
nı sıra ihramlının kasıt ve amacı da dik
kate alınır. Hanefiler, kokunun vücuda 
sürülmesiyle elbiseye (veya ihram kıyafe
tine) sürülmesini ayrı ayrı değerlendire
rek el, kol veya baş gibi bir organın bü
tününe sürülmesi halinde kokunun et
kisi kısa süreli de olsa ceza kurbanı ke
silmesinin vacip olduğunu söylerken el
biseye sürüldüğünde kokunun etkisinin 
en az bir gün veya gece devam etmesi 
halinde bu hükmün verilebileceğini be
lirtmişlerdir. Gerek vücut gerekse elbi
se için ileri sürülen bu şartların gerçek
leşmediği durumlarda ise sadaka veril
mesi yeterli görülmüştür. Alimierin ço
ğunluğu. böyle bir ayınma gitmeyip vü
cuduna veya elbisesine koku süren kim
senin fidye ödemesinin vacip olduğuna 
hükmetmiştir. 

Kara hayvanı aviamanın ihramlı için 
yasak olduğu konusunda icma bulun
duğu gibi yanlışlıkla yapılan avianmala
rın da kasten yapılanla aynı hükme tabi 
olacağı hususunda dört mezhep görüş 
birliği içindedir. Bunun cezası. ayette geç
ti ği üzere (el-Maide 51 95) avianan hay
vanın değerinin tesbit edilerek aynı de
ğerde bir hayvanın kurban edilmesi ve
ya her fakire bir fitre miktarı olmak üze
re bu değerin tasadduk edilmesi, yahut 
her fitre miktarı karşılığında bir gün 
oruç tutul masıdır. İhramlı iken cinsi mü
nasebette bulunmaktan veya hac mena
sikinden bazılarını yerine getirmemek
ten dolayı da kefaret olarak yerine gö
re büyük veya küçük baş bir hayvanın 
kesilmesi gerekmektedir (ayrıntılı bilgi 
için bk. BEDENE; DEM) 

Fidyenin ödeneceği yer konusunda fa
kihler arasında görüş ayrılığı bulunmak
tadır. Hanefiler kurbanların Harem· de 
kesilmesinin gerektiğini, oruç tutma ve 
fakir dayurmanın ise her yerde olabile
ceğini söylerken Ahmed b. Hanbel ve 
Şafii sadakanın da yalnızca Harem'de 
verilebileceğini belirtirler. İmam Malik 
ise fidyenin üç türünün de her yerde 
ödenebileceği, "hedy" niteliğindeki kur
banın mutlaka Mekke'de kesilmesi ge
rektiği. fakat ceza mahiyetindeki kur
banın başka bir yerde kesilebileceği gö
rüşündedir. 

Bütün fakihlere göre, kasten çiğne
nen bir ihram yasağı için fidye ödendik
ten sonra ayrıca tövbe etmek gerekir. 
Aksi halde cinayeti işleyen kimse fidye 
ödese bile günahkar olarak kalmaya de
vam eder. Ayrıca fidye sadece fakiriere 
verilebilir, zekatın ödeneceği diğer kişi
lere veya kurumlara verilemez. 
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FİGANI 
( ~\;j ) 

(ö. 938/ 1532) 

Divan şairi. 
_j 

Trabzon'da dünyaya geldi. Asıl adı Ra
mazan olup 1505 yılı dolaylarında doğ
duğu tahmin edilmektedir. Çocukluk ve 
ilk gençlik yılları hakkında bilgi yoktur. 
Bazı kaynaklara dayanarak ve bir kısım 
şiirlerindeki ipuçlarından hareketle de
likanlılık çağlarında İstanbul'a gidip yer
leştiği, sürekli olmamakla birlikte ciddi 
bir öğrenim gördüğü, özellikle gramer, 
edebiyat ve hekimlikte bilgisini geliştir
diği söylenebilir. 

Figanfnin daha gençlik yıllarından baş
layarak düzensiz bir hayat sürme eği
liminde olduğu ve çevresindeki baskı

lardan kurtulma çabası içinde bulundu
ğu anlaşılmaktadır. Ancak bu avareliğine 
rağmen güçlü hafızası sayesinde Arap
ça ve Farsça'yı öğrendiğine, kendi ifade
lerindeki bazı benzetmelerle çağının şu
ara tezkireleri tanıklık etmektedir. Aşık 

FiGANl 

Çelebi 'ye göre. kısa süren bir medrese 
tahsilinden sonra mukataa katipliğinde 
çalışı rken fıtri kabiliyeti onu şiir ve ede
biyatla uğraşmaya yöneltmiştir. Sehi ve 
Latifi. onun bir ara tabip Şah Mehmed'e 
şakirdlik yaptığını ve tıpla uğraştığını 

kaydederler. 

