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Fatımiler döneminin ünlü 
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Kahire yakınlarındaki Clze (Gize) kasa
basında doğdu. Çağdaş araştırmacıların 

birçoğu doğum yılını 388 (998) olarak 
vermekle birlikte bizzat kendisinin 377'
de (987) doğduğunu belirttiği kaydedilir 
(DMBİ, lll, 590) Babası bir fırın işçisi idi. 
Altı yaşında öğrenime başladı; on yaşın
da Kahire'ye gitti ve beş yıl içinde temel 
eğitimini tamamladıktan sonra herhan
gi bir hocanın yardımı olmaksızın kitap
lardan mantık. tabiat ilimleri. astronomi. 
metafizik ve özellikle tıp çalışmaya baş
ladı. Arapça'da mevcut tıbba dair tercü
me veya derleme şeklindeki başlıca kitap
ları kendi kendine okuyup inceledi. Sokak
larda yıldız falına bakarak ve tıp dersi ve 
tedavi hizmeti vererek geçim sıkıntısını 
gidermeye çalıştı. Otuz iki yaşına geldi
ğinde tıp alanındaki şöhreti artık bu mes
lekten fazlasıyla para kazanmasına yete
cek kadar yayılmıştı. Özellikle Halife Müs
tansır- Billah tarafından saray hekimi ola
rak tayin edilince serveti iyice arttı. An
cak büyük bir veba salgınının ve kıtlığın 
hüküm sürdüğü bir sırada himayesindeki 
bir yetim kızın. biriktirdiği 20.000 dinarı 
alarak ortadan kaybolması maddi sıkın
tıya düşmesine ve bunalıma girmesine 
yol açtı. Bu olaydan sonra inzivaya çekilen 
ibn Rıdvan. ibn Ebu Usaybia'ya göre 453'
te (1061 ) ('Uyünü'l-enba', s. 564), İbnü'l
Kıftl'ye göre ise 460 ( 1 068) yılı dolayların
da (İf)barü'l-'ulema', s. 288) vefat etti. 

Batı'da Haly Eben Radan ve Rodaham 
Aegyptius adlarıyla anılan İbn Rıdvan'ın 
hayatı ve ilmi şahsiyeti hakkında birinci 
elden bazı bilgiler günümüze kadar ulaş
mıştır. İbn EbQ Usaybia onun otobiyogra
fisinden bir bölüm aktarmakta ( 'Uyünü '1-
enba', s. 561-562). ayrıca Batlamyus'un 
Tetrabiblos (Quadripartitum) adlı astrolo
jik eserine yazdığı şerh te de (aş. b k.) bun
ların benzeri bilgiler bulunmaktadır (Sel
man Kata ye , el-Mevrid, Xll/2 [1983 1. s. 4 7; 
Hamarneh, lsma'ili Contributions, s. 183). 
Bu kaynaklardan öğrenildiğine göre. bü
yük İslam filozoflarından sayılmasına rağ
men (ibn Tağrlberdl, V, 69) asıl ihtisas ala
nı olarak felsefenin ayrılmaz parçası ka
bul ettiği tıbbı seçmiş. bu seçimi yapar
ken de doğum tarihine denk gelen astro-
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lojik verilerin kendi yaratılışına en uygun 
sahanın tıp olduğunu göstermesine da
yanmıştır. Ona göre felsefe ve tıp alanın
da araştırma yapmak, Allah'a gerçek an
lamda taatte bulunmaya imkan veren fa
ziletli bir yaşama biçimidir (i b n E bO Usay
bia, s. 56 1 ). Kendisi, günlükçalışmaların 
telaşından sıyrılıp köşesine çekildiği saat
lerde Allah'ın yerdeki ve göklerdeki me
lekQtunu ilmin ışığında tefekküre daldı
ğını belirtmektedir (a.g.e., s. 562) 

