MEYDANT, Ahmed b. Muhammed
hammed Riyad ei-Malih

tarafından

ya-

yımlanmıştır ( Dımaşk 1390/1970, 1402/

1982, 1995). 3. el-Lübfıb fi şerf:ıi'l-Kitdb.
KudCırl'nin el-Mu]]tasar'ının

en

yaygın

şerhlerindendir. İlki müellifin hayatında
olmak üzere (istanbul 1274-1275) defa-

larca basılmıştır (l-l l , istanbul 1315, 1316,
1323; Kah i re 1322 1Ebu Bekir ei-Haddad'ın
el-Cevheretü'n-neyyire'sin in ke na rı nda 1,
Kah i re 1330, 133 ı, ı 346, ı 354; I-lll, Kahire 1374/1955; 1-IV, Kahire 1383/1963; Beyrut 1980, 1413/1993; nşr. Muhammed
Muhyiddin Abdülhamld, I-IV, Kah i re 1381/
1961; Beyrut ı 405/1985; nşr. Abdürrezzak
el-Mehdi, ı-ııı, Beyrut 14 ı 5/1994; nşr. Abdülmecld Tu'me ei-Halebl, 1-11, Beyrut
14 ı 8/1998). 4 . Risale fi' tavzif:ıi mes'ele
min Kitabi'I-Menar fi mebJ.wşi'l-]]aş
(yazma nüshas ı için bk. Fihrisü'l-/jizaneti't-Teymüriyye, IV, 163) S . İs'ô.fü'l-mü 
ridin Ji-il)ameti fera'izi'd-din. Tasawufa ilişkin bir eser olup müellifin oğlu İsmail
tarafından şerhedilmiştir (yazma nüshası
iç in bk. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 4793,
6562, 8206; Gottschalk vdğr., IV, 200)

Meydanl'nin diğer bazı eserleri de şun
Risale fi şıhf:ıati val)fi'l-müşa',
Risale fi meşeddi'l-müske, Fetva fi şü 
reka' jl)tesemü'l-müşterek beynehüm
(Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 7079). elMetalibü'l-müstetabe fi'l-f:ıayz ve'n nifas ve'l-istif:ıaza (Darü'I-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 10512), Tuf:ıfetü'n-nüssakfi
fazli's-sivak(Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr.
1487). Sellü'l-f:ıusam 'ald şatimi dini'llardır:

İslô.m, Şerf:ı 'ale'l-Meraf:ı.
BİBLİYOGRAFYA :

Abdülganl b. Talib el-Meydan!. Şerf:ıu'l-'A~i
deti't-Ta/:ıfwiyye (nşr. M. Mu tl' el-Hafız- M. Riyad el-Mali h}. Dımaşk 1402/1982, neşredenle
rin girişi, s. 19-24; a.mlf., Keşfü'l-iltibfıs 'amma
evredehü'L-imamü 'l-Bul)ari 'ala ba'zi'n-nas
(nş[ Abdülfettah EbO Gudde}. Halep 1414/1993,
neşredenin girişi, s. 52-56; Ahmed b. Muhammed ei-Hadravl, Nüzhetü'l-fiker(nşr. Muhammed el-Mı sri}. Dımaşk 1996, ll, 173-176; Baytar, ijilyetü'l- beşer(nş[ M. Behcet el-Baytar}.
Beyrut 1413/1993, 11,867-872; Serkls, Mu'cem,
ll, 1288, 1420; Fihrisü'l-/jizaneti't-Teymüriyye,
Kahire 1367-69/1948-50, ll, 151, 228; IV, 83,
163; Sezgin, GAS, ı, 455; Müneccid. Mu'cem,
lll, 121; M . Edlb Alü Takıyyüddin ei-H ı snl, Müntei)abatü 't-tevarii) li - Dımaş~. Beyrut 1399/
1979, ll , 670; Ayide ibrahim Nusayr. el-Kütübü 'l-'Arabiyyetü 'Ileti nüşiret fi Mışr beyne
'amey 1926-1940, Kahire 1980, s. 67; a.mlf.. elKütübü'l-'Arabiyetü'lleti nüşiret{i Mışr beyne
'amey 1900-1925, Kahire -1983, s. 1 04; M . Kürd
Ali, el-Mu'aşırün, D ı maşk 1401/1980, s. 229230, 268; a.mlf .. KünCızü 'l-ecdad, Dımaşk
1404/1984, s. 9; M. Mutl' ei-Hafız, Fihrisü mai)tütati Dari'l-kütübi'z-Zahiriyye: el-Fı~hü 'l-Jja-

sözlerine dair kaleme aldığı Mecma'u'lem§al'i sebebiyle kendisini kıskananlar
dan birinin de Zemahşer1 olduğu ve aralarında bazı olayların cereyan ettiği kaydedilir (Kemaleddin ei-Enbarı. s. 390: Yaküt, V, 47; i bnü' l -Kıftl, 1, 158-159). Aynı zamanda şair olan Meydan!, hayatının hemen tamamını geçirdiği Nlşabur'da 25
Ramazan S18 (5 Kasım 1124) tarihinde
vefat etti ve doğduğu mahalledeki mezarlığa defnedildi.

