
FEYYOML Abdü lkad ir b. Muhammed 

Şehabeddin Ahmed b. Ahmed es-Sün
batf, Ebü'n-Neca Salim es -SenhOrf ve 
Salih b. Ahmed ei-Bulklnf gibi hocalar
dan ders gördü. Seyyid Şerif et-Tahhan'
dan matematik öğrendi. Böylece hem 
hadis, fıkıh , feraiz gibi dini ilimlerde, 
hem de matematik, astronomi. ilm-i mf
kat gibi aklf ilimlerde söz sahibi oldu. 
Ayrıca mOsikiyle ilgilendi. FeyyOmf'nin 
tasawufa intisap ettiği de bilinmekte
dir. Büyük safilerden Salih b. Ahmed 
ei-Bulklnf'ye kimin kutub olduğu sorul
muş , o da, "Kutub görmek isteyen Ab
dülkadir'e baksın" demiştir. FeyyOmf Ka
hire'de vefat etti. Oğlu Abdülber devri
nin büyük ediplerinden biriydi (Muhibbi. 
ll, 29 ı -298) 

Eserleri. Çok sayıda öğrenci yetiştiren 
FeyyOmf fetvalarıyla halkı aydınlatmış, 

bu arada başta fıkıh. tasawuf. Arap ede
biyatı. astronomi, matematik olmak üze
re çeşitl i alanlarda çok sayıda eser ver
miştir . Günümüze ulaşan başlıca eserle
ri şun lardır: 1. Ceddvilü maJ:ıluli'l-me
tdli 'i '1- felekiyye. Uluğ Bey'in hazırla
mış olduğu astronomi tablolarının esas 
alındığı bu eser burçların hareketleriyle 
ilgilidir. 2. Ceddvilü i{Jüldfi manzari'l 
kamer. Ayın değişik biçimlerini yine Uluğ 
Bey'in tabloianna göre inceleyen bir eser
dir. 3. Nazmü'l- cevdhir ve 'l- yevdkit. 
Vakitlerin tesbitine dairdir. 4. Şer}zu Mür
şideti ' t- tdlib. İbnü'I-Haim'in hesaba dair 
eserine yazdığı şerhtir. s. el -Makama
tü '1- bedi'iyye if vaşfi cemdli'l- me 'dli
mi'l -Mekkiyye. 6. Ret 'u'l-{Jildf (bu altı 
eserin yazma nüshaları için bk. Brockel
mann. ll, 486) 7. Şerhu Nüzheti'n-nüz
zdr. İbn ü'I -Haim'in hesaba dair Mürşi
detü't - tdlib adlı eserine yine kendisinin 
yaptığı muhtasarın şerhidir (yazma nüs
hası için bk. King, II , 911 ). Kaynaklarda 
ayrıca FeyyOmf' nin Şerhu'l-Minhdc, er
Raviü 'l-mühe?-?-eb (bir önceki eser gibi 
Nevevi'nin fıkha dair ef.l'1inhac adlı eseri
nin şerh i olup ondan daha kısadır). Şer

h u '1- Manzumeti 'r- Rahabiyye (feraiz). 
Ferd, idü '1- beldga, adlı eserleriyle İb
nü'I-Haim'in cebire dair el-Mukni' adlı 
kitabına yazdığı bir şerhi olduğu kayde
dilmektedir. 
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FEYYÜMİ, 
Ahmed b. Muhammed 

( ..,..j:.ill ~ .:r. -4>-\ ) 

Ebü'l·Abbas Hat!büddehşe 
Ahmed b. Muhammed b. Al! 

el· Feyyum! el -Hamevi 

1 Hatfbüddehşe diye tanınan oğlu Ebü's
Sena Mahmud da hadis, fıkıh , kelam, 
Arap dili ve edebiyatı alanlarında birçok 
eseri bulunan bir alimdir. 

(ö. 770 / 1368-69) 

FeyyOmf 770 (1368-69) yılında Hama'
da vefat etti. 760'ta ( 1359) öldüğü söyle
nirse de 766 'da (1364 -65) hayatta ol
duğunu gösteren deliller vardır (Guest, 
XXXIII 119011. s. 95) Ayrıca 780'de (1378) 

L 

Arap dil bilgini, hatip, fakih, 
kıraat alimi ve tarihçi. 

_j vefat ettiğine dair rivayet de mevcuttur. 