İbn Rıdvan'ın ilmi şahsiyetinde ilk göze 
çarpan iki özellikten biri disiplinli ve plan
lı çalışması. diğeri tıp eğitimi yöntemine 
önem vermesidir. Otobiyografisinden an
laşıldığına göre özel hayatında beden sağ
lığını sürdürmek için dengeli beslenmeye 
ve spor yapmaya özen göstermiştir. Otuz 
iki yaşından itibaren düzenli olarak yıllık 
çalışma planı hazırlamaya başlamış ve 
her yıl bu programı gözden geçirerek ye
nilemiştir (a .g.e. , s. 561 ). Öte yandan se
vimsiz görünüşüne ve geçimsiz tavırları
na rağmen İbn Rıdvan'ın mükemmel bir 
öğretmen olduğu anlaşılmaktadır. Bir eği
timci olarak başarısı. kendisi hakkında hiç 
de olumlu düşünmeyen İbnü'I-Kıftl tara
fından dahi vurgulanmıştır. Bu tabakat 
yazarına göre tıp ve felsefe konusunda 
hazmedilmemiş bilgilere sahip, orUinailik
ten uzak ikinci sınıf eserler veren ve öğ
rencileri tarafından ilmi tutarsızlıkları se
bebiyle alaya alınan bu çirkin adamın çok 
sayıda öğrenciyi etrafına toplaması şaşır

tıcıdır (İf)barü'l-'ulema', s. 288) . Fakat asıl 
şaşırtıcı olan. ömrünü tıbba adayan İbn 
Rıdvan'ın bu ilmi kitaplardan öğrenmenin 
hocadan öğrenmekten daha uygun oldu
ğunu savunmasıdır. Aslında tıbbı herhan
gi bir hocadan tahsil etmemiş olması, ha
sımlarınca hafife alınmasının başlıca se
bebi idi; nitekim müzmin muhalifi İbn 
Butlan onu bu fikirleri yüzünden zor du
rumda bırakmıştır (ibn EbG Usaybia, s. 
563-564) 

İbn Rıdvan'ın tıp tahsilinde kitabi bilgi
ye verdiği önem geleneksel tıp teorisine 
bağlılığıyla da yakından ilgilidir. Thessalius 
ve Ebu Bekir er-Razl'nin şahsında "asha
bü't-tecarib" ve "ashabü'l-hiyel" adıyla 
andığı, klinik araştırmalarını esas alan de
neyci hekimlerin tıp yaklaşımını güvenilir 
bulmamış. teori ve pratiğin ayrılmazlığın
da ısrar ederek kendi tıp anlayışını Hipok
rat ve CallnQs'un mümessili oldukları "as
habü'l-kıyas" ekolüyle irtibatlandırmıştır 
( Selman Kataye, el-Mevrid, Xll/2 [1 9831. s. 
49-50). Fakat bu tavrının onun tıp prati
ğine ve tecrübeye önem vermediği şek
linde aniaşılmaması gerekir: nitekim bu 

gibi yanlış anlamalar CallnGs hakkında da 
söz konusudur (bk.CALINÜS) İbn Rıdvan, 
Fi Şerefi't-tıb adlı eserinde Hipokrat ve 
CallnGs'a olan hayranlığını ifade eder
ken, CallnQs'u takip eden İskenderiye tıp 
okulunun araştırma heyecanından ve ori
jinal eser verme kabiliyetinden yoksun 
saydığı yorumcularını eleştirmiş. İsla
mi dönemdeyetişmiş tıp adamlarını da 
benzeri gerekçelerle yetersiz bulmuştur. 
Ona göre kendisinden önce Arapça ya
zan hekimler. hem felsefeye gereken 
önemi vermemişler hem de tıbbı teori 
ve pratik diye ikiye bölmüşlerdir; halbuki 
ne tıpla felsefe birbirinden ayrı düşünü
lebilir. ne de tıbbın teori ve pratiği arası
na katı duvarlar örülebilir. Bu yüzden İbn 
Rıdvan. tıbbı birbiriyle uzlaşmaz ekalle
re ayıran yaklaşımın İslami dönemde 
de benimsenmesini esefle karşılamıştır 
(Hamarneh, lsma'ili Contributions, s. 169-
170). Bu durumda onun dogmatik gör
mediği ashabü'l-kıyas ekolünü kuşatı
cı. birleştirici ve bütünleştirici özellikleri 
sebebiyle benimsediği ve üstatları olan 
Hipokrat ve CallnQs'a da bu açıdan bağ
landığı. Thessalius ile Razi'yi ise deneyci 
tavırlardan dolayı bu gelenekten sapmış 
bulduğu için güvenilir saymadığı söyle
nebilir. İbn Rıdvan'ı, CallnQs'un tıp ekal
lerini tanıtıp tartıştığı Kitô.bü '1-Fırô.~'ı
na şerh ve Razi'nin CallnGs'u eleştirdiği 
Şükuk 'ala Calinus adlı eserine reddiye 
yazmaya iten fikri kabuller bunlardır. İbn 
Rıdvan'ın kıyas ekolünü bir dogmatizm 
olarak yorumlamadığının bir başka gös
tergesi de Kifayetü 't-tabib adlı eserin
de klinik tecrübeye atfettiği önemdir. 
Ayrıca CallnGsçu tıp teorisinin her ülke
nin özel şartlarında yeniden yorumlan
masını ve pratiğin öylece yönlendirilme
sini öngören Det'u '1-mazarri'l-ebdan bi
artı Mışr adlı eseri de bu açıdan fikir ve
ricidir. 

