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KUSTA b. LÜKA 
( tS,.ı W'! u-s ) 

Kusta b. LCıka el-Ba' lebekkl 
(ö. 300/912-13) 

Hıristiyan mütercim, hekim 
ve bilim adamı. 

_j 

205 (820-21) yılı civarında Grek kökenli 
hıristiyan bir ailenin çocuğu olarak Suri
ye'nin Ba'lebek (Heliopolis) şehrinde dün
yaya geldi. Tahsili hakkında bilgi yoktur. 
İli m hayatının başlarında Bizans'ın yöne
timinde olan Anadolu topraklarını ziyaret 
etmiş ve memleketine daha sonra Arap
ça ve Süryanlce'yetercüme edeceği Grek
çe eserlerle dönmüştür. Şöhretinin ya
yılmaya başlamasıyla Bağdat'a çağrılan 

Kusta, burada dönemin Abbas! halifesi 
Müstaln-Billah (862-866) için başta he
kimlik olmak üzere çeşitli ilmi hizmet
lerde bulunmuştur. Muhtemelen 865'
ten önceki bir tarihte yönetici Senharlb 
(Sancherib) tarafından Ermenistan'a da
vet edildi ve buraya yerleşerek hayatının 
daha · sonraki dönemini burada geçirdi. 
Tecrübeli bir hekim, iyi bir mütercim ve 
alim olarak Bağdat'ta kazandığı şöhreti 
burada da sürdü ve yüksek çevrelerden 
itibar gördü. Özellikle patrik Ebü'l-Gış
rlf'in himayesi altında yaptığı çalışmalar 
arasında Hz. Muhammed'in nübüwetiy
le ilgili olarak Ebu lsa Ali b. Yahya el-Mü
neccim'e cevaben yazdığı risale dikkati 
çekmektedir. Kusta b. Luka Ermenis
tan'da öldü. 

Kusta b. Luka'nın ilmi şahsiyeti hakkın
da bilgi veren müslüman kaynakları onun 
Grekçe. Süryanlce ve Arapça'ya olan ha
kimiyetiyle üslubunun akıcılığını özellikle 
vurgulamaktadır. Tercümelerdeki başa
rısının yanı sıra tıptaki şöhreti İbnü'n-Ne
dlm tarafından hekim ve mütercim Hu
neyn b. İshak ile karşılaştırılmıştır ( el-Fih · 
rist, s. 353). Kusta b. Luka başta tıp olmak 
üzere felsefe, aritmetik, geometri, astro-

nomi. mantık ve siyaset gibi alanlarda 
altmıştan fazla eser kaleme almıştır. Çe
virilerinin sayısı da on yediyi bulmaktadır. 
Tıbba dair eserlerine Ebu Bekir er-Razi ve 
İbnü'l-Cezzar gibi müslüman hekimlerce 
başvurulduğu bilinmektedir. Öklid'in Ele
men ta' sı üzerine Kitôb ii şükuki Kitôbi 
Ö~lidis ile Risôle fi'stiJ;rôci mesô'il 

'adediyye mine'l-ma~iileti'ş-şôlişe min 
Ö~lidis adlarıyla bilinen yorumları yahut 
Diophantos'un Arithmetica'sı üzerine 
yaptığı tercüme ve Telsir li-şelôş ma~a
lôt ve nışf min Kitôbi Diyatantis ti'l
mesô'ili'l-'adediyye ismiyle bilinen şer
hi matematik konusundaki uzmanlığının 
birer göstergesidir. Astronomi alanında 
ise genel konular hakkında yazdıklarının 
yanı sıra el-Küretü'n-nücumiyye adlı kü
resel usturlaba dair eseri etkili olmuştur. 
Kendisinin psikoloji- tıp ilişkilerini açıkla
yan eski teorilere de ilgi duyduğu anlaşıl
maktadır. Nitekim muskaların hastalar 
üzerindeki olumlu etkisi, karakter farklı
lıklarının sebebi, nefis ve ruh kavramları 
arasındaki terminolojik ayırımlar üzerine 
yazdıkları daha sonra Latin dünyasında 
yankı uyandırmıştır. Arapça'ya yaptığı, 
günümüze de ulaşan tercümeleri arasın
da yer alan İskenderiyeli Heran'un Me
chanica'sı (Fi Ref'i'l-eşya'i'ş-şai).ile), Sa
moslu Aristarchus'un De Magnitudine 
et distantia s olis et lunae'sı (Kitabü Cir
mi'n-neyyireyn li-Aristarhis) , Autoly
cus'un De ortu occasione siderum in
errantium'u (Kitabü't-TulU' ve'l-gurD.b li
UtD.llkD.s) , Hypsicles'in De ascensioni
bus'u (Kitabü '1-Metali' li-ibsiklavD.s), 
Bithynialı Theodosius'un De sphaeris ve 
De habitationibus'u (Kitabü'l-Mesakin 
li-Ta'D.dusiyD.s) İslam bilim dünyasına 
önemli katkılar sağlamıştır. Bu çeviriler
den bazıları. erernonalı Gerard'ın Theo
dosius tercümelerinde olduğu gibi daha 
sonra yapılan Latince çevirilere esas teş
kil etmiş ve Grek- Latin bilim dünyasını 
birbirine bağlayan bir köprü oluşturmuş
tur. Yine Latince'de Placita Philosopho