Muhtemelen VII. (XIII.) yüzyılın sonla
rında Yukarı Mısır'daki FeyyOm şehrin

de doğdu ve orada büyüdü. Hızır ei-Ce
vad onun Irak'taki FeyyQm'da doğduğu
nu söylemektedir ( el · fV!işbafıu '1· münfr, 
naşirin mukaddimesi). Mukrf lakabıyla 

da bilinen FeyyOmf'nin hayatı hakkında 
fazla bilgi yoktur. Daha sonra FeyyQm'
dan Kahire'ye giderek devrinin en büyük 
alimi kabul edilen Ebu Hayyan el-Ende
lüsf'nin yanında öğrenimini tamamladı ve 
Suriye'nin Hama şehrine yerleşti. EyyO
bf Hükümdan Ebü'l- Fida H ama 'da yap
tırdığı Cami u' d- dehşe'nin imam- hatip
liğine onu tayin etti. Bundan dolayı Ha
tfbüddehşe lakabıyla da anılır (Abdülka
dir el-Bağdadf , I, 25) Devrinin dini ve ede
bi ilimlerinde ileri seviyede bir kişi olan 
Ebü'l-Fida'nın ( İbn Tağrfberdl, IX. 292-293). 
yaptırdığı camiye FeyyQmf'yi imam- hatip 
tayin etmesi onun sıradan bir alim olma
dığını göstermektedir. FeyyOmf'nin İbn 

Eserleri. 1. el-Mişbd}zu'l-münfr if ga
rfbi'ş-şerhi'l -kebfr li'r-Rati'f. Şafii fık
hının önemli kaynaklarından biri ve Gaz
zalf'nin el - Vecfz adlı eserinin şerhi olan 
Rafif'nin (ö 623 / I226) Fet}zu'l - 'aziz if 
şer}zi'l - Vecfz adlı kitabındaki garfb ke
limeleri açıklayan bir sözlüktür. Müellif 
kelimeleri. Zemahşerf'nin Esasü'l-bela
ga'sında olduğu gibi kök harflerine gö
re birinciden başlayarak son harfine doğ
ru sıra lamıştır. Kitabın hatimesinde çe
şitli gramer ve dil meselelerini yirmiden 
fazla fasılda özetledikten sonra bu ese-
ri yazarken sözlükler. garfbü'l-hadfs ki
tapları, tefsirler. divanlar, nevadir kitap
ları ile müzekker-müennes konusuna 
ve gramere dair yetmiş kadar eserden 
faydalandığını belirtmekte. bunların pek 
çoğunun adını zikretmektedir. el-Miş
bdhu '1- münfr'i daha önce kaleme aldı
ğı geniş bir eserden özetlediğini söyle
yen FeyyOmf kelimelerin sözlük anlam
larının yanında fıkhY manalarını da zik-

Feyyümi'nin el-Mişba!J.u ' l-münfradl ı eserin in ilk Iki sayfası (SüleymaniyeKtp., Yenicami , nr. 1169) 
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retmiş, bu arada bazı saıf ve nahiv me
selelerini de açıklamıştır. Katib Çelebi, 
Şafii fıkhının bir sözlüğü mahiyetindeki 
eseri Mutarrizi'nin Hanefi fıkhına dair 
el-Mugrib adlı eserine benzetmektedir 
(Keş{ü'z-?unün, II , 1710). Eser ilk defa 
Kahire'de (1278), daha sonra da çeşitli 

