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Iii ABDÜLHALİK BAKlR 

KUSSAS 
( U" l..aAl f ) 

Halk hikayecisi 

L 
veya vaiz anlamında terim. 

Kass kökünün ism-i faili kassın çoğul u 
olan kussas hadislerde daha çok "bir olayı 
veya rüyayı anlatan, bir kimsenin izini ta
kip eden, vaaz ve nasihat eden kimseler" 
anlamında kullanılmıştır. Bir olayı nakle
den. hikaye yazan. kıssa ve destan anla
tan ve dini öğütler veren kıssacı vaize kas 
denmiş; insanları eğitmek, dini duygula
rını geliştirmek maksadıyla Kur'an-ı Ke
rlm'de yer alan kıssaları nakledip açıkla
yan vaizlere de bu ad verilmiştir. "Hikaye, 
rivayet. haber ve iz" manalarma gelen 
kasas kelimesi. ilk dönemlerde "dini. na
sihat" anlamında kullanılmış. eski rriHiet
lere dair haberlere kasas denmiştir. Ca
hiliye toplumunda edebi. içtimal ve kül
türel hayatın içinde şiir ve hitabetin yanı 
sıra kıssa aniatma ve dinleme geleneği
nin önemli bir yeri olduğundan kabHelerin 
şairleri, hatipleri ve kahinieri sosyal ha
yattaki etkinlik ve tesirleri bakımından 
aynı zamanda birer kas sayılmaktaydı. 

İslami dönemde kıssa aniatma faaliye
tinin ne zaman başladığı ve ilk kıssacının 
kim olduğu konusunda değişik rivayetler 
vardır. Kıssacılığın Hz. Peygamber. Ebu 
Bekir ve ömer devirlerinde görülmediği 
( ibn Mace. "Edeb". 40) veya ilk defa Te
mlm ed-Darl'nin Hz. ömer'den izin alarak 
kıssa anlattığı (Müsned, III. 449) yahut 
Hz. Osman'ın şehid edilmesinden sonra 
başladığı kaydedilmektedir (İbn Şebbe. 1. 
ı O; İbnü'l-Cevzl, s. 178- I 79). Hasan-ı Bas
ri kıssacılığın bid'at olduğunu. İbn Slrln 
ise bu adeti ilk defa Hariciler'in ortaya çı
kardığını söylemiş. fitnenin zuhurundan 
sonra kıssacılığı Muaviye b. Ebu Süfyan'ın 
ihdas ettiği de ileri sürülmüştür (İbnü ' l

Cevzl, s. I 79; Makrlzl, ll, 253 ; SüyOtl, Ta/:ı
?frü'l-J;avaş, s. 235, 275). 

ResGl-i Ekrem, Kur'an-ı Kerim'in emir
Ieri ve genel prensipleri doğrultusunda 

vaaz ve nasihatte bulunmuş, vaazlarında 
tarihi ve temsili kıssalara yer vermiş, kıs
sa anlatıldığını duyduğu halde bunu ya
saklamamıştır (Müsned, lll, 474 , V, 261; 
EbO DavOd , "<ilim" , 13 ; İbnü ' l-Cevzl , s. 
168-170) . Bununla beraber Hz. Peygam
ber hayatta iken onun mescidinde kıssa 
anlatılmamış. namaz kılındıktan sonra 
halkalar halinde oturularak ilmi müza
kereler yapılmış. zaman zaman Cahiliye 
haberlerinden söz açılmış. hikmetli şiir
ler okunmuştur. Öte yandan ResGl-i Ek
rem'in emir. memur veya gösteriş düş
kününden başkasının kıssa anlatamaya
cağını söylemesi (İbn Mace . "Edeb", 40; 
Eb O DavOd, "9.1im", 13) ve kıssacılığın İsra
iloğulları'nı helak eden sebepler arasında 
zikredilmesi (Heyseml, 1, 190) herkesin 
kıssa anlatarak vaaz edemeyeceğini, so
rumluluğu gerektiren bu işin bir noktada 
sınıriandıniması gerektiğini düşündür

mektedir. 

Rivayetlerin büyük çoğunluğunda, sa
habe arasında ibadete düşkünlüğüyle bi
linen Temlm ed-Darl'nin kıssa anlatmak 
için Hz. ömer'den birçok defa izin istedi
ği, onun da bu işin tehlikesine dikkat çek
tikten sonra kendisine sadece cuma gün
leri namazdan önce vaaz etmesi için izin 
verdiği belirtilmektedir. 