rum ismiyle bilinen. sözde Plutarkhos'a 
(aslında Aetius'a) ait, çeşitli filozofların 
tabiat felsefesine dair görüşlerini içeren 
Fi'l-Arô'i't-tabi'iyye adlı tercümesi de 
Ortaçağ Batı felsefe dünyasında sıkça 
okunmuştur. Kusta'nın Latin dünyasına 
etkisi Arapça tercümeleriyle sınırlı değil

dir. Telif çalışmaları arasında küresel us
turlapla ilgili eserini Stephan us Arnald us 
De sphaera solide ismiyle. muskalar 
(veya tılsımlar) üzerine olan eserini de 
Villanovalı Arnald De physicis ligaturis 
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(De incantatione) adıyla Latince'ye çevir
miştir. Özellikle nefis ve ruh kavramlarının 
farkı üzerine yazdığı (aş. bk). Johannes 
Hispelansis tarafından Latince'ye tercü
me edilen eserine Albertus Magnus ve 
Roger Bacon gibi ünlü düşünürler bilhas
sa Aristo'nun DeAnima adlı eserinin 
açıklamaları çerçevesinde başvurmuştur. 
Onun Latince eserlerde genellikle Costa 
ben Lu ca yahut Constabulus şeklinde ya
zılan ismi Ortaçağ'ın sonlarına doğru ol
dukça yaygın şekilde bilinmekteydi; ancak 
eserlerinin sık sık başka yazarlarla. özel
likle de Afrikalı Konstantin ile karıştınldığı 
belirtilmelidir (DSB, Xl, 244-246) . 

