
AHMED-Î DÂ'Î'NİN "MUTÂYEBÂT" ADIYLA 
TANINAN ESERİ ÜZERİNE 

TUNCA KORTANTAMER 

Ahmed-i Dâ'î, Osmanlı kaynaklarmca ve yüzyılımızın ikinci yarısına 
kadar, çağdaş araştırıcılarca önemli bir yazar sayılmıyordu1. Ancak, Prof. 
Ahmet Ateş'in Burdur'da ortaya çıkardığı, Ahmed-i Dâ'î'nin birkaç eserini 
ve bu arada divanının bir bölümünü de içinde bulunduran Külliyât2 ve Prof. 
İsmail Hikmet Ertaylan'm, yazarın gerçek değerini tanıtan kitabı bu yargıyı 
geniş ölçüde değiştirebildiler3. Buna karşıhk, o günlerden bu yana, Ahmcd-i 
Dâ'î'nin eserleri üzerindeki çalışmalar çok sınırlı kaldığı gibi4, yazarla ilgili 
zaten az olan bilgilerimizde de pek bir genişleme olmadı. Bu bakımdan, sa-
nırız, Ahmed-i Dâ'î divanının tam bir yazmasının bulunuşu ve bu yazmadan, 
yazarla ve çevresiyle ilgili yeni bilgiler elde edilişi edebiyat tarihimiz için ya-
bana atılmayacak bir kazançtır. 

Ahmed-i Dâ'î divanının sözü edilen tam yazması Kahire'de Mısır Millî 
Kütüphanesi Dâr al-kutub val-vaşâ'ik al-kavmiyya'da5 8658/23 numara ile 

1 Bkz., ismail Hikmet Ertaylan, Ahmed-i Dâcî Hayatı ve Eserleri, Türk Edebiyatı 
Örnekleri VII, istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından Türk Dili ve Edebiyatı 
zümresi No: 518, İstanbul 1952, s. 49-50; Faruk Kadri Timurtaş, "Ahmed-i Dâcı ve Eserlerinin 
Türk Dili ve Edebiyatındaki yeri", Türk Dili III (1954), s. 426-430; Fahir İz, "Dâ'î", The Encyc-
lopedia of  islam. New Edition, Leiden/London 1954 ve öt., c. II, s. 98; Walther Björkman, 
"Die altosmanische Literatür", Philologiae Turcicae Fundamenta, c. II, s. 420; Alessio Bonı-
baci, Historie de la litterature turque. Traduite par I. Melikoff.  Preface  de Louis Bazin, Paris 
1968, s. 251. 

2 Ahmet Ateş, "Burdur-Antalya ve havalisi kütüphanelerinde bulunan Türkçe, Arapça 
ve Farsça bazı miihim eserler", istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Dergisi, II. (1948), s. 172-174. 

3 Fahir Iz, "DâH", El (2), c. II, s. 98; F. K. Timurtaş, "Ahmed-i Dâcı", TD III (1954), 
s. 430; W. Björkman, Fundamenta, c. II, s. 420; A. Bombaci, Litterature turque, s. 251. 

4 Bu konuda İran'da yapılmış, Ahmed-i Dâ'î'nin Farsça divanını inceleyen bir doktora 
çalışması (Tulga Ocak, Ahvâl ve Âşâr ve Tahlil Eşcâr-ı Dlvân-ı Fârisl-yi Ahmed-i Dâ'î, Dâniş-
gâh-ı Tahran 1352) ile Ankara ve İstanbul Üniversitelerinde yapılan birkaç bitirme çalışmasının 
pek dışma çıkılmadı. 