Hekimlik ahlakını tıp eğitiminin önemli 
bir parçası sayan İbn Rıdvan'a göre ideal 
bir hekim şu şartlara sahip bulunmalıdır: 
Beden sağlığı yerinde, akıllı. iyi huylu ol
malı; iyi ve temiz giyinmeli. görünümüne 
dikkat etmeli; hastalarının sırlarını sak
lamalı ; tedavi ücretini değil tedaviyi ön 
plana almalı; yararlı gördüğü şeyleri öğ
retme aşkıyla yanmalı; sağduyulu ve if
fetli olmalı; can ve mal konusunda güven 
telkin etmeli; reçetesinde zehir veya ço
cuk düşürücü ilaçlar vermemeli ve düş
manını dahi tedavi etmeli (ibn EbG Usay
bia, s. 565) 

İbn Rıdvan'ın ilmi birikimine şekil ve
ren literatür yine onun kaleminden günü-



müze ulaşmıştır. Bunlar arasında edebi 
ve şer"! ilimiere dair eserler. Hipokrat ve 
Galen 'in tıp külliyatı. Dioscorides'in far
makoloji alanındaki yazıları. Efesli Rufus. 
Oribasius ve Paul us gibi tıbbın ünlü yo
rumcularının eserleri. Razl'nineJ-ffavf'si. 
tarım ve eczacılık üzerine kitaplar. Bat
lamyus'un el-Mecisti'si ile Tetrabib
los'u, Eflatun ve Aristo'nun muhtelif ki
tapları. iskender Afrodlsl ve Themistius 
gibi felsefe yorumcularının eserleri ve Fa
rabl'nin çeşitli kitapları bulunmaktadır 

(a.g.e., s. 562) 

Bu türden tıp ve felsefe kitaplarıyla 
kendi kendini yetiştiren ibn Rıdvan'ın hem 
çağdaşlarını hem de önceki otoriteleri aşı
rı derecede eleştirmesi ve bu konuda yer 
yer alçaltıcı ifadeler kullanması mizacının 
haşin ve polemiğe yatkın olduğunu gös
termekte, özellikle Huneyn b. ishak, EbQ 
Ca'fer ibnü'l-Cezzar. Ebü'l-Ferec ibnü't
Tayyib , Razi ve ibn Butlan'a yönelttiği 
eleştirilerdeki sert üsiOp bunu açıkça or
taya koymaktadır (a.g.e., s. 563) Mesela 
el-ffavf yazarı Razi'deki tıbbi dehanın 
farkında olmakla birlikte onun Cal'in Os gibi 
bir ilmi otoriteyi sorgulamasını kabulle
nememiş, ona yönelttiği eleştirilerde hiç 
gereği yokken kendisine nisbet edilen 
mülhidce fikirlere de yer vermiştir. Onun 
ibn Butlan ile olan tartışmaları meşhur
dur. Bu tartışma önemsiz bir konuda ih
tilafla başlamış . ancak Kahire ve Bağdat 
hekimlerinin ilmi kapasiteleri hakkındaki 
yetersizlik suçlamalarıyla büyüyerek ibn 
Rıdvan'ın Mısırlı hekimlerle yaptığı bir 
toplantıda ibn Butlan'ın dışlanması çağ
rısına kadar varmıştır (ayrıca b k. İBN BUT

