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I 953). Eser, İbrahim ei-Ahdeb'in manzum 
şerhiyi e birlikte Ferfı'idü '1-le'al na;r;mü 
(fi na?mi) Mecma'i'l-em§fıl adıyla ya
yımlanmıştır (l-ll, Beyru t I 3 I 2). Kitap Ge
orge 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 nüs
hasıJ) çevrilmiştir. Diyarbekirli Said Paşa 
da eseri ihtisar ederek Nuhbetü'l-emsfıl 
adıyla Türkçe'ye tercüme etmiştir. Mec
ma'u'l-em§fıl'in değ işik baskıları mev
cuttur (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 Muh
yiddin Abdülhamld (Ka hi re I 374/ı 955; 
Beyrut ı 96 I- I 962), Muhammed Ebü'I
Fazl 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 ger
çekleştirilmiştir. 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), se
mavi 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 kita
bın -Cevherl'nin eş-Şı]Ja}J'ına göre tertip 
edilmiş- bir özeti olabileceğ i ifade edil
mektedir (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 Fars
ça bir kitap olup İzzeddin ez-Zencanltara
fından şerhedilmiştir. Leiden Kütüphane
si'nde mevcut (nr. I62) müellifi bilinme
yen şerhin Meydanl'ye ait olması muhte
meldir. 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 mi
ne'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) . 
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Meydanl'nin diğer eserleri de şunlardır: 
Münyetü 'r-Rfıçli bi-resfı'ili'l-K,dçli (He
rat 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'. 
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MEYERHOF, Max 
(1874-1945) 

İslam tıp tarihi araştırmalarıyla ünlü 
Alman hekimi. 

~ 

21 Mart 1874'te Hildesheim'da doğdu; 
çok sayıda bilim adamı yetiştiren bir yahu
di ailesine mensuptur. Heidelberg, Ber
lin ve Strasbourg'da tıp öğrenimi gördü. 
1898'de Strasbourg'daki Bakterioloji Ens
titüsü'nde pratisyen hekim olarak göreve 
başladı. İki yıl süreyle göz hastalıkları ve 
özellikle Mısır'da çok görülen trahom üze
rinde yoğunlaşarak göz hekimliği ihtisası 
yaptı. 1900'de yine bir hekim olan Nobel 
ödüllü kuzeni Otto Meyerhof'la birlikte 
Mısır'a gitti ve gördüğü ortamdan çok et
kilenerek 1903'te Kahire'ye yerleşti. Bu
rada 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 He
kimleri Cemiyeti'nin başkanlığına seçildi. 
191 O' da, Prens Fuad tarafından kurulan 
Mısır Üniversitesi'ne davet edilerek bura
da klasik Arapça okuttu. ı. Dünya Savaşı 

başladığında Almanya'da bulunan Me
yerhof Kahire'ye dönemedi ve Hannaver'
deki askeri hastahanede yaralıların te
davisiyle ilgilendi. 1922'de Kahire'ye git
tikten sonra burada tekrar açılan Alman 
Birliği'nin başkanlığına seçildi. Almanya'
da Naziler'in yahudileri takibat altına al
maları üzerine Alman vatandaşlığından 
çıkarak Mısır vatandaşlığına geçti. Kahi
re'de Cem'iyyetü etıbbai'r-remedi'I-Mıs

rl'nin başkanlığını, ei-Ma'hedü'l-ilmiyyi'I
Mısrl ve ei-Cem'iyyetü'l-melekiyye fi't
tıbb'ın başkan yardımcılığını yapan Me
yerhof International College of Surgeons'a 
şeref üyesi seçildi. 1928'de Bonn Üniver
sitesi tarafından kendisine fahrl doktor 
unvanı verildi. 2 Nisan 194S'te Kahire'de 
öldü ve şehrin yahudi mezarlığına defne
dildi. 

Özellikle Arap hekimliği ve eczacılığı 
alanındaki çalışmalarıyla meşhur olan 
Meyerhofa göre Araplar, Bizans ve Sasa
nl imparatorluklarıyla karşılaşınca Aris
to, Hipokrat, Callnus (Galen) gibi filozof 
hekimlerin eserlerindeki Grekler' in eski 
tıp bilgileriyle tanışmışlar ve bu eserleri 
tercüme ederek öğrendikleri bilgileri te
davi amacıyla kullanmışlardır. Meyerhof, 
müslümanların sadece iyi mütercim ol
duklarını, 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 Geschich
te, Verbreitung und Bekiimpfung (Ka
i ro 1909). Mısır'daki salgın göz hastalıkla
rının tarihçesi ve bunlarla mücadele üze-



