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çıkmadı. Daha sonra ll. Meşrutiyet'in ila
nı üzerine Basiretikinci devre yayın ha
yatına başladı (29 Eylül 1908). fakat Ba~ 

sfretçi Ali Efendi'nin yaşlılığı yanında o 
dönemde yeni birçok gazete çıkmasın
dan dolayı onlarla rekabet edemediğin
den on dokuz sayı kadar düzensiz bir 
şekilde çıktıktan sonra tekrar kapandı. 
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BASİRETÇİ ALİ EFENDi 

(bk. ALİ EFENDi, Basiretçi). 

BASİRİ 
(..S~) 

(ö. 941/ 1534 -35 ) 

Daha çok nükteleriyle tanınan 
divan şairi. 

_j 

ı 

_j 

El yazısı ile tertip ettiği Farsça divanı
nın mukaddimesindeki kayıtta künyesi 
Mehmed b. Ahmed b. Ebü'I-MeaiT ei 
Murtaza şeklindedir. Baras hastalığına 
yakalandığı için Alaca Basfrf diye de anıl
mıştır. Bazı kaynaklarda Bağdatlı oldu
ğu rivayet edilmişse de güneydoğu illeri
mizden olduğunu gösteren kuwetli riva
yetler vardır. Aşık Çelebi ile onu esas alan 
kaynaklar tarafından ileri sürülen Hora
sanlı olduğu iddiası gibi Nevaf'nin onu 
Mecdlisü 'n -net d is adlı eserinde zikretti
ği iddiaları da tamamen yanlıştır (bk. Aşık 
Çelebi, vr. ss•; Kınalızade Hasan Çelebi, 1, 

214). Gerçek ise Mecalisü'n-nefais'in 
Hakim Şah Muhammed Kazvfnf tarafın

dan Farsça'ya yapılan tercümesinde Ya
vuz Sultan Selim devri şairleri arasında 
ona da yer verilmesinden ibarettir. 

BasTrT gençliğinde Akkoyunlu Hüküm
dan Uzun Hasan'ın oğulları Uğurlu Meh-

med (ö 882 / 1477) ve Yakub (ö 896/ 
ı 490) beyleri n yanında bulundu; onlara 
kasideler sundu. Çok seyahat etti ve 892 
( 1487) yılı civarında Herat'ta Ali Şir Ne
var, Mirza Hüseyin, Cami ve Binayi ile bu
luştu; N eva i ise Basfrf adına bir muam
ma yazarak onu bu yeni muhitinde de 
tanıttı . Aynı muammayı ihtiva eden tav
siyename, bazı mecmualarda "Nevaf Na
mesi" adıyla kaydedilmiştir (Süleymani
ye Ktp., Fatih, nr. 4020, vr. 149b; Çorlulu 
Ali Paşa, nr. 44S, vr. lO•). LatffT. Osmanlı 
ülkesine Nevaf'nin divanını ilk önce Ba
sfrf'nin getirdiğini belirtirken (Tezkire-i 

Latf{f, s. ı O ı ) Aşık Çelebi, Sultan Bayezid 
devrinde Osmanlı ülkesine gelen Basf
rf'nin beraberinde Nevaf'nin ve Cami'nin 
kitaplarıyla gazellerini ve siparişname
ler ini de getirdiğini söylemektedir (Aşık 
Çelebi, vr. ss •ı. 1491 yılı civarında kısa 

bir süre İstanbul'da bulunan şair. daha 
sonra Akkoyunlu Hükümdan Göde Ah
med Bey'in musahibi oldu. Göde Ahmed 
Bey tarafından elçilik göreviyle ll. Baye
zid 'e gönderildi (901 / 149S-96) ve bir da
ha geri dönmeyerek İstanbul ' da kaldı. 
Bu sırada Tacizade Cafer Çelebi, Müey
yedzade Abdurrahman Çelebi, daha son
ra da Defterdar İskender Çelebi'nin ya
nında bulundu, onlardan yardım ve des
tek gördü. Padişah hazinesinden salyane
si ve Ayasofya zevaidinden 1 O akçe uiO
fesi dışında , padişaha ve devrin ileri ge
lenlerine takdim ettiği kasidelerine kar
şılık aldığı caizelerle geçimini sağladı. 