Kusta b. Luka'nın ilmi ve felsefi pers
pektifi insan bilgisinin birikime dayalı nite
liğini esas almaktadır. Ona göre ilahi bilgi 
her şeyi kuşattığından, içgüdü ise teorik 
akla dayanmadığından artmaz. Halbuki 
insan aklı için bilgi, bilinenden bilinmeye
ne doğru gittikçe artan bir birikimi ifade 
etmekte ve giderek ilerlemektedir. İnsan 
aklının ortaya koyduğu çeşitli uygarlık 
ürünleri arasında felsefe teori ve pratiği 
kendinde birleştiren yegane sanattır. Te
orik açıdan felsefe. var olan bütün nes
nelerin hakikatini konu edinirken pratik 
açıdan insan nefsinin ıslahıyla meşgul 
olur. Bu uğraşında başvurduğu alet man
tıktır. Son amacı ise insanın kapasitesi el
verdiğince Tanrı'ya benzerneye çalışma
sıdır. Buna paralel biçimde felsefi ilimleri 
teorik ve pratik olarak ikiye ayıran Kusta 
b. Luka ilk kategoriye fizik. matematik ve 
metafiziği, ikincisine ahlak, ev yönetimi 
ve politikayı koymaktadır (Daiber, Zeit
schri{t, VI 1 ı 9901, s. ı 02-1 ı O). Onun dile 
getirilmiş bilgi, teorik araştırma ve araçtı 
uygulamayı kendinde birleştiren bir sa
nat olarak gördüğü tıp alanında ortaya 
koyduğu eserler akılcı yöntemleri esas 
alan ilmi perspektifin birer ürünüdür; an
cak müellifin tıpta büyü uygulamalarını 
yan yana getirdiği de bilinmektedir. M us
kal arın tıbbi etkisi üzerine yazdığı bir ri
salede bu konuyu ele almış ve etkilerinin 
tecrübeyle sabit olduğunu ileri sürmüş
tür. Kusta'ya göre muskaların etkisi akılcı 
yöntemlerle açıklanamazsa da gözlemle
nebilmektedir. Modern tıp açısından bi
lim dışı sayılabilecek bu tutumun günü
müz anlayışı bakımından anlamlı olan bo
yutu ise Kusta'nın muska uygulamaları
nın hastanın zihninde iyileşeceği yönün
de güçlü bir inanç doğurduğunu tesbit 
etmesidir. Bu yaklaşım onun, bugünün · 
tıbbında "placebo etkisi" denilen olguyu 
ilk defa tanımlayan hekim olduğunu orta
ya koymaktadır (Wilcox-Riddle, lll 119951. 
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s. 2) Uykusuzluk üzerine yazdığı bir risa
lede uykusuzluğun mahiyetini anlamak 
için uykunun mahiyetinin kavranması ge
rektiğini. uykusuzluğa yol açan sebeplerin 
ancak bu şekilde çözümlenebileceğini be
lirtmiştir. Bu çerçevede uyku ve uykusuz
luğun mahiyetiyle ilgili yaptığı tesbitler 
(Kah!, XLI!l/2 1 ı 9981. s. 3 ı 3) zamanımız
da bilimsel sayılmayan eski tıbbın verile
rine dayansa da onun bilimin temeli olan 
tanım ve sebep fikrine bağlı kaldığını gös
termektedir. Ayrıca kendi çağında hakim 
olan ruh ve nefis kavramlarının yol açtığı 
karışıklığı ortadan kaldırmak için bir kav
ram analizine yöneldiği de bilinmektedir. 
Kusta'ya göre ruh kavramı daha ziyade 
organizma içinde bulunan latif bir cismi 
ifade etmekte iken nefis kavramı "cisma
nl olmayan cevher" anlamıyla metafizik 
bir boyuta sahiptir (Risale fi'l-fark bey
ne'n-nefs ue 'r-rü/ı , s. 108). Tıptaki mana
sıyla ruh organizmanın mizacıyla yakın
dan ilgili olup herhangi bir organın miza
cındaki farklılıklar bu organda bulunan 
ruhu da etkilemektedir. Ancak Kusta'ya 
göre insan karakterlerindeki farklılıkla
rın sebebi sadece bu değildir. İnsan cev
herinin doğuştan iyi veya kötü olması ya
hut sonradan edinilen kültürel alışkanlık
lar da bu farklılaşmada etkili olmaktadır 
(Kitabü 'İleli il]tilafi'n-nas, s. ı ı 3, ı 20) . 
Bir hıristiyan Melkit olan ve dini inançla
rına bağlı kalan Kusta b. Luka'nın fikri 
çalışmalarında teolojik bir boyut var
dır. Kendisi, Ebu isa Ali b. Yahya eı
Müneccim'in Hz. Muhammed'in nübüv
vetini "geometrik delil" ile kanıtlamaya 
çalıştığı bir mektubuna cevap olarak ta
rihi, edebi, psikolojik deliller ileri sürmüş 
ve dini inançlarını savunmuştur (Samir 
Khalil Samir, s. I I 2). 