Bazı kaynaklarda tabiinden muhaddis 
Ubeyd b. Umeyr el-Leysl'den ilk kıssacı 
diye söz edilmekte (İbn Sa 'd, V, 463). Mek
keliler'in vaizi diye şöhret bulan bu alim 
ilk dönem kaynaklarında kas. daha sonra
ki kaynaklarda vaiz diye geçmekte (Ze
hebl, A'lamü'n-nübela', IV, 156-157), bu 
da vaizlerin ilk devirlerde kas diye anıldı
ğını göstermektedir. Ayrıca Haris b. Mu
aviye el-Kindl'nin kıssa anlatmak için Hz. 
ömer'e başvurduğu (Müsned, 1, 18), yine 
ashaptan Esved b. Seri'in Basra Masci
di'nde ilk defa kıssa anlattığı , Medine 
vaizi olarak bilinen İbn Ebü's-Saib'e Hz. 
Aişe ' nin baz ı tavsiyelerde bulunduğu, 
onun da bu tavsiyeler doğrultusunda cu
ma günleri müslümanlara vaaz ettiği 
kaydedilmektedir (Müsned, VI , 2 I 7; İbn 
Şebbe, 1, 13) Hz. Ömer döneminde (634-
644) resmi görevler arasında yer al
maya başlayan kıssacılık Hz. Osman 
zamanında (644-656) aynı şekilde de
vam etmiş. hatta Temlm'e verilen izin 
haftada iki güne çıkarılmıştır (Zehe
bl , A'lamü'n-nübela', ll, 448). Ancak Hz. 
Osman'ın şehid edilmesiyle başlayan si
yasi ve fikri karışıklıklar. Cemel ve Sıffin 
savaşları ve bunların sonucunda ortaya 
çıkan çeşitli fırka ve mezheplerin kendi 
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görüşlerini destekleme ihtiyacı uydurma 
hadislerin zuhuruna sebep olduğu gibi 
dönemin en etkili propaganda vasıtala
rından olan hitabet ve belagata. özellik
le siyasi hitabelerle ideolojik vaaza büyük 
ölçüde zemin hazırlamıştır. Nitekim Hz. 
Ali'nin Sıffin dönüşü kendi karşıtiarına ku
nut okutup beddua ettiği, bunun üzerine 
Muaviye'nin de mescid ve karargahiarda 
sabah ve akşam namazlarından sonra 
kıssa anlatmak, kendisine ve Şamlılar'a 
dua etmek maksadıyla bazılarını görev
lendirdiği, böylece "kasasu'I-hassa" deni
len resmi veya siyasi kıssacılığın başladığı, 
buna göre kıssacının sabah namazından 
sonra halifeye, taraftariarına ve ordusu
na dua. yönetim muhaliflerine ve müşrik
lere ise beddua ettiği, kıssacılığın "kasa
sü'l-amme" denilen türünde vaizin halka 
öğüt verdiği belirtilmektedir (Makrlzl, ll , 
253). Emevller dönemine gelindiğinde va
az ve kıssacılık büyük ölçüde gelişme kay
detmiş, İslam coğrafyasının çeşitli mer
kezlerinde hatip veya kas olarak adlandı
rılan pek çok kişi yetişmiştir ( Emevller dö
neminde hitabetin geli şme sebepleri, çe
ş itleri, bu dönemde vaaz ve kı ssacılı ğ ın 

kaydetti ğ i ge li şme ile dönemin meşhur 

vaizleri hakkında geniş bilgi için bk. Şevki 
Dayf, ll , 405-435) 

Muaviye, vaizlik ve kadılık görevlerini 
aynı şahsın sorumluluğuna verme uygu
lamasını başlatmış. Amr b. As'ın ordusun
da kaslık görevi yapan ve Mısır'da ilk de
fa kıssa anlatan Süleym b. !tr et-Tüdbl'yi 
kadı tayin etmiştir (Ki ndi, s. 303). Erne
viler döneminde halifeler vaizliğe gerekli 
desteği vermiş . vaaz ve kıssacılık bir ta
raftan siyasi bir mahiyet kazanırken di
ğer taraftan genelde dönemin siyasi ve 
iktisadi şartlarına bir tepki şeklinde orta
ya çıkan zühd hareketinden etkilenmiş. 

abid ve zahid olarak bilinen pek çok vaiz 
ortaya çıkmıştır. Hasan-ı Basri, Safvan b. 
Muhriz, İbrahim et-Teyml. Mutarrif b . 
Abdullah. Yezld er-Rekaşl. Ziyad b. Ab
dullah en-Nümeyrl, Bilal b. Sa' d, Ebu Ha
zım Selerne b. Dinar bu ekole mensup ün
lü vaizlerden bazılarıdır. 

