
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. 
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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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masına sebep oldu. Çatışmanın asıl se
bebi ise F'eyyümf'nin sahip olduğu ko
num ve taşıdığı bağımsızlık ruhu idi (lvry, 
X, 598). Sonuçta David b. ZakkaT Peyyü
mi'yi görevden alıp yerine Joseph b. Ja
cob bar Satia 'yı tayin etti. Buna karşılık 
F'eyyümi de David b. Zakkal'nin yerine 
onun kardeşi Josiah Hasan'ı başkanlığa 
getirdi. Bu zamana kadar F'eyyümi mu
haliflerinden daha güçlüydü ve dediğini 
yaptırıyordu. Bu hadisede de Bağdat ' ın 

ileri gelenlerinin kendisini destekleye
ceğinden emindi. Ancak Halife Kahir
Biemrillah'ın 932'de tahta geçmesiyle 
durum değişti. F'eyyümf'nin başkan ola
rak tayin ettiği Josiah Hasan Horasan'a 
kaçtı. Yalnız kalan F'eyyümi gaonluğu bı
raktı. Beş yıl süren bu dönemde Kitô 
bü'l-Emiiniit ve'l-icti~iidôt'ı yazdı. 932'
de İbranice olarak kaleme aldığı Sefer 
ha -Galui'nin, uzun bir Arapça giriş ve 
Arapça açıklamalarla birlikte ikinci ver
siyonunu hazırladı. 937'de başkanla an
laşarak yeniden akademinin başına ge
tirilen F'eyyümi son yıllarını huzur içinde 
geçirdi ve Sura'da öldü. 

F'eyyümi. Rabbani Yahudiliğin esas ka
bul ettiği Tevrat ve Talmud üzerine ça
lışmalar yaparken karşıt görüşlerle ve 
özellikle Karailik'le de mücadele etmiş, 

ana dillerini unutup Arapça konuşan ya
hudileri tekrar İbranice'ye döndürmek 
için İbrani dili ve onun grameriyle ilgili 
eserler yazmıştır. 

Hem fakih ve kelamcı hem filozof ve 
dilbilimci olan F'eyyümi'nin Talmud'da
ki dini hüküm ve kurallarla (halakha) il
gili çalışmalarda önemli bir yeri vardır. 

Onun Talmud üzerindeki çalışmaları bin
lerce dağınık fragman halinde Kahire 
Genizası'nda bulunmuş olup büyük oran
da yazma şeklindedir. F'eyyümi, Talmud 
hükümlerinin sistemleştirilmesini ve ko
nularına göre bölümlenmesini zaruri gör
müş, Talmud çalışmalarına ilmi bir me
tot getirmiştir (Si rat, s. 21 ). İbrani huku
kunun her bölümünü müstakil olarak 
ele alan F'eyyümi bunları ayrı ayrı kitap
lar halinde düzenlemiştir. Böylece mi
ras hukukuyla ilgili Kitiibü 'l-Meviirfş'i , 

emanet hukukuyla ilgili AJ:ıkômü 'l-ve

dfa'yı , şahitlik hukukuyla ilgili Kitôbü'ş 
Şehiidet ve'l-veşc'i'i~ ' i (Sefer ha·Şeta· 
rot), yasaklanmış yiyeceklerle ilgili Kitô
bü 't- Terefot'u yazmıştır. F'eyyümi İbra
ni hukukuna dair eserleri Arapça yazan 
ilk alimdir (Eld. , XN, 547-548) . Onun Tal
mud 'la ilgili çalışmaları kendisinden son
raki gaonlara (geonim) büyük etki yap
mıştır. F'eyyümi'nin İbrani hukukuyla il-
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gili eserlerinin büyük bir kısmı Joel Muel
ler tarafından bir araya getirilerek neş

redilmiştir (Paris 1897). 