Genç yaşta şiir yazmaya başlayan Fi
gani ilk şiirlerinde önceleri Hüseyni mah
lasını kullanmış, daha sonra Figani'yi ter
cih etmiştir. Aynı zamanda içkiye düş
künlüğüyle de tanınan şair, bunun so
nucu olarak başı boşluk ve kararsızlık 

içinde toplum kuralları ile bağdaşma
yan durumlara düşer. Onun İstanbullu 
şair Na'ti ve Priştineli Nühi ile birlikte 
meyhanelere giderek içki içtiği, Atmey
dam'nda gezip tozduğu ve güzeller pe
şinde koştuğu bilinmektedir. Fakat öte 
yandan fırsat buldukça kaleme alıp ça
ğının büyüklerine sunduğu zarif kaside
leri ve yaşına göre çok başarılı gazelleri 
ona şöhret kapılarını açıyor, geçimini de 
büyük ölçüde kasidelerini takdim ettiği 
kişilerin ihsanları ile sağlıyordu. Ara sı

ra yardım mahiyetinde bazı önemsiz gö
revlere de getirildiği bilinmektedir. 

Yine Aşık Çelebi'nin verdiği bilgilere 
göre, Figani'yi bir süre çağının tanınmış 
şahsiyetlerinden Defterdar İskender Çe
lebi ile şairleri seven, cömert ve eğlen
ceye düşkün Kara Balioğlu korumuştur. 

Bununla beraber Figani hiçbir zaman 
şiirle daha fazla uğraşacak ve arzuları
nı gerçekleştirecek müreffeh bir hayata 
kavuşamamıştır. Zaman zaman elinden 
tutanlar olmuşsa da savurganlığı ve iş

rete düşkünlüğü kazaneını çabucak yok 
etmiştir. Bir ara Edirne 'ye gitmiş , bir 
süre de Seyyid Battal Gazi Türbesi etra
fındaki zaviyede yaşamış, fakat sürekli 
ikamet mahalli İstanbul olmuştur. 

Figani' nin genç yaşta kazandığı bü
yük şöhret, Kanüni Sultan Süleyman'ın 
şehzadeleri Mustafa, Mehmed ve Selim'in 
1530 yılı yazındaki muhteşem sünnet 
düğünü için yazdığı "Süriyye" kasidesiy
le daha da artmıştır. Hayali Bey ve Zati 
gibi devrin tanınmış şairlerinin kaside
ler okudukları bu şenliklerde Figani'nin 
süriyyesi büyük takdir görmüştür. 

Şöhreti arttıkça kıskançlıkları üzerine 
çeken Figani'nin başı boş hayatı ve kav
gacı mizacı da çeşitli kimselerin düşman
lığını kazanmasına sebep olmuştur. Bu 
sıralarda, Sadrazam İbrahim Paşa' nın 
Mohaç Savaşı'ndan sonra Budin'den ge
tirtip Atmeydanı'nda kendi sarayının kar
şısına diktirdiği heykeller münasebetiy-
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le söylendiği sanılan, "Dü İbrahim amed 
be-dar-ı cihan 1 Yekf büt-şiken şüd di
ger büt-nişan" şeklindeki beyit ağızdan 
ağıza yayılmış ve Figanf'ye mal edilmiş
tir. Ancak Figanf, "Dünyaya iki İbrahim 
geldi, biri put kırdı, öteki put dikti" an
lamındaki bu beyti değil, Aşık Çelebi'
nin de kaydettiği gibi bir mecliste okun
duğunda beyitte geçen "dar-ı cihan" ter
kibindeki "dar'' kelimesinin yerine -ikin
ci mısrada "put" sözü geçtiği için- "deyr" 
kelimesinin daha uygun olacağını söyle
miş olmalıdır. Çünkü beytin çok daha 
eski zamanlarda, Gazneli Mahmud dev
rinde söylenm i ş olduğuna dair kayıtlar 
vardır. Fakat bu beyit yüzünden İbrahim 
Paşa'ya gammazlanan Figanf, İstanbul 
subaşısı tarafından Tahtakale'de yaka
lanıp iskeleye götürülmüş, önce dövü
lüp işkence edilmiş, sonra da büyük bir 
ihtimalle 1532 yılının baharında orada 
asıl mıştır. 