yerlerde basılmıştır. Abdülazim eş - Şina

vi tarafından yapılan harekeli baskısı (Ka
hire ı 977) en sıhhatli alanıdır. Hız ır el
Cevad'ın gerçekleştirdiği neşirde (Bey
rut ı 987) ara başlıklarla açıklanan keli
melerin renkli basılması eserden daha 
kolay şekilde faydalanılmasını sağlamak
tadır. z. Neşrü'l- cümun ii terucimi'l
a 'yan. Hakkında fazla bilgi bulunmayan 
bu eserini 745'te (1344-45) tamamla
dığı söylenmektedir. Bir genel tarih ma
hiyetindeki eserin günümüze ulaşan kıs
mında bilhassa 745 yılına kadarki Mısır 
ve Suriye tarihinden bahsedilmektedir. 
Müellif döneminin Ebü'l-Fida, Baybars 
el-Mansüri gibi tarihçilerinden ve daha 
çok da Nüveyri'nin NiMyetü'l-ereb'in
den nakillerde bulunmuştur. Feyyümi bu 
eseriyle devrinin büyük tarihçileri arasın
da sayılmıştır (Little, s. 40-42 ve notlar). 
3. Divunü l:Jutab. Muhtemelen Camiu'd
dehşe'de okuduğu hutbelerden meydana 
gelen bu eserini 727'de (1326-27) kale
me almıştır. Serkis eserin baş tarafından 
bir bölüm nakletmektedir. FeyyQmi'nin 
bunlardan başka Muhtasaru Me'uni't
tenzil ve ŞerJ:ıu 'Arılzl İb"m·ı-Hdcib adlı 
iki eserinden de söz edilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Feyyümi, e l-Misbafıu'l-münir (nşr. Abdülazim 
eş-Şinavi). Kah i re 1977, nilşirin mukaddimesi; 
a.e. (nşr. Hızı r el-Cevad). Beyrut 1987, nilşirin 
mukaddimesi; Abdülbaki b. Abdülmecid el-Ye
mani, iş§.retü't-ta'yin {i teracimi 'n - nü(ıat ve'l
lugaviyyin (nşr. Abdülmecid Diyab), Riyad 
1406 / 1986, s. 401; İbn Hacer, ed-Dürerü' l 
kamine, 1, 314; İbn Tağriberdi, en-f'lücümü'z
zahire, IX, 292-293; Süyüti. Bugyetü'l- vu'at, I, 
389; Keşfü 'z-zunün, ll, 1710; Abdülkadir eı

Bağdadi. fjizanetü 'l-edeb, Kahire 1979, I, 25; 
Sıddik Hasan Han, el-Bulga {i uşüli'l-luga (nşr. 
Nezir Muhammed Mektebi), Beyrut 1408 / 1988, 
s. 503; Hansari, Raviatü'l-cennat Tahran 1390, 
ı , 333-334; Serkis, Mu'cem, ll, 1476; Brockel
mann, GAL, ll, 25; Hediyyetü 'l-'ari{in, ı, 113; 
Kehhaıe , Mu'cemü'l-mü'elli{fn, ll, 132; Do
nald Presgrave Little, An Introduction to Marn
luk Historiography, Wiesbaden 1970, s. 40-
42; Ömer Ferruh, Tarihu 'l-edeb, lll , 806-807; 
Zirikli. e l -A' lam (Feth~llah) . ı , 224; Abdüsse
mi' Muhammed Ahmed. el-Me'acimü ' l- 'Ara
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( (.S"__,;.ı ı u..Y- .:r. ~ ) 
(ö. 942) 

Ortaçağ Babilanya Yahudiliğinin 
tanınmış alim ve yazarı. 

L 
Ahd-i Atik'in ilk Arapça mütercimi. 

_j 

882'de Yukarı Mısır'daki FeyyQm şeh
rine bağlı Ebu Süveyr'de (Diıas) doğdu. 

Asıl adı Saadiah ben Yosef'tir. Babilon
ya'daki Sura Rabbani Akademisi'nin baş
kanlığını yaptığı için kendisine Saadiah 
Gaon da denilmektedir. El emeğiyle ge
çindiği için muhaliflerinin onu küçük gör
melerinin ve Mısır'dan kovulup Yafa'da 
(Jaffa) öldüğünü iddia etmelerinin dışın
da babasıyla ilgili bilgi olmadığı gibi aile
si hakkındaki bilgiler de çok azdı r. Mı

sır 'da evlendiği, She'erit ve Dosa adında 
iki oğlunun olduğu ve Dosa'nın babası
nın hayatına dair kaleme aldığı biyogra
fiden sadece bazı parçaların günümüze 
kadar geldiği bilinmektedir (EJd., VI , 178-

179; a.e., N. 1009). 

Hayatının sonraki dönemlerinde ge
rek dini ilimlerde gerekse dilbilimi ve 
felsefe alanlarında gösterdiğ i başarı ve 
sosyal faaliyetlerdeki kabiliyeti Peyyü
mi'nin çok iyi bir tahsil gördüğünü orta
ya koymaktadır; ancak hocaları hakkın
da bilgi yoktur. Mes'üdi, Filistin'de Ebu 
Kesir Yahya b. Zekeriyya ei-Katib 'den 
ders aldığını bildirmektedir (et-Tenbfh, 

s. ı 13) Ancak Feyyümi Filistin'e gelme
den önce Mısır'da iken iki kitap yazmış, 
İshak b. Süleyman ei-İsraili ile (Rabbi isa
ac b. Salomon lsraeli) mektuplaşmıştır. Bu
na göre Mısır'dan ayrılmadan önce Tev
rat üzerinde ve dünyevi ilimlerde derin
leştiği ve pek çok talebe yetiştirdiği bir 
gerçektir. 