LAN). ibn Ebu Usaybia. ibn Rıdvan'ın mu
hatabına karşı yazdığı yedi risalenin adını 
vermektedir (a.g.e. , s. 567) . Bunlardan 
günümüze ulaşan üç tanesi ibn Butlan'ın 
iki cevabıyla birlikte neşredilmiştir (M . 
Meyerhof- J. Schacht. The Medico- Philo
sophica/ Controversy Between lbn But
lan o{Baghdad and lbn Ridwan o{Cairo, 
Kahire 1937) ibnü'I-Cezzar'ı hedef alan 
eleştirileri ise Kitabü('l-Hlle f[) Defi ma
tarri'l-ebdan bi-artı Mışr adlı eserinin 
yazılış gerekçesini oluşturmaktadır (aş. 
bk) 

ibn Rıdvan'ın astrolojiye bakış tarzı 
onun ilmi şahsiyetini belirleme açısından 
önemlidir. Batlamyus'un Tetrabiblos'u

na yazdığı şerh ile Kindl. EbQ Ma'şer el
Belhl ve BlrQnl gibi astrolojiyi ilim kabul 
eden bilginler arasına girmiş ve bu ilim 
sayesinde gelecek olaylar hakkında doğ
ruya yakın tahminlerde bulunulabilece
ğini iddia etmiştir. Farabi ve ibn Sina 

gibi düşünürlerin Batlamyus'un el-Me
cistf'sini ilmi sayıp onu tamamlaması 
amacıyla kaleme aldığı astrolojik muhte
valı Tetrabiblos'u gerçekçi bulmamala
rına karşılık ibn Rıdvan. fert ve toplum
Iarın yaşayacağı kaderin yıldızların oluş
turduğu gök haritasına bakılarak okuna
bileceğine inanmıştır. Göklerin yeri yönet
tiği şeklindeki eski devirlerden gelen inan
cı kabul ettikleri halde ilm-i n ücumu yal
nızca astronomiden ibaret sayan muha
lif gelenek mensupları. göklerin fiziki et
kisinin fertleri n iradi tercihlerini yahut 
toplumların tarihi serüvenlerini belirle
mesini mümkün görmemişlerdir. Halbu
ki ibn Rıdvan'a göre astroloji fizik ve ma
tematik ilkelerine dayalıdır ve dolayısıy
la tahminleri de ilmldir. Öte yandan he
nüz genç yaşta iken ibnü'l-Heysem'in Fi 
l)av'i'l-~amer adlı eserini içindeki geo
metrik şekiller le birlikte kendisi için istin
sah etmiş olması (ibnü'I-Kıftl. s. 288) ve 
optik ilminin bu üstadına karşı duyduğu 
ilgiyi daha sonra da sürdürmesi, onun 
başından beri günümüzde pozitif denilen 
ilimiere yönelmiş olduğunu ortaya koy
maktadır. 

Öğrencileri arasında en tanınmışı EbQ 
Küseyr Efraim ibnü'z-Zaffan el-israill'dir 
( ibn E bO Usaybia. s. 567). Bu yahudi tabi
bin Halife Müstansır-Billah ve Müsta'II
Billah zamanında saray hekimliğine kadar 
yükseldiği ve hemen her sahaya ait kitap
lardan oluşan büyük bir özel kütüphane 
kurduğu bilinmektedir (Hamarneh,/sma'i
li Contributions, s. ı 74). Yine kaynaklarda, 
kitaba ve felsefeye düşkünlüğüyle tanı
nan Fatımi Emlri Mübeşşir b. Fatik'in de 
onunla birlikte ilmi çalışmalarda bulun
duğu kaydedilmektedir (ibn EbO Usaybia, 
s. 560) ibn Rıdvan. Ebu Zekeriyya YehQ
da b. Saade adlı bir yahudi hekim için iki 
risale kaleme almıştır. Ancak aralarında
ki ilmi münasebetin öğretmen -öğrenci 
ilişkisi şeklinde olduğu yolunda kesin bil
gi mevcut değildir. 