Eserleri. 1. Kitfıb fi'l-i'dfı'. Hastalıkla
rın bulaşması (enfeksiyon) hakkında olup 
neşri ve Almanca tercümesi Hartmut 
Fahndrich tarafından gerçekleştirilmiştir 
(Abhandlung über die Ansteekung uon 
Qusta ibn Laqa, Stuttgart ı 987). 2. Risfı
le ii tedbiri seferi'l-f:ıae. Hacılar için ha
zırlanmış on dört bölümden oluşan bir 
sağlık kılavuzudur (nşr. Gerrit Bos. Le iden 
I 992). 3. Kitfıb ti's-seher. Uykusuzluk 
(insomnia) ve sebeplerine dair olan eseri 
Oliver Kah! yayımlam ış ve İngilizce'ye çe
virmiştir (bk. bi bL) . 4. De physicis liga
turis. Yalnızca Villanovalı Arnald tarafın
dan yapılan Latince tercümesi mevcut 
olan eserin bilim tarihi açısından önemi
ni, Latince neşrini ve İngilizce çevirisini 
Judith Wilcox ile John M. Riddle bir çalış
mada ortaya koymuşlardır (bk. bibl.). s. 
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Risfıle fi'l-tar]f beyne'r-ruJ:ı ve'n-nets. 
Müellifin Ef!atun, Aristo, Teofrastos ve 
Callnus'un ruh hakkındaki görüşlerini 
derlediği ünlü eseri olup Giuseppe Gab
rieli ("La Risalah di Qusta b. Lfıqa ·sulla 
differenza tra lo spirito e I' an ima"', Ren
dieanti della Reale Aeeademia del Lineei, 
XIX ı Roma I 9 I O ı, s. 622-655 1 italyanca 
tercümesiyle birlikte]), Luvls Şeyho (bk. 
bibl.) ve Hilmi Ziya Ülken (Resailu 'bn Sf

naı2J içinde ]istanbul 1953] , s. 83-108) 
tarafından neşredi l miştir. Johannes His
palensis'in yaptığı Latince çeviriyi Cari 
Sigmund Barach "Costa-Ben-Lucae, De 
Differentia Animae et Spiritus" başlığıyla 
yayım i arnıştır (Bibliotheca Philosopho
rumMediae Aetatis, lnnsbruck 1878, ll , 
ı ı 5- ı 39). Hüseyin Aydın'ın "Kusta b. Luka 
ve Ruh ile Nefs Arasındaki Ayırım Kita
bı" başlığıyla bir makalesi neşredilmiştir 
(AÜİFD, XL JAnkara 19991. s. 387-402) 6 . 
Kitfıbü 'İleli il]tilfıti'n-nfıs ii a]]lfı]fıhim 
ve siyerihim ve şehevfıtihim ve i]]tiyfı
rihim. Paul Sbath tarafından Fransızca 
tercümesiyle birlikte yayımlanmıştır (bk. 
bi bL). 7. Malfiile fi'l-burhfın 'alfı 'ameli 
J:ıisfıbi'l-]]atfı'eyn . Aritmetiğe dair olan 
eseri Heinrich Suter Almanca'ya çevirmiş
tir ("Die Abhandlung Qosta ben Lüqas 
und zwei andere anonyme die Rechnung 
mit zwei Fehlern und mit der angenom
menen Zahl", Bibliotheea Mathematiea, 
IX/2 1 1908 J, s. I I I - 1 22) 8. Kitfıb fi'l
'amel bi'l-küreti'n-nücumiyye. Ustur
labın kullanım yöntemiyle ilgili olup W. 
H. Worrel tarafından "On the Use of the 
Celestial Globe" (/SIS, XXXV 1 Baltimare 
ı 944 ı, s. 285-293) başlıklı bir çalışmada 
özetlenerek incelenmiştir. 9. Min Kelfı
mi Kustfı b. Lu]fa. ilimierin taksimine 
dair bu kısa risaleyi Hans Daiber. Süley
maniye Kütüphanesi'ndeki bir yazma 
nüshaya dayanarak (Ayasofya, nr. 4855, vr 
7 8b-8 ı • ı Almanca tercümesi ve notlarla 
birlikte neşretmiştir (b k. bi bL) 

Müellifin kütüphanelerde kayıtlı çok sa
yıdaki eserinden tıbba dair olan bazıları da 
şunlardır: Risfıle fi'l-edviyeti'l-müshile 
ve'l- 'ilfıc bi'l-ishfıl, Risfıle fi't-taJ:ıarruz 

mine'z-zükfım ve'n-nezelfıti'lleti ta'
rizu fi'ş-şitfı', Kitfıb fi 'ileli'ş-şa'r, Ma
]fale fi'd-dem, Kitfıb fi'l-a]]lfıti'l-erba'a 
ve mfı teşterikü tih, Kitfıb fi 'illeti'l
mevt füc'eten (bir listes i için bk. Sezgin, 
lll. 270-274). Matematik ve astronomiye 
dair eserleri arasında el-Med]]al ile'l
hendese, Kitfıbü'l-Med]]al ilfı 'ilmi'n
nücum, Risfıle fi mfı yecibü en yu]fra'e 
mine 'I-mü tevessitfıt ]fa b le '1-Macesti 
sayılabilir (a.g.e., V, 285-286;VI, 180-182) . 