rinedir. 2. Kitabü'l-'Aşr maMlat fi'l
'ayn - The Book of the Ten Trealises on 
the Eye Ascribed to Hunain lbn lshaq 
(Kahire 1928). Huneyn b. İshak'ın göz has
talıklarına dair on makaleden oluşan ki
tabının neşri ve uzun bir girişle birlikte in
gilizce tercümesidir. 3. Über die mediz
inischen Namen (Joseph Schacht ile bir
likte, Berlin 1931 ). Hubeyş b. Hasan'ın Ca
linüs'tan Arapça'ya çevirdiği tıp terimleri 
hakkındaki eserin Almanca'ya tercüme
siyle birlikte neşridir. 4. The Abridged 
Version of "The Book of Simple Drugs". 
Ahmed b. Muhammed et-mıfiki'nin el
Edviyetü '1-müfrede'sinin İbnü'I-İbri ta
rafından Müntel]abü Kitabi Cami'i'l
müfredat li-AJ:ımed b. MuJ:ıammed el
Gdti~i başlığıyla yapılan ihtisarının "elif"
ten "vav"a ( ebced alfabesinin altıncı harfi) 
kadar olan ve altı babdan oluşan kısmının 
George Sobhy ile birlikte neşri ve açıkla
malı İngilizce tercümesidir. Eser dört fa
sikül halinde yayımlanmıştır (Kah i re 1932, 
1933, 1938, ı 940) . 5. A Short History of 
Ophtalmia During the Egyptian Cam
pains of 1798-1807 (London 1932). 6. 

Kitfıbü '1 -Mürşid fi'l-küJ:ıl (al-Morchid 
fı'l-Kohhl) ou le Guide d'oculistique li
Muhammed b. Kassüm b. Eslem el
Gati~i-Mohammad lbn Qassoüm Ibn 
Aslam al-Ghdtiqi (XII' siecle) (Barcelo
na 1933). Endülüslü göz hekimi Muham
med b. Kassüm ei-Gafiki'nin el-Mürşid 
fi'l-küJ:ıl adlı eserinin büyük bir bölümü
nün Fransızca'ya tercümesidir. 7. The 
M edi co - Philosophical Controversy 
Between Ibn Butlan of Baghdad and 
Ibn Ridwan of Cairo: A Contribution to 
the History of Greek Learning Among 
the Ara bs (Joseph Schacht ile birlikte, 
Cairo 1937). İbn Butlan' ın İbn Rıdvan ile 
giriştiği tartışmalar sırasında ona yazdı
ğı Ma~ale fi'l-i'tiraz 'ala men ~ale in
ne'l-ferl] eJ:ıarru mine'l-ferrı1c ve Ma
~dle ila 'Ali b. Rıc;ivan başlığıyla kaleme 
aldığı makalelerin cevaplarıy la birlikte 
neşri ve İngilizce'ye tercümesidir (eserin 
diğer kapağında ljams resa'illi'bn But
lan al-Bagdadi ve li-{'Ali] İbn Rıc;ivan el
Mışri ve teracimü mü'ellifeyn [Kahire 1937] 
başlığı bulunmaktadır). 8. Le livre des 
questions sur l'oeil de ljonai"n Ibn Is
J:ıaq (Kahire 1938). Huneyn b. İshak'ın Ki- . 
tabü'l-Mesa'il fi'l- 'ayn adlı eserinin uzun 
bir giriş ilavesiyle Paul Sbath ile birlikte 
neşri ve Fransızca'ya tercümesidir. 9. 
La gynecologie et l'obstetrique chez 
Avicenne (lbn Sina) et leurs rapports 
avec celles des Grecs (Le Caire 1938). 
Meyerhof ve D. Joannides'in birlikte ha-

zırladıkları bu kitap İbn Sina'nın eserle
rinde kadın ve doğum hastalıkları konu
sunu ele almaktadır. 10. La science 
arabe et son rôle dans l'evolution sci
entifique mondiale (Henri Paul Joseph 
Renaud ve Julius Ruska ile birlikte, Lei
den 1938). 11. Şeri:ıu esma'i'l-'u~~ar
Şarh Asma' al-Uqqar (L'explication des 
noms de drogues) . Un glossaire de mal
iere medicale compose par Maiinonide 
(Kahire 1940) İbn Meymün'un ilaç isim
lerinin açıklanmasıyla ilgili eserinin neş
ri, kitabın muhtevası ve İbn Meymün'un 
hayatı. tıbbi faaliyetleri ve eserlerini ele 
alan geniş bir girişle birlikte Fransızca'ya 
tercümesi dir. Kitap Fred Rosner tarafın
dan İngilizce'ye çevrilmiştir (Moses Mai
monides' Glossary o{Drug Names, Phila
delphia I 979). 12. The Theologus Auto
didactus of Ibn al-Nafis (Oxford 1968). 
Joseph Schacht ile birlikte İbnü'n-Nefis'in 
er-Risaletü '1-Kamiliyye fi's-sireti'n-ne
beviyye adlı eserinin İngilizce'ye tercü
mesi ve nottarla neşridir. 