Bir Kitab-ı Mukaddes uzmanı olan F'ey
yümi Yahudilik içinde ortaya çıkan fark
lı görüşleri cevaplandırmak, Yahudiliğin 

akıl ve tarihle çelişmediğini göstermek 
için Kitab-ı Mukaddes metinlerini ince
leyip tahlil etmiştir. Ayrıca İbranice 'den 
Arapça 'ya yaptığı ilk Ahd-i Atık tercü
mesi Arapça konuşan yahudilerce stan
dart meal olarak kabul edilmiştir. F'ey
yümi kolay anlaşılabilir bir tercüme or
taya koymak istemiş, bu maksatla da 
İbranice metindeki antropomorfik ifa
deleri ayıklamış, İbranice deyim ve ta
birlerin yerine Arapça ifade tarzını be
nimsemiş, mananın daha iyi anlaşılabil
mesi için kelimeler eklemiş, Arapça ter
kipiere uygunluğu sağlamak amacıyla 
bazı kelimeleri çıkarmış, bu arada kişi 

ve yer adlarının Arapça karşılıklarını ver
miştir (Eld., N, 863). Onun tercümesi 
metnin açıklanması şeklindedir. F'eyyü
mi, ilmiye sınıfından olanlar ve olmayan
lar için uzun ve kısa olmak üzere iki tef
sir yazmıştır. Tefsirini yaptığı her kita
bın başına o kitabın gayesini, içindeki 
olayları açıklayan ve zahiri çelişkileri uz
laştıran bir giriş kısmı eklemiştir (!DB, 

V, 449 ; Eld., X, 4 11 -41 2). Tevrat'ın tefsi
rinde metnin açıklanması . dilbilimine ve 
felsefeye ait araştırmalar, özellikle Ka
railer'e yönelik tenkit ve tartışmalardan 
oluşan oldukça bol malzeme kullanmış
tır (Eld. , IV, 892; Abdürrezzak Ahmed Kın

dil, s 187- 195) 

Felsefi ve kelami görüşlerini Arapça 
olarak kaleme aldığı Kitôbü '1- Emiinat 
ve'l-icti~iidiit adlı eserinde ortaya ko
yan F'eyyümi. Mu'tezile paralelinde dü
şünen bir yahudi kelam alimi olmakla 
birlikte Aristocu. Eflatuncu ve Stoacı dü
şüncelerden de etkilenmiş, buna karşı
lık Bahya İbn Pa~uda, Moses İ bn Ezra 
ve Abraham İbn Ezra gibi yahudi Yeni 
Eflatuncular'la Abraham İbn Davud gibi 
yahudi Aristocular' ı etkilemiştir. Peyyü
mi'nin bu etkisi, İbn Meymün'un (Mey
monides) kelamcı filozoflara, bu arada 
isim zikretmeden F'eyyümi'ye eleştiriler
de bulunduğu Deliiletü 'l-J:ıa'irin adlı 
eserinin neşriyle birlikte gerilemiş, an
cak İbn Meymün'un muhaliflerinin XIV 
ve XV. yüzyıllarda dikkatleri tekrar F'ey
yümi'nin eserlerine çevirmeleriyle Kitii
bü '1-Emiinat Haskala h dönemine ka
dar etkisini sürdürmüştür. F'eyyümi bu 
eserinde bir felsefe sistemi kurmak ye
rine sözlü ve yazılı hukuk için akli temel-

ler bulmaya çalışmıştır. Ona göre şeriat 
için akli temelierin sağlanması dini bir 
vecibedir. Çünkü bu, şüpheleri dağıtmak 
ve muarızların görüşlerini çürütmek için 
gereklidir. Onun önemi Kitab-ı Mukaddes 
ile felsefeyi, akıl ile vahyi uzlaştıran ilk 
Ortaçağ yahudi düşünürü olmasındadır. 

