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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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