Kusta b. Luka'nın aslı kayıp olanMe
chanica tercümesini Carra de Vaux Fran
sızca tercümesiyle birlikte neşretmiştir 
(JA, IX/I ı 1893J, s. 386-472; IX/2, s. 152-209, 
420-5 I 4; daha sonra bu çalışma Donald R. 
Hill 'i n girişi ve A G. Drachman ' ın açıkla

malarıyla Les meeaniques ou l'eleuateur 
des corps lourds ad ı yla yeniden yayımlan
mıştır, Paris ı 988) . Diophantus tercümesi, 
Jacques Sesiana tarafından Books IV to 
VII of Diophantus' Aritmetica başlığını 
taşıyan geniş bir incelemeyle birlikte neş
redilmiştir (Pari s ı 982). Fi'l-Arfı'i't-ta
bi'iyye tercümesini Abdurrahman Be
devi yayımiarnıştı r ( Aristüta/fs fi 'n-Nefs, 
Kah i re 1954, s. ı 9 ı -227) . Aslı yanlış olarak 
Plutarkhos'a nisbet edilen bu risalenin 
Aetius adlı müellifle ilişkisi Hans Daiber 
tarafından Aetius Arabus adlı müstakil 
bir araştırmada ortaya konmuştur (Wies
baden ı 980) Kusta'nın Romalı hekim Ru
fus'tan Kitfıbü'n-Nebi?, ve şurbih fi'I
velfı'im adıyla tercüme ettiği bir risaleyi 
Hakim Seyyid Zıllurrahman ilim alemine 
tanıtmıştır ( "Risalah-i Nabidh of Qusta 
b. Lılqa ", Studies in History of Medicine 
&Science, IX/3-4 ı 1985ı. s. 185-201) . 

Giuseppe Gabrieli, Kusta b. Luka'nın 
hayatı ve eserleri üzerine bir çalışma yap
mış ("Nota biobibliografıca su Qusta Ibn 
Luqa" , Rendieanti d ella Reale Aceademia 
d ei Lineei, XXI 1 Roma ı 9 ı 2 ı . s. 34 I-382 ). 
Cari Sigmund Barach, Luvls Şeyho ve 
Giuseppe Gabrieli'nin yukarıda anılan ça
lışmaları ile Paul Sbath'ın anılan neşri Fu
at Sezgin tarafından tıpkı basım olarak 
topluca yayımlanmıştır (lslamie Medicine, 
XXXIV, Frankfurt ı 996) Kusta'nın, Ebu Isa 
Ali b. Yahya ei-Müneccim ile giriştiği tea
lojik tartışmayla ilgili olarak Khalil Samir 
ve Paul Nwyia'nın Une correspondance 
islamo-chretienne entre Ibn al-Mu
naggim, Hunayn Ibn Ishaq et Qusta 
Ibn Lüqa, introduction, texte et tra

duction adlı çalışma l arı da (Tu rnhout 
ı 98 ı ) burada zikredilmelidir. 
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~ İLHAN KUTLUER 

KÜSÜNi 
(.d~~l) 

Medyen b. Abdirrahmim 
el-KüsCınl el-Mısrl 

(ö. 1044/1634'ten sonra) 

Tıp bilgini. 
_j 

Bağdatlı İsmail Paşa'nın kaydettiğine 
göre 969 ( 1562) yılında tanınmış bir he
kim ailesinin çocuğu olarak Kahire 'de 
dünyaya geldi. Sehavl ailenin Küsünl nis
besini, Memlükemlrlerinden Seyfeddin 
Küsün tarafından Babüzüveyle dışında 
730 (1330) yı lında yaptırılan (Makrlzl, Il, 
307-308) Camiu KüsQn civarında oturması 
sebebiyle aldığını söyler (eçl-l)av'ü 'l-lami', 
Xl. 222) Dolayı sıyla nisbenin Kahire yakın
larındaki Küsün adlı köyle (Ata!, s. 196) veya 
Kosova ile bir ilgisi yoktur (Sellheim, ı. 203) 