nefi, D ı maşk 1401/1980-81, I, 50-52, 151-152;
ll, 64, 177 -178; H. L. Gottschalk v.dğr. , Catalogue of the M ingana Calleetion of Manuscripts,
Zug 1985, IV, 200; M. Cemi! eş-Şattl , A'yanü
Dımaş~. Dımaşk 1414/1994, s. 177-178; MevsCı'atü taba~ati'l-fu~aha' (nşr. Ca'fer es-Sübhanl v.dğr.), Kum 1422, XIII, 350-35 L
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MEYDANI, Ahmed b . Muha mmed
(~f~f ~ ı,j! ..>.o>i)
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Ebü'l-Fazl Ahmed
b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim
ei-Meydani en-Nisaburi

Eserleri. 1. Mecma'u'l-em§al. Arap
atasözlerine dair en iyi ve en kapsamlı çalışma olup alfabetik sıralanan 6000'den
fazla atasözünün ortaya çıkışı, kullanılışı
ve bunların taşıdığı dille ilgili güçlüklerin
giderilmesine dair doyurucu bilgiler içermektedir. Eserde eyyamü'I-Arab, muhtelif hadisler. dört halife ve bazı önemli
şahs iyetlerin veeizeleri iki bölüm halinde
(29 ve 30. bablar) ele alınmaktadır. Atasözlerinin ortaya çıkışı incelenirken İs
lam'dan önceki bazı olayların anlatılması
esere aynı zamanda tarihi bir değer kazandırmıştır. Kitabı YCısuf b. Tahir ei-HCıy1

(ö . 518/1124)

Arap dili ve

L

edebiyatı

alimi.

_j

Nlşabur'un Meydan-ı Ziyad mahallesinde doğdu. bu sebeple Meydan! nisbesiyle tanındı. Tahsilini Nlşabur'da yaptı.
Vahid1 ve Ya'küb b. Ahmed en-N1sabCır1
gibi alimlerden tefsir, hadis. fıkıh, Iugat,
n ah iv dersleri aldı. Ayrıca 4 70 ( 1077) yı
lında Gazne'den Nlşabur'a gelen Ali b.
Faddal ei-Mücaşil'den yararlandı (ibnü'lK ı ftl, ı, ı 56). Tahsilini bitirdikten sonra
öğretim hayatına başlayan Meydan! oğlu
Eb Cı Sa'd Said'den başka Eb Cı Ca'ferek eiBeyhaki, Abdülkerlm b. Muhammed esSem ·ani ve Eb Cı Ya'küb YCısuf b. Tahir elHO yi gibi şahsiyetler yetiştirdi. Arap ata-

(Fera'idü'l-l].ara'id

[l'l-emşal ve'l-f:ıikem),

Kasım

b. Muhammed Ali ei-Bakrac1 (edDürrü '1-münte/].ab) ve Akşemseddin ihtisar etmiştir. Ayrıca bir Osmanlı müellifi
tarafından Na"?mü'l-em§al adıyla nazma
çekilmiştir (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr.

Ahmed b. Muhammed ei-Meydani'nin Mecma'u '1-emşiH adlı eserinin ilk ve son sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr.