Eserleri. 1. Kitabü'l-Kitaye fi't-tıb (Ki
{ayetü'Hablb (ıma şab.f:ıa ledeyh mine't
tecarib). Xl. yüzyıl Mısır'ındaki tıbbi uy
gulamalar hakkında fikir veren eser. ibn 
Rıdvan'ın eski tıp otoritelerine bağlılığı
nın yanı sıra klinik tecrübeye verdiği öne
mi de yansıtmaktadır. Tek nüshası Dot
ha'da (nr. ı 952) kayıtlı olup ilmi neşri Sel
man Katayetarafından yapılmıştır (Bağ
dat ı 98ı ). JacquesGrand Henry, eseri 
Fransızca tercümesiyle birlikte Le l ivre 
de la methode du medecin de 'Ali b. 
Riçivan (998-1 067) adıyla iki cilthalinde 
n eş retmiştir ( Louvai n- La- Ne u ve ı 979, 
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ı 984 ). Z. Ma~dJe fi't- Tatarru~ bi't-tıb 
ile 's-sa' ade. "Hipokrat Külliyatı", "Hipok
rat'ın Şahsiyeti" ve "Tıpla Kazanılan Mut
luluk" başlıklı üç bölümden oluşmakta
dır. Hi pakrat örneğinde tıp tahsil i ve öğ
retimini n insana kazandırdığı faziletlerle 
entelektüel derinlikten bahsedilen kitap
ta Mısır'ın felsefe ve tıp tarihindeki önemi 
de vurgulanmaktadır. Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde kayıtlı ( Hekimoğlu Ali Paşa, 
n r. 691/3) bir tek yazması mevcut olan ki
tap Albert Dietrich tarafından Über den 
Weg zur Glückseligkeit durch den 
drztlichen Beruf adı altında Almanca 
tercümesiyle birlikte yayımlanmıştır ( Göt
tingen ı 982) . 3. Kitabü('l-Hfle fi) Def'i 
matarri'l-ebdan bi-artı Mışr. Mısır'ın 

insan sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili ma
halli şartlarının incelendiği eser. genel tıp 
bilgisinin özel şartlara göre yeniden yo
rum lanması gerektiği var sayımına da
yandırılmıştır. On beş bölümden oluşan 
ve Mısır'ın topografya. çeşitli tabiat şart
ları ve tarım ürünleri açısından çarpıcı bir 
tanıtımını veren eser. Kayrevanlı ibnü'l
Cezzar'ın aynı konuyu işleyen kitabının 
kulaktan daima ve ikinci elden bilgilere 
dayalı olduğu gerekçesiyle kaleme alın
mıştır (Kitabü Defi matarri'l-ebdan, s. 3-
4). Makrizi el-ljıtat'ında Kahire'yi tanıtır
ken bu eserden uzun alıntılar yapmakta
dır ( 1, 339-340). Kitap Michael W. Do ls ta
rafından Medieval Islami c Medicine: 
Ibn Rıdwan's Treatise 'On the Preven
tion of Bodily Ilis in Egypt' adıyla ingi
lizce'ye çevrilmiş ve Adil S. Cemal'in tah
kikiyle neşredilmiştir (Berkeley ı 984). Da
ha sonra Fuat Sezgin, bu neşrin kusurlu 
olduğu gerekçesiyle orijinal yazmanın tıp
kı basımını çıkarmıştır (bk bibl.) 4. Ma
~ale fi şerefi't- tıb . Türkiye'de Süleyma
niye Kütüphanesi'nde kayıtlı (H ekimoğ lu 

Ali Paşa, nr. 69ı/2) tekyazma nüshası bi
linen eser yedi bölümden oluşmaktadır. 
Bu bölümlerde şu konular işlenmiştir: a) 
Tıbbın beden ve ruh sağlığına yararları 
dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanmaya 
vesile teşkil ettiği: b) Hekime şerefli bir 
mevki kazandırdığı: c) insana sağladığı 
mutluluklar sebebiyle şerefli bir ilim ol
duğu; d) Mısır'ın eski bir medeniyet mer
kezi sıfatıyla tıp ve felsefe tarihinde taşı
dığı önem ve b uranın Aesculapius gelene
ğindeki belirleyici yeri: e) CallnCıs'un kül
liyatma telhisler (künnaşat) yazan Aeteus, 
Oribasius. Trallesli Alexander ve Paulus 
Aeginerta gibi yazarların kıymet ve öne
mi: f) iskenderiye tıp okulu: g) Arapça'
daki tıp literatürünün değerlendirilmesi. 
s. Kitabü Şer]J.i(Tefsiri)'l-Ma~alati'l-Er-
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Ali ibn Rıdvan 'ı n Mal):ale fl'!-Tatarrui): bi 'Hıb i/e's-sa'ade adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Hekimoglu Ali 
Paşa, nr. 691/3). 