Daha yirmi üç yaşında iken Ananiyye 
mezhebinin kurucusu Anan ben David'e 
bir reddiye yazan Feyyümi'nin (EJd, X, 
768) hayatının bundan sonraki on altı yıl
lık dönemi hakkında bilgi yoktur. 921 
yazında Mısır'daki dostlarına ve talebe
lerine yazdığı mektupta, uzun süredir 
ailesinden ve talebelerinden ayrı kaldı
ğını ve onlardan haber alamadığını ifa
de etmektedir. Bu mektuptan onun Fi
listin'de kaldığı ve mektubu Halep'ten 
yazdığı anlaşılmaktadır (a.g.e., XIV, 543; 
Abdürrezzak Ahmed Kındfl, s. I 77- I 78) . 

921 yılından itibaren Feyyümi, Kudüs 
Akademisi başkanı Aaron ben Meir ile 
Babilanya'daki yahudi cemaatlerinin !i
derleri arasında başlayan sert tartışma
nın başkahramanı olarak ortaya çıkar. 

FEYYÜM[, SaTd b. YCısuf 

Ben Meir, 921 yılı Fısıh (Paska ıya) bayra
mının Babilanya takviminde belirtildiği 

gibi salı değil pazar günü olacağını, bu
na göre 922 senesinin yılbaşının perşem
beye değil salı gününe rastladığını ilan 
eder. Bu değişiklik 923-924 yıllarındaki 
dini günlerin tesbitine de tesir etmek
tedir. Muhtemelen Feyyümi Halep't e 
iken Bağdat'tan gelen bazı öğrenciler
den Aaron ben Meir'in niyetini öğrenin
ce onu bu işten vazgeçirmeye teşebbüs 
etmiş, ancak Ben Meir bunu kabul et
memiştir. 

Feyyümi 921 veya 922'de Babilanya'
ya gitti, oradan A. ben Meir ve meslek
taşlarına ikaz mektupları gönderdi; fa
kat anlaşma sağlanamadı ve Filistin ile 
Babilanya ·daki yahudiler 922 yılbaşını 

farklı günlerde kutladılar. Bunun üzeri
ne FeyyQmi konuyla ilgili gerçeği Sefer 
ha-Zikkaron adlı kitabında ortaya koy
du ve Eylül 922'de bu kitabını halka oku
du. Feyyümi ve Babilanyalı yahudi ileri 
gelenleri Filistinli alimlerle yaptıkları tar
tışmayı kazanınca Feyyümi takvimin tes
biti konusunda büyük otorite kabul edil
di. Daha sonra kaleme aldığı .Sefer ha 
Moadim adlı kitapla tartışmayı sona er
dirdi. Babilanya Yahudi Cemaati lideri 
kendisini bu başarısından dolayı akade
mik bir görevle mükafatlandırdı ve Fey
yümi 922 'de Pumbedita Akademisi'ne 
tayin edildi. 

Takvim tartışmaları yatıştıktan sonra 
ilmi ve edebi çalışmalar için zaman bu
labilen Feyyümi ciddi eserlerini bu ta-

. rihten itibaren kaleme aldı. Onun şahsi
yeti pek çok insanı cezbetmişti. Bağdat'

taki önemli liderlerden bazıları onun 
meslektaşı ve yardımcılarıydı. O sıralar
da zor bir dönemden geçmekte olan Su
ra Rabbani Akademisi'nin devamı me
selesi gündeme gelince Feyyümi'nin adı 
önerildL 928'de bu akademinin başına 
getirilen Feyyümi "gaon" (Babilonya'da
ki Sura ve Pumbedita akademilerinin baş
kanlarına verilen unvanı unvanını aldı. Gö
reve geldikten sonra bir yandan öğren
cilerin sayısını arttırmayı, öte yandan da 
kurumun mali ihtiyaçlarını gidermeyi 
hedef ald ı. Bunun için yahudi cemaatle
rinden yardım istedi ; bu çerçevede is
panya ve Mısır yahudilerine mektuplar 
gönderdi. 

Ancak Feyyümi'nin bu başarıları kıs

kançlıklara yol açtı ve bazı dostlarını ken
disinden uzaklaştırdı. 932'de Babilanya 
yahudilerinin lideri David b. Zakka'i'nin 
bir davada verdiği kararı onaylamaması 
iki lider arasında bir çatışmanın başla-
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