4247)
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MEYDANI, Ahmed b. Muhammed
I 953). Eser, İbrahim ei-Ahdeb'in manzum
birlikte Ferfı'idü '1-le'al na;r;mü
(fi na?mi) Mecma'i'l-em§fıl adıyla yayımlanmıştır (l-ll, Beyru t I 3 I 2). Kitap George Wilhelm Freytag tarafından Latince'ye (Arabumprouerbia, Bonn I838-I843),
Muhammed Şakir b. İbrahim Hilmi Ayın
tabi tarafından dört cilthalinde Türkçe'ye (İÜ Ktp., TY, nr. I67- I 70 jmütercim nüshasıJ) çevril miştir. Diyarbekirli Said Paşa
da eseri ihtisar ederek Nuhbetü'l-emsfıl
adıyla Türkçe'ye tercüme etmiştir. Mecma'u'l-em§fıl'in değ i şik baskıları mevcuttur (Bulak I 284 ; Tahran ı 290; Kah i re
I 3 I O, I 352/1933; London I 773, I 795; Paris
I828). ilmi neşirleri ise Muhammed Muhyiddin Abdülhamld (Ka hi re I 374/ı 955;
Beyrut ı 96 I- I 962), Muhammed Ebü'IFazl İbrahim (Kahire I978-I979) , Nalm
Hüseyin ZerzOr (Beyrut ı 988) ve Asitan-i
Kuds-i Muavenet-i Ferhengl müessesesi
(Meşhed I 366 h ş .II 987) tarafından gerçekleştirilmiştir. 2 . es-Sami fi'l-esfımi
(Tahran 1267, ı274/1859, 1294/1877, I859)
497 ( 11 04) yılında yazılan eser Arapça'dan Farsça'ya bir sözlük olup dini tabir ve
kelimeler ,(şer'iyyat) , canlılar (hayvanat), semavi varlıklar (eı-asarü'ı-uıviyye) ve dünyevl
varlıklar (eı-asarü's-süfıiyye) olmak üzere
dört bölüm halinde düzenlenmiştir. Eseri
Muhammed Musa Hindavl (Kahire ı 967)
ve Muhammed Deblr (Tahran I 354/I 975)
yayımlamıştır. Meydan!' nin oğlu Ebu Sa'd
Sald;in el-Esmfı' fi'l-esfımi'sinin bu kitabın -Cevherl'nin eş-Şı]Ja}J'ına göre tertip
edilmiş - bir özeti olabileceğ i ifade edilmektedir (İA, Vlll, I 78) . 3. Nüzhetü't-tarf
ii 'ilmi'ş-şarf. Zemahşerl ve İbn Hişam
en-Nahvl'nin aynı konudaki eserleriyle bir
arada basılmış (İstanbul I 298), ayrıca ilmi
neşri de yapılmıştır (Beyrut 1401/1 98I ). 4 .
el-Hadi li'ş-şfıdi. Nahiv ilmine dair Farsça bir kitap olup İzzeddin ez-Zencanltarafından şerhedilmişti r. Leiden Kütüphanesi'nde mevcut (nr. I62) müellifi bilinmeyen şerhin Meydanl'ye ait olması muhtemeldir. Zemahşerl eserle ilgili bir tenkit
kaleme almıştır (Kemaleddin ei-Enb3r\', s.
390; yazmalar için bk. Brockelmann , GAL
Suppl., 1, 507) . S. K,aydü'l- evfıbid mine'l-fevfı'id. Cevherl'nin eş-Şı]Jfı]J ' ı ile
Ezherl'nin Teh~ibü '1-luga'sının karşılaş
tırılması ve kısmen eleştirilmesi amacıyla
yazılmış olup eş-Şı]Jfı}J' ın tertibine göre
düzenlenmiştir. Samiye Abdurrahman
Sindl'nin yüksek lisans çalışması olarak
neşre hazırladığı eseri (Mekke I406/1985;
Külliyyetü ' 1-lugati'l-Arabiyye, Camiatü
ümmi'l-kura) M. Sadi Çöğenli neşretmiş
tir (Erzurum I 989) .
şerhiyi e
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Meydanl'nin diğer eserleri de şunlardır:
Münyetü 'r- Rfıçli bi-resfı'ili'l-K,dçli (Herat kadısı Ebu Ahmed Mansur ei-Ezdl'nin
risalelerinin toplandığı bir eserdir), Şer
]Ju ]faşideti'n-Nfıbiga (yazmaları için b k.
Brockelmann, Suppl., I, 155), Şer]Ju'l
Mufaçlçlaliyyfıt, en-Na]Jvü '1-Meydfıni
(e l-Ünmü.?ec {l'n-nal).u), Garibü'l-luga,
Me'va'J-garib ve mer'a 'l-edib, Kitfıb
fi'l-meşfıdir, Na]Jvü'l-fu]fahfı'.
BİBLİYOGRAFYA :