Bilgi teorisi açısından şüpheciliği red
dedip rasyonalist bir tavır benimseyen 
F'eyyümi bilginin üç kaynağı olduğunu 
düşünür : Duyu algılamaları, aksiyomlar. 
istidlali bilgi. Bunlara ek olarak bir dör
düncü bilgi kaynağı daha vardır ki o da 
güvenilir gelenektir. Bu doğru haber ve
ya güvenilir geleneğin Yahudilik 'te ay
rı bir önemi vardır. F'eyyümi akılla nakil 
arasında yakın ilişki bulunduğunu, biri
nin diğerini nakzedemeyeceğini söyler. 
Kitab-ı Mukaddes'te akla aykırı görünen 
lfadelerin mecazi anlamda kabul edilme
si gerektiğini , müteşabih ayetleri te'vil 
etmenin tenzihe uyma gayesi itibariyle 
bizzat dinin icabı olduğunu savunur. Ona 
göre insanların anlayabileceği bir dille on
lara hitap eden kutsal kitapta yerine gö
re gerçek veya mecazi manada alınması 
gereken ifadeler vardır. Kutsal kitap ifa
deleri ŞU dört yerde lafzi manalarında 
anlaşılmamalıdır: Lafzi ifadenin hissi ger
çekliğe ters düşmesi , akla aykırı olması. 
kutsal kitabın bir başka sarih ifadesiyle 
çelişmesi. kutsal kitaptaki ifadenin lafzi 
anlamı ile Rabbani geleneğin kesin ifa
desi arasında çelişki bulunması. 

F'eyyümi ka inatın yoktan (ex nihilo) var 
edildiğini belirterek yaratmanın kanıt

ianmasında hudüs delilini kullanır. Araz 
ve cevherlerden müteşekkil varlığın ken
disi hadis olduğu için bir başlangıca, do
layısıyla bir muhdise ihtiyaç duyduğunu 
ifade ederek yaratıcı bir Tanrı anlayışı
na ulaşır. Ona göre Tanrı maddi varlık
ların sebebi olduğu için kendisi maddi 
olamaz. Aksi takdirde kendisinin de bir 
sebebi (muhdis) bulunması lazım gelir. 
Dolayısıyla O'nun niceliğe ilişkin sıfat

ları da olamaz, yani birden fazla olma
sı düşünülemez. Yaratıcı Tanrı 'nın üç te
mel s ıfatı vardır: Hayat. kudret ve hik
met. Tanrı 'nın sıfatlarının çokluğu zatı

nın da çokluğunu gerektirmez. Tanrı'da 
zat ve sıfat birdir; onların ayrı ayrı zik
redilmesi dilin yetersizliği sebebiyledir. 
Kainatın Allah tarafından yaratılması 

bir zorunluluk sonucu değil iradidir. Ya
ratılışın gayesi. mahlükatın ilahi emirle
re itaat etmek suretiyle saadete ulaş
masıdır. 

Nereden gelirse gelsin inancına yöne
lik saldırı ve tenkitlere cevap veren Pey-



yümfnin yazdığı her şey yaşadığı dönem
deki güncel ve pratik bir ihtiyaca cevap
tır. Feyyümf yahudi monoteizminin ve 
Tevrat vahyinin üstünlüğünü vurgula
mış, bu noktalarda ileri sürülen tenkit
leri cevaplandırmıştır. Hıristiyanlığın tes
lfs inancını, çeşitli türlerdeki düalizmi, 
hıristiyanlar ve müslümanlar tarafından 
savunulan Müsa şeriatının ve İsrail 'in 
seçilmişliğinin neshedildiği şeklindeki gö
rüşü tenkit etmiştir. Diğer taraftan Fey
yümf yaratılışı ve inayeti tartışan felsefi 
görüşleri. kutsal kitabın antropomorfik 
yorumunu ve Rabbanf geleneği reddeden 
KaraTiiği eleştirmiş, tecsfme şiddetle kar
şı çıkmış, Ahd-i Atik'teki bu tür ifade
leri mecazi anlamlarıyla yorumlamıştır. 

Feyyümf Tanrı'nın İsrail'e gönderdiği 
ilahi emirleri iki kısma ayırmaktadır. 1. 