Küsünl'nin hayatı hakkında yeterli bil
gi yoktur. Muhibbl tabipliğinin yanı sıra 
edip ve tarihçi olduğunu , Şehabeddin Ah
med b. Muhammed el-MetbQII ile Ab
durrahman el-Burd'den çeşitli ilimler ve 
Şeyh Davüd'dan (ei-Antaki) tıp okuduğunu, 
İbnü's-Saiğ'den (ö 1036/1626) sonra da 
Kahire'de relsületıbbalığa tayin edildiğini 
yazar. Şehabeddin el-Hafacl Ijabô.ya'z
zevô.yô. 'sında arkadaşı KüsCınl'den bah
setmiş . ayrıca kitabında onun isteği üze
rine Kö.musü'l-etıbbô.' adlı eserine yaz
dığı kendi takrizine de yer vermiştir. Bu 
takrizi nakleden Muhibbl, bütün araştır
malarına rağmen Küsünl'nin ne zaman 
öldüğü hususunda bilgi bulamadığım. an
cak 1044 (1634) yılında hayatta olduğunu 
öğrendi ğini belirtir. 

Es e rleri . 1. Kö.musü'l-etıbbô.' ve nô.
musü'l-elibbô.' fi'l-müfredô.ti't-tıbbiyye . 

Genel bir tıp sözlüğü olup 1 038 ( 1629) yı

lında yazılmıştır ; Zirikil'nin verdiği 1 044 

(1634) tarihi yanl ı ştır. Müfred ilaçlar ve 
bunların yapıldığı maddeler. mürekkeb 
ilaçlar. insan vücudundaki organlar ve 

özellikleri, hastalıklar ve sebepleri, belir
tileri ve ilaçları hakkında bilgi veren eser 
Firüzabadl'nin el-Kö.musü 'l-muJ:ıit'inin 

tertibine göre düzenlenmiştir. Daha ön
ce kaleme alınmış tıp kitapları ve sözlük
lerden faydalanan müellifin başlıca kay
nakları arasında Muhammed b. Ahmed 
el-Ezherl, İbn Slde, İbn Mükerrem (ibn 
Manzur) . İbn Mektüm ed-Dımaşki. İbn 
Sina ve Kutbüddln-i Şlrazl gibi alimierin 
eserleri bulunmaktadır. Tıp bilgini Mu
hammed b. Ahmed b. İbrahim Edirnevi 
tarafından Türkçe'ye çevrilen kitabın (Sü
leymaniye K tp., Şe h id Ali Paşa, nr. 20 15) 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye (nr 269. 3169). 

Darü'l-kütübi'l - Mısr iyye (Hidiviyye, nr 
7689), Nuruosmaniye (nr. 3566) ve Süley
maniye (Hacı Beş ir Ağa, nr. 658/l) kütüp
hanelerinde yazma nüshaları mevcuttur. 
Mecmau'l-lugati'l-Arabiyye'nin Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye'deki nüshalardan tıp
kıbasımını gerçekleştirdiği eserin ( Dımaşk 

1399" 1400/1979- 1980) henüz ilmi neşri ya
pılmam ı ştır. 2. el-Kavlü 'l -enis ve'd-dür
rü 'n -nefis 'alô. man:r;umeti'ş-Şeyl] er
Re'is. İbn Sina'nın tabai-i erbaaya dair 
Urcuze fi'l-fuşuli'l-erba'a adlı manzum 
risalesinin şerhidir (Ragıb Paşa Ktp., nr. 
1482) . Müellif. 1010 (1601) yılında telif 
ettiği eserin mukaddimesinde Kahire'
deki darüşşifada (ei -Bfmaristanü'l-kebir ei
Mansüri) tabip olduğunu belirtir. Süleyma
niye Kütüphanesi'nde bu lunan yazma 
nüshanın (Hüsrev Pa şa , nr. 4 71) sonunda 
İbn Sina 'nın anılan manzumesi de ayrıca 
verilmiştir. 3. Mul]taşaru Ma]sö.l ô.ti Ca
linus. Bu kitabın da mukaddimesinde 
müellifin Blmaristanü'l-Mansürl'de ta
bip olduğu söylenmektedir (Süleymaniye 
Ktp ., Şehid Ali Paşa, nr. 2093/7) KüsQnl'
nin kaynaklarda adı geçen d iğer eserleri 
de şunlardır: Rey]J.ô.nü '1-elbô.b ve ri'a
nü'ş-şebô.b fi merô.tibi'l-ô.dô.b, Tayyi
bô.tü '1-ebnô.' ve tabalsötü '1-etıbbô.', Ta
ri]]. u Mışr. 
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KUSÜRi 
( -s.)~ ) 