Latffi. şairin Acem sınırına yakın bir 
yerden olduğunu bildirmekte ise de Kaz
vfnf ile bu müelliften faydalanan Sehf, 
Ahdf ve Aşık Çelebi Acem olduğunu be
lirtmektedirler. Aslında bu durum, Os
manlı münewerlerinin devletin doğu sı
nırlarının ötesinde yaşayan herkesi Acem 
olarak kabul etmesinden ileri gelmekte-

Basiri'nin 
kendi istinsah 

ettiği, 

içinde 
Türkçe 

bazı şiirle riyle 

Farsça 
divan ı da 
bulunan 

Riyaietü'l-inşa' 

adlı risalenin 
ver aldığı 
yazmanın 

ketebe kaydı 
(vr. 228•) ve 

Türkçe bir şiir i n i n 

bulunduğu 

diğer bir sayfa 

(Sü leymaniye Ktp. , 

Aşir Efendi, 

nr. 292) 

BASTRT 

dir. Başlangıçta Osmanlı şuara tezkire
cilerinin deyimiyle "Acemane", yani ken
di dili olan Azeri şivesiyle şiirler yazan 
Basfrf, daha sonra İstanbul Türkçesi'ni 
kullanmaya başlamıştır. Bununla bera
ber kendi el yazısı ile kaydettiği şiirle
rinde yer yer Azeri şivesinin izleri görü
lür. Başta ZatT, Kandf ve Keşfi olmak 
üzere XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşa
mış olan şairlerle görüşmüş ve dostluk
lar kurmuştur. Tezkirelerde nüktedanlı
ğı önemle vurgulanmıştır. Nükteleri ge
nellikle hezl (alay, şaka) ve hiciv özelliği 
taşıdığı halde devletin ileri gelenlerinin 
meclislerinde aranan bir kişi olduğuna 
bakılırsa kaba ve kırıcı olmadığı, dinle
yenlere zevk verdiği söylenebilir. İstan
bul'da vefat eden Basfrf, Edirnekapısı 

dışında birçok şairin kabrinin bulundu
ğu bir mezarlığa defnedilmiştir. 

Şiirleri vezin bakımından hemen he
men kusursuz, söyleyişi rahattır. Çağ

daşı şairlerin çoğunun mana üzerinde 
yaptıkları sanat oyunlarına Basfrf'de pek 
rastlanm.az. 

Eserleri. 1. Türkçe Divan. Kaynaklar
da adı geçen bu eserin müstakil bir nüs
hasına henüz rastlanmamıştır. Çoğu ga
zel olmak üzere elliden fazla Türkçe şi
iri toplu halde Farsça divanının sonun
dadır. Ayrıca XVI. yüzyıl nazfre mecmua
larında da bazı şiirlerine rastlanmakta
dır. 2. Farsça Divan. Bilinen tek nüsha
sı şairin kendi hattı ile yazılmış olup Sü
leymaniye Kütüphanesi 'ndedir (Aşir Efen
di, nr. 292, vr. 229b-28 1 • ı . Bu nüshanın 
başında (I "-229• ) Hace-i Cihan Mahmud 
b. Muhammed ei-GTianT'nin Riyaietü'l
inşa, adlı eseri vardır. Bu divan bir mu
kaddime, yirmi üç kaside, 121 gazel ve 
çoğu tarih kıtalarından ibarettir. 3. Le
tdif. BasTrT'ye asıl şöhretini kazandıran 

bu eserin tamamı henüz ele geçmemiş-
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tir. Şairin derlenmiş latifelerinin yer al
dığı eksik bir nüsha Konya Koyunoğlu 
Müzesi Kütüphanesi 'ndedir. İkinci ağız
dan nakledilen bu latifelerin bazılarını, 
Lamiizade Lem'T Çelebi'nin derlediği ve 
babasına atfedilen letaif içinde bulmak 
mümkündür. Letdif'te yer alan latifele
rin bir kısmı ise Basiri'nin çağdaşı şair
lerle diğer sanat ve fikir adamlarını iğ
nelediği fıkraları ihtiva eder. Tarih dü
şürmede de usta bir şair olan Basiri'nin 
Bengfndme adlı bir eserinden söz edil
mekteyse de (Aşık Çelebi, a.e., vr. 56") bu 
esere de henüz rastlanmamıştır. 
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~ MEHMET ÇAVUŞOGLU 

L 

BASİT 
(~) 

Arılz sisteminde bir bahrin adı. 
_j 

Arapça bisata ( lli~ ) masdanndan 
türemiş "faTI" vezninde bir sıfat olup 
"geniş, yayılmış " vb. manalarma gelir. 
Kaynaklarda "sebep"lerinin yaygın ve bir
birinden uzak oluşundan dolayı bu is
mi aldığına işaret edilirse de basitin bir 
manası da "fasih ve akıcı"dır. Basit bah
rindeki vezinlerin akıcılığı sebebiyle bu 
ismi almış olmalıdır. Arap nazmına 

mahsus bahirlerdendir. Halfl'in siste
minde üçüncü bahir olup ilk dairede yer 
alır. Dairedeki nazari şekli bir şatr için: 
-- ~ - 1- ~ -!--~-/-~-ll dür. 
Ancak arOz ve darbının mahbun (bk. HABN) 

şekli -~-yerine~~- ile kullanılır. Üç 
arOzu ve altı darbı vardır. Buna göre bel
li başlı vezinleri şunlardır: 