Aklf kanunlar (mitzvot sikhliyyot). Bun
lar akla dayanan ve aklila açıklanabilen 
emirlerdir. z. Geleneksel kanunlar (mitz
vot shimiyyot). Ayin, ibadet ve yiyecekler
le ilgili kanunlardır ki bunlar sem'iyyat
tandır ve akılla bilinemez. Geleneksel 
kanunların işaret ettiği işler akıl açısın

dan değil fakat Tanrı tarafından emre
dildiği için iyi, yasaklandığı için kötüdür. 
Ona göre insan ruh ve bedenden müte
şekkildir. insan hürdür ve bu sebeple 
yaptıklarından sorumludur. Allah'ın ön
ceden bilmesi insanın yaptıklarını etkile
mez. Mu'tezile alimleri gibi Feyyümf de 
dünyada çekilen acı ve kederlerin ahi
rette telafi edileceğini düşün ür. 

Kelamf ve felsefi meseleler yanında ib
rani diliyle de meşgul olan Feyyümf bu 
konuda önemli çalışmalar yapmış, bu di
lin gramer ve sözlüğünün temelleri onun 
tarafından atılmıştır (EJd., Xl, 324). Arap
lar arasında yaşayan ve Araplaşmış olan 
yahudileri yeniden kutsal kitap diline dön
dürmek için İbranice'yi ön plana çıkar
mış, Kitab-ı Mukaddes tefsirindeki dille 
ilgili açıklamalarının yanında bu konuya 
dair üç müstakil esE)r kaleme almıştır. 

Feyyümf Yahudilik'teki dua ve ayin şe
killeriyle ilgilenmiş, onun zamanında dü
zenli bir dua kitabı olmadığı için bütün 
yılın dualarını sistemli bir şekilde düzen
leyen Arapça Kitô.bü Cô.mici 'ş- şalavô.t 
ve't- tesabilı adıyla bir eser yazmıştır. 

Yahudilik ve yahudi edebiyatının geliş
mesine önemli katkıları bulunan ve ken
disinden sonrakilere örnek olan Peyyü
mf'nin bütün hayatı Rabbanf Yahudiliğin 
düşmanlarıyla mücadele içinde geçmiştir. 