Tabiln döneminden itibaren değişik 
kültürlerle temasın sonucunda uydurma 
rivayetlerin ve İsraill haberlerin artışı te
beu't-tabiln devrinde daha geniş boyut
lara ulaşmış, bunların müslüman toplu
luklar arasında yayılmasında ve bazı asıl
sız haberlerin tarih, tefsir ve hadis kitap
larında yer almasında kas ve karl gibi sı
fatlarla anılan kıssacı vaizlerin rolü büyük 
olmuştur. önceleri "vaiz" manasında yay
gın olarak kullanılan kas kelimesi, lll. (IX.) 
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yüzyıldan itibaren bazı olumsuzlukları 
çağrıştırması yüzünden terkedilmiş (M us
tafa Sadık er-RafiT. ı. 383). bunun yerine 
daha çok vaiz ve müzekkir kelimeleri kul
lanılmıştır. Abbasller döneminde sosyal, 
ekonomik ve kültürel hayatta görülen ge
lişmelerin sonucu olarak vaaz ve kıssacı
lık önemli ölçüde yaygınlık kazanmış. süfi 
meşrepli abid ve zahid vaizler özellikle 
Basra ve Bağdat çevresinde etkili konuş
maları ve kendilerine has metotlarıyla 
halkı irşad etmeye çalışmış. daha çok ta
rihçi kimliği ön plana çıkan ve İsrail'i ha
berleri nakletmekle şöhret bulan kıssacı 
va izler cami ve mescidlerde bu görevi de
vam ettirmişlerdir. 

Kıssa geleneği. lll. (IX.) yüzyılın ortala
rından itibaren iyice yaygınlaşarak sokak
lara taşmış. bir geçim ve kazanç kapısı 
haline gelmiş. nihayet279'da (892) halife 
Bağdat'ta bir ferman yayımiayarak kıssa
cıların sokaklarda ve camilerde kıssa an
latmalarını yasaklamış. bu ferman 284'
te (897) tekrarlanmıştır (Ta beri , TarfiJ , X, 
28, 54). Yine bu devrelerde. Bedlüzzaman 
el-Hemedanl'nin makamelerinde görül
düğü gibi vaaz ve kıssacılığın makame de
nilen edebi bir sanat halinde dilenciliğe 
ve insanları aldatmaya yönelik bir meslek 
haline dönüşmesi. onun sosyal hayat bakı
mından ulaştığı boyutları ve sebep oldu
ğu karmaşayı göstermektedir. Bu dönem
de yaşayan ünlü süfi ve va iz Ebu Tali b el
Mekki bid'atçılık kabul ettiği kıssacılığa 
şiddetle karşı çıkmış. İmam Gazzali de kıs
sacı vaizlerin yol açtığı zarariara dikkat 
çekmiştir (İf:ıya', ı. 53-58; ll. 485; 111. 578-

579). 

Kıssacılar ashap, tabi'in ve diğer İslam 
alimleri tarafından ilmi yetersizlikleri, 
doğru sözlü olmamaları. şahsi çıkar pe
şinde koşmaları. konuşmalarında abartılı 

ifadelere yer vermeleri. siyasilere veya 
muhtelif cereyanlara alet olmaları ve ha
dis uydurmaları yüzünden tenkit edilmiş
tir. Nitekim Abdullah b. Ömer. Mekke
liler'in vaizi Ubeyd b. Umeyr gibi şahsi
yetlerin vaaz meclislerine katılmakla be
raber seviyesiz kimselerin kıssa anlatması 
halinde ya mescidi terkederek veya em
niyet güçlerinden yardım isteyerek tep
kisini ortaya koymuştur (ibnü'I -Cevzi, s. 
196; Şemseddin ibn Müflih. Il , 82 ) Ebu 
Abdurrahman es-Sülemi talebelerine 
kussas toplantılarına kesinlikle katılma
malarını tavsiye etmiş. fakih ve muhad
dis Ebu Kılabe el-Cermi kıssacıların ilmi 
öldürdüklerini söylemiş. Dımaşk kadısı ve 
muhaddis Ebu İdris el-Havlani de kıssa 
anlatacak kimsenin fakih olması gerekti-
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ğini belirtmiştir. Meymün b. Mihran. Ma
lik b. Enes ve Muhammed b. Kesir es
San'ani de kıssacılara karşı olumsuz tu
tum ve beyanlarıyla tanınan alimlerdir. 
Ahmed b. Hanbel kıssacıların yalancılığı
na işaret etmekle beraber kıssacı vaizle
rin halk üzerindeki bazı olumlu etkileri
ne dikkat çekmiştir (EbG Talib el-Mek
ki, I, 151 ; Şemseddin ibn Müflih, ll , 82-

85 ). 