Figanf'nin çok genç yaşta öldürülmesi 
derli toplu eser bırakmasına imkan ver
memiştir. Bu sebeple sekiz kaside, 1 07 
gazel ve iki tahmisten oluşan şiirlerinin 
hiçbir yerde derli toplu bir nüshası bile 
mevcut değildi. İlk defa Abdülkadir Ka
rahan, İstanbul Üniversitesi Kütüphane
si (TV, nr. 1532 , vr. 22b-27a). Edirne Seli
miye Kitaplığı (Ahmed BadT Efendi Kitap
ları, nr. 2208, vr. 91 b_J 02a) ve Paris Bib
liotheque Nationale'de (Turc 270, vr. 52a-

58a) bulunan nüshalarla kendi özel kü
tüphanesindeki iki nüshayı karşılaştıra
rak Figanf divançesinin tenkitli basımını 

hazırlamıştır (bk. bibl) 

FiganT şiir diline hakim, hayal gücü 
zengin, atasözleri ve halk deyimlerini 
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Figani"nin 
Aş ık Çelebi 
tezkiresin deki 
minyatürü 
(MilletKtp., 

Ali Emlri, 

Tarih , 

nr. 772 , vr. 534") 

rahatlıkla kullanabilen, sade Türkçe ke
limelere de yer veren, divan edebiyatı

nın izin verdiği ölçüde yeni buluşlara, 

mazmunlara ve kavrarnlara sahip bir sa
natkardır. Çağından başlayarak XIX. yüz
yı l sonlarına kadar birçok şiir mecmua
sında Figanf'nin gazellerine yer verilme
si onun şöhretinin uzun süre devam et
tiğini göstermektedir. 
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~ ABDÜLKADiR KARAHAN 

ı 
FİGANİ, Baba 

ı 

( _;i.io LL ) 

(ö. 925/1519 [?]) 

Fars edebiyatında 
sebk-i Hindi'nin kurucusu sayılan 

L 
İranlı şair. 

__j 

Şfraz'da dünyaya geldi. 925'te (1519) 
öldüğü sırada altmış yaşını aşkın oldu
ğuna göre 860-865 (1456-1461) yılları 

arasında doğduğu söylenebilir. Gençli
ğinde baba mesleği olan bıçakçıl ı kla uğ

raştığından bu sıralarda yazdığı şiirlerde 
" bıçakçı" anlamına gelen Sekkakf mah
lasını kullandı. Ancak divanında bu mah
lasla yazılmış herhangi bir ş iirine rast
lanmaz. Figanf otuz yaşına kadar Şfraz'
da yaşadı, daha sonra Horasan'a gitti. 
Bir süre kaldığı Herat'ta başta Abdur
rahman-ı Cam! olmak üzere bazı şair
lerle görüştüyse de onlardan beklediği 
ilgiyi göremedi. Tebriz'e giderek bura
da tanıştığı şairler vasıtasıyla Akkoyun
lu Hükümdan Sultan Yakub'un sarayına 
intisap etti. Sultan Yakub kendisine "ba
ba-yı şuara" unvanını verdiği için Figanf 
nisbesinin yanı sıra Baba lakabı ile de 
anıldı. Sultan Yakub'un ölümünden (896 / 

1490) sonra sırasıyla onun oğlu Baysun
gur ile Rüstem, Uğurlu oğlu Ahmed ve 
Elvend Bey gibi hükümdar ve devlet 
adamları hakkında methiyeler yazdı. Teb-

riz'de bazı karışıklıkl arın çıkması üzeri
ne Şfraz'a döndü; bir süre burada kaldı , 

ancak Şah İsmail'in zuhuru üzerine tek
rar Horasan'a gitti. Bir müddet Ebfverd' 
de ikamet ettikten sonra Meşhed'e geç
ti ve oraya yerleşti. 922 ( 1516) veya 925'
te ( 1519) burada öldü. Figanf Muhte
şem - i Kaşanf, Örfl-i Şfrazf, Vahşi-i Bafki 
gibi tanınmış şairler üzerinde etkili ol
muştur. 

Tezkire yazarları, çok güzel şiirler yaz
dığını belirttikleri Figanf'yi Hatız-ı Şfra
zf'ye benzeterek ona Hatız-ı KOçek la
kabını verirler. Fakat çok şarap içtiğini, 
gittiğ i meyhanelerde alay konusu oldu
ğunu, ömrünün sonlarına doğru ise iç
kiyi terkettiğini kaydederler. 

Figanf'nin divanı günümüze ulaşmış 
olup kaside, terkibibend, terciibend ve 
gazellerden oluşur. Kasidelerinin çoğu 

özellikle Hz. Ali, ŞYa imamları, Akkoyun
lu hükümdarları Sultan Yakub, Baysun
gur, Rüstem ile Şah İsmail hakkındadır. 
Divan Kemal Methür Dihlevf (Lahor, ts.) 
ve Süheylf Hansarf (Tahran 1316 h ş.) ta
rafından neşredilmiştir. Hüseyin Azad 
divandan seçtiği bazı şiirleri Les perles 
de la couronne, choix de poesies de 
Baba Feghani adıyla Fransızca'ya çevir
miştir (Paris ı 903) 
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~ RızA KuRTULUŞ 

FİHİ MA FiH 

(~1..~) 

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
(ö. 672/1273) 

sohbetlerinden derlenen eseri. 
__j 

Mevlana ' nın sağlığında oğlu Sultan Ve
led veya bir tiaşka müridi tarafından 
kaydedilen sohbetlerinin vefatından son
ra derlenmesinden meydana gelen ese-