Eserleri. Feyyümfnin biyografisini ya
zan H. Malter onun tefsir, felsefe, filo-

loji, hukuk, ibadet, dini tartışma ve kro
nolojiyle ilgili 200'ün üzerinde eserinin 
listesini vermektedir. Önemli bazı eser
leri şunlardır : 1. Kitô.bü'l-Emanat ve'l
icti~adô.t. Feyyümf'nin en mühim felse
fi çalışması olup ayrıca Ortaçağ yahudi 
felsefesinden günümüze ulaşan eserle
rin de en eskisidir. 1186'da Judah İbn 
Tibbon tarafından Sefer ha-Emunot ve 
ha-Deot adıyla Arapça'dan İbranice 'ye 
çevrilmiştir. 1 562 yılında istanbul' da ba
sılan ve yahudi düşüncesi üzerinde bü
yük tesir yapan bu İbranice tercüme Y. 
Kafih tarafından yeniden neşredilmiştir 
(Jerusalem I 970) . S. Landauer kitabı Arap
ça olarak yayımlamış (Leiden 1880). S. 
Rosenblatt ise eseri The Book ot Beliefs 
and Opinions adıyla ingilizce'ye çevir
miştir (New Haven I 948). Feyyümf bu ki
tabında bir felsefe sistemi kurmak yeri
ne sözlü ve yazılı hukuk için aklf temeller 
bulmayı amaçlamış, eserini yahudilerin 
içinde bulundukları dini tartışmalar ve 
çeşitli mezhepler karşısında hazırlıklı ol
maları, Rafizi görüşlerle mücadele ede
bilmeleri için yazdığım belirtmiştir. Kitô. 
bü'l-Emô.nô.t'ın sistematiği Mu'tezile ke
lamcılarının eserlerini hatırlatır: eserin 
ilk iki bölümü tevhide, sonraki yedi bö
lümü ise adalete ayrılmıştır. Ancak Fey
yOmf. Mu'tezile'nin atomculuk ve tabiat 
kanunlarının reddi gibi görüşlerini be
nimsemediği için Aristo fiziğini takip et
miştir. z. Sefer ha-Agron. Feyyümf'nin 
902 yılında daha yirmi yaşında iken yaz
dığı İbranice sözlük ve ibrani şiiriyle il
gili kitabıdır. Eserini ilk önce İbranice 
yazan müellif, daha sonra bir girişle bir
likte Kitô.bü Usuli'ş- şi cri'l- İbrô.ni adıy
la Arapça olarak yeniden kaleme almış
tır. Eserin yaklaşık dörtte biri günümü
ze kadar gelebilmiş ve N. Allony tarafın
dan Ha-Egron, Kitô.bü Uşuli'ş-ştri'l
İbrô.ni by rav Se cadya Gaon adıyla ten
kitli neşri yapılmıştır (Jerusalem I 970). 3. 
Kitô.bü's-Seb cin lai?a el-müirede (Pit· 
ron Şivim mil/im). İbranice grameriyle il
gili diğer bir eseridir. Kitab-ı Mukaddes'
te sadece bir defa geçen kelime ve de
yimlerin Mişna 'da kullanılan dil ve üs
lupla açıklamasını ihtiva eden bu eser 
Arapça olarak yazılmıştır. Kitap N. Allony 
tarafından yayımlanmıştır ( Goldziher Me· 
morial Volume, 2119581, s. 1-48; a.mlf .. "Le 

Kitab al -Sabcin Lafzade Saadia Gaon", 
Revue des etudes juives, CXVII !Paris 19581, 
s. 91-96). 4. Kütübü'l-luga. Arapça ya
zılan bu kitap Feyyümi'nin Kitab-ı Mu
kaddes gramerine dair ilk eseridir (EJd., 

XVI, 1379). s. Sefer ha- Zikkaron. Dini 
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günlerin tesbitiyle ilgili tartışma ve ihti
lafları değerlendiren bir eserdir. 6. Se
fer ha-Moadim. Müellifin, yahudi dini 
takvimiyle ilgili problemleri halledip bu 
konudaki tartışmalara son verdiği ese
ridir. 7. Kitô.bü'r-Red calô. Anan. Peyyü
mf'nin yirmi üç yaşında iken Anan ben 
David'e yazdığı reddiyedir. 8. Kitô.bü'r
Red c alô. İbn Saqawayh. Karafliğe red
diye olarak yazılmıştır. 9. Kitô.bü Tafı
şili'ş-şerô.'ici's-semô.ciyye. Müellif bu 
eserinde, revrat'taki bazı akıl dışı emir
lerin analoji yoluyla değil sözlü gelene
ğin kurallarıyla açıklanabileceğini anla
tır. 10. Tetsir. Feyyümf'nin Ahd-i Atik'in 
çeşitli kitaplarıyla ilgili yorumlarını ihti
va etmektedir. Ahd-i Atik'in ilk Arapça 
tercümesi olan bu eser 1 546 yılında is
tan bul'da basılmış, daha sonra da Jo
seph N. Derenbourg tarafından yayım
lanmıştır (Les CEuvres completes de R. 

Saadia b. Joseph al-Fayyoumi, l-V, Paris 
1893-1899); ancak bu neşir eksik kalmış
tır. 11. Tefsiru Kitô.bi'l- Me bd di. Müelli
fin Sefer Yezirah'a (yaratılı ş kitabı} yap
tığı Arapça tefsirdir. Eser M. Lambert 
tarafından Commentaire sur le Sefer 
Yesira par le Gaon Saadya adıyla Fran
sızca'ya çevrilmiş ve Arapça metinle bir
likte neşredilmiştir (Paris 1891). 
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