Bir kısım kıssacılar hadis münekkitle
rince değişik seviyelerde cerhedilerek za-

. yıf sayılanlar tek tek ele alınıp değerlen
dirilmiş. bunların genellikle tasawuf eko
lüne mensup abid ve zahid şahsiyetler ol
dukları. konuşmalarında daha çok Kur
'an-ı Kerim'de yer alan cennet ve cehen
nem tasvirleri üzerinde durdukları. gü
nah korkusu. c.ehennem azabı ve dünya
ya önem vermemek gibi konuları işledik
leri görülmüştür. EhH kitaba ait kaynak
lara başvurarak Merv Camii'nde kıssa an
latan Mukatil b. Süleyman tanınmış bir 
müfessir olmasına rağmen hadis münek
kitlerince yalancı bir ravi kabul edilmiştir. 

Cu'fe Mescidi'nde altmış yıl imamlık ya
pan ve Rafizi fikirleriyle tanınan kıssacı 
vaiz Amr b. Şemir el-KOfi oldukça ağır la
fızlarla eleştirilmiştir. Daha çok tarihçi 
kimliğiyle ön plana çıkan Basralı hatip ve 
kıssacı Ebu Bekir el-Hüzell'nin rivayetleri 
güvenilir bulunmamıştır. Aynı yıllarda 
Basra'da vaaz edip kıssalar anlatan ve 
felsefi fikirleriyle tanınan Salih b. Abdül
kuddüs zındıklık ithamıyla Halife Mehdi
Billah tarafından öldürülmüştür. Kaderiy
ye mezhebi mensubu Musa b. Seyyar el
üsvari. siyere ve Kur'an'ın yorumlarına 
son derece vakıf olduğu belirtilen Kaderi 
ve Mu'tezili fikirleriyle tanınan Amr b. 
Faid, lll. (IX.) yüzyılın kıssacı vaizlerinden 
Süleyman b. Amr el-KOfi. Ebu Huzeyfe 
İshak b. Bişr. Abdülmün'im b. İdris el
Yemani, Gulamu Halil gibi isimler de en 
ağır cerh lafızlarıyla tenkit edilmiş yalan
cı ravilerden bazılarıdır. 

Vaiz ve kıssacıların hadis ilmiyle olan 
münasebetlerini ilk dönemlerden itiba
ren tenkitçi bir yaklaşımla ele alan bazı 
önemli eserler şunlardır : İbn Ebu Asım. 
e1-Mü~ekkir ve 't-te~kir ve'~-~ikr (nşr. 

Amrb.Abdülmün'im.Tanta 1412/ı992; 
nşr. EbG Yas ir Halid b. Kasım er-Redadi, 
Riyad 14 ı 3/ ı 993); Ebu Bekir Muhammed 
b. Hasan en-Nakkaş, A]]bfırü'1-lwşşô.ş 
(ibnü'n-Nedim, s. 50; Keşfü '?·?UnO.n, !, 62); 

İbnü'ı-Cevzi, el-}\uşşô.ş ve'1-mü~ekkirun 
(nşr. EbG Hacer Muhammed Said b. Bes
yunl Zağl Gl. Beyrut ı 40611986; nşr. Merli n 
L. Swartz, Beyrut 1986; nşr. Muhammed 

Lutfi es-Sa b bağ, Beyrut 1409/1988); Ebü'l
Fütüh Es'ad b. Mahmud b. Halef el-İcli, 
Atô.tü '1-vu"ô.:? (Keş{ü '?·?unun, 1, ı 3 ı) ; 
Ebü'l-Ferec Abdurrahman b. Necm ed
Dımaşki. Tari]] u '1-vu"ô.:? (Zehebi. A'la
mü 'n-nübeta', XX II ı. 7) ; İbn Teymiyye, 
EJ:ıô.dişü '1-]fuşşô.ş ( Fi 'l-kelam 'ale '1-kuş
şaş, nşr. Abdülhamld ŞanGha, Ci d de 1987; 

nşr. Muhammed Lutfles-Sabbağ, Beyrut 
ı 408/1988); Zeynüddin el-lraki, el-Bô.'iş 
'a1e'1-]]a1ô.ş min J:ıavô.dişi'1-]fuşşô.ş (bk. 
bi bl.) ; Süyüti, Ta]J.~irü'1-]]avô.ş min ekô.
~ibi'1-]fuşşô.ş (nşr. Muhammed Lutfl es
Sabbağ, Beyrut 1404/ 1984) ve Ta]J.~irü'1-
eyifd:? min ekô.~ibi'1-vu"ô.:? (nşr. Ali Tok
sarı. Kayseri ı 993); Muhammed Lutfi es
Sabbağ, Tô.ri]]u'1-]fuşşô.ş ve eşeruhüm 
fi'1-J:ıadişi'n-nebevi ve re'yü '1- 'u1emô.' 
ii him ( Beyrut ı 405/1985 ). Konuyla ilgili 
olarak Hasan Cirit Hadiste Vaaz, Kıssa
cılık ve Kussô.s adıyla bir doktora çalış
ması yapmıştır ( 1997 . MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü). 
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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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