(ö . 1268/ 1852 civarı) 

Saz şairi. 

KUSORI 

_j 

1193 (1779) yılında doğdu. Asıl adı 

Ömer olup Darende'nin Ayvalı bucağına 
bağlı Kızıleaşar köyündendir. Adı ilk defa 
Deliktaşlı Ruhsatl'nin bir manzumesinde, 
"KusQrl'nin gözü benzer pınara" mısraın
da anılmıştır. Eflatun Cem Güney ve M. 
Kaya Bilgegil'in yaptığı araştırmalar sonu
cunda KusQrl'nin altı defa evlendiği, aile
siyle birlikte Anadolu'da ve Anadolu dışın
da çeşitli yerlerde dolaştığı tesbit edil
miştir. Uzunca bir süre imamlıkyapan şa

ir. zaman zaman bazı tanınmış kişilerin 
himayesine girmek zorunda ka lmıştır. 

Hayatının sonlarına doğru Şarkışla ' nın 

Altınyayla bucağına bağlı Güzeloğlan kö
yüne gelmiş ve yetmiş beş yaşlarında bu
rada vefat etmiştir. Şiirlerinden macera
lı. sıkıntılı ve ıstırap dolu bir hayat sürdü
ğü anlaşılan şairin hayatının son yıllarında 
tasawufa yöneldiği anlaşılmaktadır. 

Daha sağlığında geniş bir çevrede şöh
ret kazandığı tahmin edilen Kusur! şiir
lerini genellikle koşma ve destan tarzın
da söylemiş, ancak divan edebiyatı etkisi 
altında zaman zaman divan, müstezad. 
gazel ve mü seddesler de yazmıştır. Şiirle
rinde yaşadığı dönemin ortak zevk. ina
nış ve düşüncelerini ustalıkla dile getiren 
şair daha çok aşk. sı la hasreti, devrinden 
şikayet ve dünyanın oluşumundaki çeşitli 

sırlar üzerinde durmuştur. Kusur! yer yer 
Aşık Ömer. Gevherlve Karacaoğlan' ın et
kisi altında kalmış. kendisi de başta Gü
rünlü İrfan! olmak üzere XIX. yüzyılda ya
şayan Şürbl. Darendeli Remzl, Talibl, Şev

ki. Erzurum lu Emrah ve Ruhsatl gibi şa

irleri etkilemiştir. 

M. Kaya Bilgegil , Kusurl'nin kendisin
de bulunan bir cönkte mevcut doksan üç 
şiirini kısa bir incelemeyle birlikte yayım
lamıştır (bk. bibl.). Kitapta ayrıca KusQ
rl'nin oğlu Şürbl'ye ait on şiir bulunmak
tadır. Vehbi Cem Aşkun, Kusur!' nin elli ka
dar başka şiiri bulunduğunu açık.lamışsa 
da bunlar neşredilmemiştir. 

Tezkirelerde asıl adı Ömer. mahlası Ku
sOr! olan ikinci bir şairden daha söz edil
mektedir (ö. ı 145/ 1732) Antep'te kadılık 
yapan şairin Farsça bilgisi yanında şiir ve 
inşada da usta olduğu. Nabl'nin eserleri
ni tahmis ve tanzir ettiği. ayrıca Şahidi'
nin Tuhfe-i Şahidi'sine bi r tahmisinin 
bulunduğu belirtilmektedir ( Tezkire/ere 
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