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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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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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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-


