 
(1974) 

COŞK\JN, A.U (lfuzüı'i)/Mehmet Gök· 
alp 

COŞKUN, Talibil M. Sabri Koz 
A. Kutsi (Tecer) : Sivaslı hıılk §O• 

irleri !>ayramı (Sivas 1932), Fethi 
Tevet (oğlu) : cSivaslı aşık Talibi• 
HBH. 59 (1936), Fa.zıl Oyat: 20 
Hıılk şairi {1948), M. İlhan Başgöz: 
Türk halk edebiyatı anıofojisi 
(1956), M. Halid Bayrı: HtJik şiiri 

(1957), E. Cem Güney: Halk şiiri 
anto!ojisi ( 1959), TSŞ. A. Edip Uy
sal; cTalibi Coşktm, bir llalk şai
rimizin portresi- Çele•- 24 (1965), 
c::KaJtbettiaimiz bir ozan Sivasıı Ta
libi Coşkun> TFA. 323 (1976) ve 
•Tali bi Coşkun 'un kiş.ilt.ği• Sivas 
folkloTu - 43 (1976); Ihrahim As
lanoğlu : «Talibi Coşkun• Su - 56 
(1965) w «Tolibi> Sivas folklo-ru -
16 (1974), R. Ahmet Sevengit: Ça
gımızın hall< şairf~ri (1967) V. Cem 
Aşkun: Halk e<Wbiyaıında 11erme 
ve uüldilrmeleT (1973) ve «TaWısiz 
ozammız Ta1ibi Garip öld·ii» Sivas 
folkloru - 43 (1976), Saim Saka
oıtıu - Turgut Günay; Flalk şiirin
de .4tatürk (Erzurum 1974), Mu
harrem Tiirkmen; «Talibi hak
kında notlar> Swaa foll<lo-ru • 43 
(1976), 1. Hakkı Acar: cTa!ibi Coş
kun folk!orcularla• Sivas folk!o
ru - 43 (1975), Ö. Cahit Yıldıı: 
cTalibi'nin yOreseı sözcük ve dizi
leri• Sivas folkloru 13 (1976) 
Gülali Aydınoğlu: «Talibi Cofk"n 
ve ötüm• Sivas fo!k!oru - 43 (1976), 
Abdulkadir Güler : «Aşık Talibl 
Coşkun ve bir iki anı» Sivas folk· 
!om - 43 (1971>) 

COŞKIJNF.R, Mahmut/ !'eyzi Halıcı 

Cöuk/ M. Sabri .Koz 
.t:debiyat ve sö~ sanaUan terim 
sözWılü (TDK. 1948), TA. Xl, Ca
hil öıtelli : «Halk edebiycıh terim
leri sözlüğii• TFA. 205 (1966) M. 
Şakir Ülk:ütasır: •Halk edel>iyatı 
a.raştırnıalaruıdct cönkterirı de!1eri-» 

. TK. 60 (1967), ML. m. OTS. 1, 
Müjgiıu Cunbur: 4:FolkLor araştır

maLannda cönklerin yeTb {ı. Ulus
lararası Türk folklor semineri bil
dirilcri, 1974) , İbrahim Aslanoğlu : 
cGe._çen yüzyı-ttarda fol.ktorumuza 
ıpk tutan kaynaklar• (1. Uluslar-

ar~sı Türk rolklor kongresi bildi
rileri I, 1976) 

CONTOIIK, Hüoo)'iDI Ahmot Kot 
CODI lbralılm Efeadli 
TŞ. lll, TMA, SAŞ. 1 
CODl (Muallinı lbrahim)/Ziya Balır

cıo~lu 
!smail Hakkı : 1\luasır şairlerimiz 
(1891), Vehbi Cem (Aşkun): Mer
zi!on şairleri (!937), TŞ. m, .SAŞ. 
1, TA. XI 

CUMALI, Necati/ Naci Çelik Berksoy 
Tahir Alangu : Cumhuriyet'ten son
ra hiiGdye ve roman. m (1965), Mu-
7.after Uyguner: «Cumaıı•nnı tiyat
ro yapıtları• TD. XIX/228 (1970), 
ve eYabuz kadın• Varlık - '164-
(1971), Recep Bilginer (Konuşan): 
«Şimdi ne vapıyorlar• Politika 
20 Aj!ustos 1976, Nesin Vakfı ede
!>iyaı yıllığı (1976) 
Cumhuriyet dtvrl Türk şüri/Ebubekir 

Eroj!lu 

Oımhuti) ettta sonra bikiyc ve rouıoo/ 
Recep Duymaz 
CUNBUR, F. Müjçin/ Ahmet Koı 

Ciimlt/ Ecd;;ll Hamami 
Cünıl• başı edalları/M. Necmeddin Ha
CJenıinollu 

Cii(nle- dışı un$urlar 1 Erdal Hamami 

Ciiııcyd·l Bağdadil 
Lamii Çelebi : Nefelıdtü't-üns ter
cümesi (1852), TA. XI, lA. m, Sü
lemi; Tab<ıkaıü's·sofiye (Kahire, 
1953), RSL 

CilDW..ı oşk/laci Enginüıı 

CONONIJ 
Şükrü Elçi n : cŞairnôrrteler ve Stt.· 
ni'nin şcıirndmesi> TFA yı!hğı ·Bel
leten (1974) 

CONONl Ahmtd D<'ilt/ 
Esrar Dcde; Tezkire-i şuaTô .. yı 
mevıeviv~. Semahô.ne, OM. I, TŞ. 
ın 

Ç/Yusuf Çoıuk•ök_cn 

Çadır 
A. Rıza (Yalgın) : Cenupta Tiirk
men oymaklan (1933), H. Namıle 
(Orkun); Oğuılara dair (1935), Z. 
Vetidi Togan: Umumi Türk tarilli
ne giriş ı (1946), W. Radio((' Si
!>irya'dan (1956), TA. Xl, RTET. I, 
Abdülkadir inan: «Orıa Asya Türk
lerinde çadır ve kımız• TFA. 288 
(1973), O. Şaik Gökyay: Dedem 
Korkudun kitabı (1973) 
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