Meyerhof Arehiv tür Geschichte der 
Medizin ( Leipzig). Bulletin de l'lnstitut 
d'Egypte (Kahire). Forschungen und 
Fortschritte (Berlin). Der Islam (Stras
bourg). Islamic Culture ( Haydarabad) ve 
Osiris (Philadelphia) gibi bilimsel dergi
lerde birçok makale yayımlamıştır. Me
yerhof'un sayısı 300'ü geçen, fakat pek 
hacimli olmayan kitap, makale. tercüme 
ve neşirlerinin büyük bir kısmı Fuat Sez
gin'in "lslamic Medicine" ve "Augenheil
kunde in Islam" dizileri (Frankfurt am 
Main) içerisinde müstakil ve müşterek 
ciltler halinde tıpkıbasım olarak tekrar 
neşredilmiştir. Eserlerinden bazılarını da 
Penelope Johnstone'un Studies in Me
dieval Arabic Medicine: Theory and 
Practice adlı yayınında (London I 984) 
bulmak mümkündür. 
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Beni Abd b. Sa'lebe 
ve Beni Uval üzerine gönderilen seriyye 

L 
(7/629). 

_j 

Birlikte hareket eden Gatafan kabile

sinin kollarından Beni Uval (J'"") ve Beni 
Abd b. Sa'lebe'nin müslümanlara ait de
veleri yağmalamaları üzerine gerçek
leştirilen Zatürrika' Gazvesi ile (5/626) 
I. Zülkassa (6/627). ll. Zülkassa (6/627) 
ve Taref (6/627) seriyyelerinden bir so
nuç alınamamış ve fırsat buldukça Hay
ber yahudilerine de yardımcı olan bu ka
bilelerin cezalandırılması kararlaştırılmış

tı. Hz. Peygamber, 7. yılın Ramazan ayın
da (Ocak629) Galib b. Abdullah'ın kuman
dasına verdiği 130 kişilik bir birliği iki ka
bilenin yaşadığı Meyfaa mevkiine sevketti 
(seriyyenin Beni Sa'd b. Zübyan üzerine 
gönderildiği rivayeti [Belazüri. I, 486] doğ
ru değildir). Meyfaa, Necid'de bir mevki 
olup burada aynı adı taşıyan bir de su 
kaynağı vardır. Resul-i Ekrem'in bu kararı 
almasında Karkaratülküdr Gazvesi'nde 
esir alınan ve daha sonra İslam'a girince 
azat edilen Yesar er-Ral etkili olmuş ve 
özellikle Uval ve Abd b. Sa'lebe oğulları
nın bulundukları yeri iyi bildiği için sefer 
sırasında kılavuzlukla görevlendirilmişti 

(Vakıdi. ıı. 726). Yesar. Galib b . Abdullah 
ve adamlarını farklı bir yoldan götürdü. 
Yol boyunca yiyecekleri tükenen ve çok 
sıkıntı çeken müslümanlar Yesar'ın ken
dilerini yanıltarak tuzağa düşüreceğini 
düşündükleri sırada varacakları yere 
ulaştılar. Galib b. Abdullah hemen birliği
ni savaş düzenine geçirip kaçanların ta
kip edilmemesi talimatıyla birlikte h ücum 
emri verdi. Gerçekleştirilen saldırı sonun
da herhangi bir esir alınamadıysa da her 
iki kabilenin ileri gelenlerinden bazıları 
öldürüldü ve birçok deve ve davar ele ge
çirildi (İbn Sa'd, ll. 91). 

Meyfaa Seriyyesi İbn Hişam'ın eserin
de yer almamakta, Taberi'de ise onun ye
rine İbn Hişam'daki şekliyle Mürre Seriy
yesi ( es-Sire, IV. 269) anlatılmaktadır (Ta
rif], lll, 22-23) . Bu duruma dikkat çeken 
Leone Caetani, Meyfaa ve Mürre seriyye
lerinin aslında bir tek olay olduğunu, an
cak Vakıdl tarafından yanlışlıkla iki farklı 
şekilde rivayet edildiğini ilerl.sürmekte
dir (İs lam Tarihi, V, ı 81-182}.. Halbuki 
Meyfaa Seriyyesi 7. yılın Ramazan (Ocak 
629). yine Galib b. Abdullah'ın kumanda
sında çıkılan Mürre Seriyyesi 8. yılın Safer 
(Haziran 629) ayında gerçekleştirilmiştir. 
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