1. arOzu, 1. darbı ile: 

~~ ~-! ': ~-/:::::::: ~-/ ~ ~-!! 
~~~-;~~-;~~~-;~~-

2. darbı ile: 

~~~-/ ::::::::-/ ::::::::~-/ ::::::::-~ 
:::::::: ~-/ ::::~-/ :::::::: ~-/-

ll.arüzu,3. darbıile : 

~~ ~-/ ~~-! ::::~ ~-// 
~ ~ ~-/ ~ ~-/-- ~ --
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4. darbıile: 

':': ~-/ -:~-/ ~~ ~-// 
::::::~-/ :::~-;~ ~~-

5. darbı ile: 

::::::: ~-/ :::: ~-/-- ~ - !! 
~::ı,~-/ ~ '-1-/---

III. arüzu, 6. darbı ile: 

::::::: ~-/::: ~-/---~ 
~ ~ ı,~-1 ~ "-!---

Bu son şekilde arüz ve darb, mahbun 
olduğu yani --- yerine ~ -- geldiği 

takdirdevezin muhalla' (veya mekbül) adı
nı alır. Basitin yukarıda gösterilen mü
seddes (bir beyitte 6 tef' ileli) ve müsem
men (8'li) şekilleri. kadim (yani eski Arap 
şiirinde mevcut) vezinlerdir; zamanla muh
des ve müvelled şairler basitin murab
baını da (bir beyitte 4 tef'ileli vezinlerini) 
kullanmışlardır. 

-- ~ -/-~-/~ --ll 

şeklindekivezinde ~ -- tef'ilesini basit 
bahrinin arüzlarından sayan müellifler 
vardır. 

Cahiliye devri şairlerinden Abid b. Ebras, 
kasidelerinden bir kısmını basitin mosed
desindeki vezinlerle söylemiş , Ebü Zeyd 
el-Kureşi Cemheretü eşcdri'l- cArab'
daki kırk dokuz manzumeyi seçerken 
bunlardan on manzumeyi basitin muh
telif vezinlerinde söylenmiş olanlardan 
almıştır. Muallakat arasına alınan kasi
delerin üçü bu bahirdendir. Basit bir mü
şahede bu bahirdeki vezinlerin gördüğü 
rağbeti ortaya çıkaracaktır. Eski şiirde 

en çok kullanılan bahir şüphesiz tavfldi. 
Hemen onun arkasından vafir ve basit 
gelir. 

Basitin bazı vezinleri seri bahrindeki 
şekillerle birleşir (Hanefi, s. 165, krş. s. 
577) . Her ne kadar fasih dilin nazım tek
niğinden bahseden klasik eserlerle on
lara sadık kalmayı tercih edenler basit 
bahrinde yalnız yukarıdaki sayılan vezin
leri vermeyi kafi bulmuşlarsa da sanat
karların daha sonraları nazım tekniğin
de yaptıkları yenilikleri de göz önüne 
alan müellifler bu bahirde daha başka 
şekiliere de eserlerinde yer vermişlerdir. 

Mesela Celal Haneff(ei·'Araz, s. 175- 186, 

nr. 7 vd.). gösterilenlerden başka şu ve
zinleri de tesbit etmiş, numuneleriyle 
vermiştir. 

::::-: ~-/- ~ -! ~~-!! 
::: ~ ~-/- V - 1--
::::-v-/-v-/--~ 
~ - V - / - V - / --

--V-/- V-/ V - // 
::: - V - / - ~ -!V -

'::'::~-/-V-/ V - ll 
:::::: v-/- V-/ V-

~ ~-=~; ~-:~'j ~;-:IL 
~=:-i;:::__ :-jl 

:::-V-/ Vv - // 
-- v-/--
::: v v-j:::: v-/-- ~ - j ~ v- jj 
::::- v-j- v--

--V-/:::: v-/-- V-/ Vv-// 
--v-/vv-
-- V- / :::: v-/-- V-/ Vv-// 

-- V- / - V- /-- V-/ V V-// 
:::: - V - / - V-/--
-- v - j - v - jj 
-V~-!- V-

-- V- /- V-/ V- V-// 
- V - / - V-/ V- V = 
-- v -j vv-j-- v -j vv-jj 
--/V- V-/ Vv-/-- V-/ V V-
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BASİT 
(~1) 

Tıp, gramer, mantık, fizik ve 
felsefede çeşitli anlamlarda 

kullanılan bir terim. 
_j 

"Yaymak, genişletmek; sade olmak" 
anlamlarındaki bast kökünden türemiş 
olup sözlükte " açılmış ve yayılmış bulu
nan, sade olan" manasma gelir. Tıpta ba
sit, daha çok mümtezicin karşıtı olarak 
kullanılır ve organizmanın yapısını (mi
zaç) oluşturan unsurları ve rükünleri ifa-