ba'a li-Batlamyus fi'l-]facjaya bi'n-nü
cum 'ale 'l-J:ıavadi§. Batlamyus'un astro

lojiye dair Tetrabiblos adlı eserinin şer

hidir; girişte astrolojinin nazari temelleri 

tartışılır. XV. yüzyılda Latince'ye çevrilen 

eserin (Ven ice 1484, 1493) bir de Türkçe 

tercümesi bulunmaktadır (Süleyman iye 

Ktp. Hamidiye, nr. 785). 6. Kitabü 'n-Na
fi' fi keyfiyyeti ta'limi şına'ati'Hıb. İki 
bölümden oluşan kitap tıp eğitiminde 
usul, İskenderiye tıp okulunun değerlen
dirilmesi, Huneyn b. İshak ve Ebu Bekir 

er- Razi'nin Callnusçu literatür açısından 

eleştirilmesi konularını ihtiva etmektedir 

(Lyons, VIII -2 11961!. s 65-71 ). 7. Fi'l-Ku
va't-tabi'iyye. Fizyolojiye dairdir (Adil el

Bekrl, IX/3 119801, s. 159-16 ı). Süleyma

niye Kütüphanesi 'nde (Şehid Ali Paşa, nr. 

2053/5 ) bir nüshası bulunan eser M. C. 

Lyons tarafından ingilizce'ye çevrilmiş
tir ('"On the Nature of Man' in 'Ali Ibn 

Rıdwan's Epitome". al-Andalus, Madrid 

1965, XXX. 181-188).8. ŞerJ:ıu'ş-Şına'a

ti'ş-şagire li-Calinus. İbn Rıdvan'ın Ca

llnus'un Ars Parva'sına yazdığı şerhtir. 
erernonalı Gherardo tarafından yayımla

nan Latince tercümesi (Haly Ebn Rodan S. 

Rodaham Aegyptius, Uber Tegni, Yenice 

1496). Batı 'd a çok meşhurdur; eser ay-
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rıca İbranice'ye de çevrilmiştir ( Brockel

man n. CAL, ı. 637-638). İbn Rıdvan'ın öte

ki Callnus şerhleri arasında ŞerJ:ıu Ki
tabi'n-Nabqi'ş-şagir, ŞerJ:ıu Kitô.bi't
Te'enni li-Şifa'i'l-emraz ila IgJU]fun 
(Claucon), ŞerJ:ıu Kitabi'l-Ustu]fussat 
ve ŞerJ:ıu Kitdbi'l- 'Irk zikredilebilir (İbn 

Ebu Usaybia , s. 566) 9. Kitdbü'l-Uşulfi't
tıb. Tıbbın ilkeleri üzerine olan eser İbra
nice'ye tercüme edilmiştir (Brockelmann, 

CAL, 1. 637) 

ibn Rıdvan'ın polemiğe dair eserleri de 

şunlardır : Fi lfalli şükD.ki'r-Razi'ala kü
tübi Calinus, Kitdb fi'r-red 'ale'r-Razi 
fi'l- 'ilmi 'l-ilahi ve i§bdti'r-rusül, Kitd
bü Tetebbu'i Mesa'ili Ijuneyn (bu ese

re Ebü's-Salt ed-Dan!. el-İntişar li-Jjuneyn 
b. İsb.flk 'ala 'Aif b. Rıçf.uanfi reddihi li-Me
sa'ili Jjuneyn adıyla bir reddi ye yazmıştır 

[DİA, X, 34 1 ]), Ma]faJe fi'r-red'aldEfra'
im ve İbn Zür'a fi'l-i]].tildt fi'l-milel, Ki
tabü'l-İntişar li-Aristıltalis -ve hüve Ki
tdbü't-Tavassut beynehu ve beyne ]].u
şumihi'l-müna]fıdin- fi's-sema'i't-tabi'i. 
Müellifin İbn Butlan'a karşı yazdığı üçü 

günümüze ulaşan yedi risalenin adı İbn 
Ebu Usaybia tarafından şu şekilde zikre

dilmektedir. Malfiile fi nakdi malfaleti 
İbn ButJan fi'l-ferJ:ı ve'l-ferruc, Malfiile 

fima evredehu İbn Butldn mine't-tal].
yirat, Malfiile fi enne md cehelehu ya
kin ve J:ıikme ve ma 'alimehu İbn But
lan galat ve satsa ta, Malfiile fi enne İbn 
Butldn Id ya'lemu kelame nefsihi facj.
lan 'an kelami gayrih, Risale ila etıb
bô'i Mışr ve'l-Kiihire ii ]].aberi İbn But
ldn, Kavllehu fi cümleti'r-red 'aleyh, 
Malfiile fi't-tenbih 'ala ma keldmi İbn 
Butldn mine'l-he?;eyan ('Uyunü '1-enba', 
S. 567) 
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