Ahmed b. Muhammed el-Meydan!, Mec·
ma'u 'l·emşa l (nşr. M. Muhyiddin Abdülham!d),
Kahire 1374/1955, neşredenin girişi, s. 3-6;
a.mlf. , Kitabü /faydi'l-evabid mine'l-feva'id
(nşr. M. Sadi Çöğenli). Erzurum 1989, neşrede
nin önsözü , s. 1-11; Sem ' anı. ei-Ensab(Barüd!),
V, 429; Kemaleddin el-En barı. Nüzhetü '1-elibba' (nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl), Kahire 1386/
1967, s. 390; Yiiküt, Mu'cemü'l-üdeba' , V, 45
vd.; ibnü'I-Kıft!. İnbfıhü'r-ruvat, 1, 156-159; İbn
Hallikan, Ve{eytit, 1, 57; Brockelmann. GAL, 1,
289; Suppl., 1, 155, 506 -507; Sezgin. GAS,
VIII , 217 -218; F!rüz Har!rc!, "Taşl:ıll:ı ve Ma'rifi
ve Nal).d-i Kitabü'l-Hiidi li'ş-Şadi", Mecelle-i Danişkede-i Edebiyyat u 'Ulüm-i insani, XXIII/3,
Tahran 1976, s. 62-80; Sem!r Kazım Halil, "Mecma'u ' 1-emşal", Mecelle tü Adabi'I-Müstanşıriy
ye, VII, Musul 1983, s. 43-84; Nihad M. Çetin.
"Meydan!", iA, vııı, 177-179; R. Sellheim. "alMaydani", Ef2 (İng.), VI, 913-914; Ahmed Muhammed ed-Dab!b, "el-Meydan!", MevsCı'atü '1f:ıaçitireti'I-İsltimiyye, Arnman 1989, s. 191-193.
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MEYDANi, Hasan Habenneke
(bk. HASAN HABENNEKE e l-MEYDANI) .

ı

~

MEYERHOF, Max
(1874-1945)
İslam tıp tarihi araştırmalarıyla ünlü

L

Alman hekimi.

~

21 Mart 1874'te Hildesheim'da doğdu;
çok sayıda bilim adamı yetiştiren bir yahudi ailesine mensuptur. Heidelberg, Berlin ve Strasbourg'da tıp öğrenimi gördü.
1898'de Strasbourg'daki Bakterioloji Enstitüsü'nde pratisyen hekim olarak göreve
başladı. İki yıl süreyle göz hastalıkları ve
özellikle Mısır'da çok görülen trahom üzerinde yoğunlaşarak göz hekimliği ihtisası
yaptı. 1900'de yine bir hekim olan Nobel
ödüllü kuzeni Otto Meyerhof'la birlikte
Mısır'a gitti ve gö rdüğü ortamdan çok etkilenerek 1903'te Kahire'ye yerleşti. Burada Arapça. İngilizce, Fransızca, İtalyan
ca ve Yunanca öğrenen Max Meyerhof
kısa sürede göz doktoru olarak ün yaptı;
bu arada İslam tıp tarihi alanında çalış
maya ve konuyla ilgili el yazmalarını top-

Max
Meverhof

lamaya başladı. 1909'da Mısır Göz Hekimleri Cemiyeti'nin başkanlığına seçildi.
191 O' da, Prens Fuad tarafından kurulan
Mısır Üniversitesi'ne davet edilerek burada klasik Arapça okuttu. ı. Dünya Savaşı
başladığında Almanya'da bulunan Meyerhof Kahire'ye dönemedi ve Hannaver'deki askeri hastahanede yaralıların tedavisiyle ilgilendi. 1922'de Kahire'ye gittikten sonra burada tekrar açılan Alman
Birliği'nin başkanlığına seçildi. Almanya'da Naziler'in yahudileri takibat altına almaları üzerine Alman vatandaşlığından
çıkarak Mısır vatandaşlığına geçti. Kahire'de Cem'iyyetü etıbbai'r-remedi'I-Mıs
rl'nin başkanlığını, ei-Ma'hedü'l-ilmiyyi'IMısrl ve ei-Cem'iyyetü'l-melekiyye fi'ttıbb'ın başkan yardımcılığını yapan Meyerhof International College of Surgeons'a
şeref üyesi seçildi. 1928'de Bonn Üniversitesi tarafından kendisine fahrl doktor
unvanı verildi. 2 Nisan 194S'te Kahire'de
öldü ve şehrin yahudi mezarlığına defnedildi.
Özellikle Arap hekimliği ve eczacılığı
alanındaki çalışmalarıyla meşhur olan
Meyerhofa göre Araplar, Bizans ve Sasanl imparatorluklarıyla karşılaşınca Aristo, Hipokrat, Callnus (Galen) gibi filozof hekimlerin eserlerindeki Grekler'in eski
tıp bilgileriyle tanışmışlar ve bu eserleri
tercüme ederek öğrendikleri bilgileri tedavi amacıyla kullanmışlardır. Meyerhof,
müslümanların sadece iyi mütercim olduklarını, Grekler'den tercüme yoluyla
aldıkları bilgileri sistemleştirerek tasnife
tabi tuttuktan sonra teori ve düşüncede
herhangi bir ilavede bulunmadan Batı'ya
intikal ettirdiklerini ileri sürer (Studies
on the History o{lslamic Medicine, II, 100,
136).
Eserleri. 1. Über die ansteckenden
Augenleiden Agyptens, ihre Geschichte, Verbreitung und Bekiimpfung (Kai ro 1909). Mısır'daki salgın göz hastalıkla
rının tarihçesi ve bunlarla mücadele üze-