5 Eski Hidıviyya kütüphanesi. 
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kayıtlı bulunmaktadır. Almanya'da Ahmedî üzerine yaptığımız doktora ça-
lışması sırasında, Ahmedî divanı olarak tanınan Kahire'deki bu yazmanın 
Ahmed-i Dâcî divanının bir nüshası olduğunu görmüş ve çalışmamızda durumu 
belirtip, divanın Burdur yazmasındaki bölümleri ile kısa bir karşılaştırmasını 
yapmıştık6. Ayrıca, Kahire yazmasını geniş olarak tanıtan bir yazımızın ya-
kında ZDMG'de7 çıkmasını beklediğimiz ve divanın Kahire yazmasına daya-
nan, Burdur yazmasıyla karşılaştırmak, bitmiş durumda olan çevriyazısını 
kısa bir süre sonra yayımlamayı umduğumuz için, bu tam nüshamn bütün ay-
rıntılarını bir de burada saymayı gereksiz buluyoruz. 

Yalnız şu kadarından bir daha söz edelim: Yazmayı kimliğini bilmedi-
ğimiz Emir Ahmed adında bir müstensih gene kimliğini bulamadığımız Mus-
tafa  Bey adında birisi için 950 yılı cemaziyelevvelinin sonlarında ( = Ağustos 
1543 sonları) tamamlamış. Yazı harekeli, güzel bir nesihtir. Bir sayfadaki 
satır sayısı başlıklara ve satırların düzenine göre on üç ile on beş arasında 
değişiyor. Gösterişsiz ama sade ve güzel düzenlenmiş, bugün de iyi bir durumda 
bulunan yazmanın eksik yaprağı yoktur. Kahire yazmasında Dâ'î'nin 2885 be-
yiti yer alıyor. Buna karşılık Burdur yazmasında Mutâyebât da dahil olmak 
üzere 1535 beyit sayıyoruz. Divan aşağıdaki beyitlerle başlıyor: 

Hazâyîn-i kereminden müsebbibü'l-esbâb8 

cAtâ kapusını acdı müfettihü'l-ebvâb 

Nazâra kıl gör olâşâr-ı rahmeti'llâhi 
Hitâb-ı fenzur  işit iy hulâşa-i aşhâb 

Burdur yazmasında üç kaside, iki küçük şiir9, 204 gazel, on üç kıta ve 
bir beyit bulunuyor. Gazellerin üç, kıtaların on iki tanesi Mutâyebât adı al-
tında toplanan şiirler arasında yer alıyor. Gazellerden yedi tanesinin ise kaside 
ve tercî-i bendlerden alınma parçalar olduğu Kahire yazmasında açıkça gö-
rülüyor. Burdur yazmasına karşılık Kahire yazmasında on dokuz kaside, 
beş tercî-i bend, bir terkîb-i bend, iki müstezad, on iki kıta ve 281 gazel yer 

6 Tuııca Kortantamer, Leben und Weltbild des altosmanischen Dichters Ahmedî unter 
besonderer Berücksichtigung seines Diwaııs, Islamkundilche Untersuchungen, Band 22, Klaııs 
Schwarz Verlag, Freiburg im Breisgau 1973, s. 53—54. 

7 Zeitschrift  der Deutschen Morgenlândischen Gesellschaft. 
8 Kahire yazması, yk. 2 b. 

9 Kahire yazmasmdan bunların her birinin, ayrı brer tercî-i bendin bir bölümü olduğu 
anlaşılıyor. Bkz., 1. H. Ertaylan, Ahmed-i Dâ'î, (tıpkıbasım), s. 20, beyit 1-8; krş., Kahire yaz-
ması, yk. 20 b, beyit 1-12; t. H. E., Tıpkıbasım, s. 20, beyit 9-10, s. 21, beyit 1-5; krş., Kahire 
yazması, yk. 27 a, beyit 1-15, yk. 27 b, beyit 1. 
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almaktadır. Dâ'î'nin Mehmed Çelebi, Emir Süleyman ve Hamza Paşa için 
yazdığı mersiyeler ile Murad II. için yazdığı üç, Mehmed Çelebi için yazdığı 
beş, Emir Süleyman için yazdığı on bir ve Musa Çelebi için yazdığı bir şiir 
Kahire yazmasında bulundukları halde Burdur yazmasında yer almıyorlar. 
Yalnız bu şiirlerin birkaçından alınma gazel biçiminde yedi küçük parça Bur-
dur yazmasmdaki gazeller arasında yer almaktaysa da bunlar, Burdur yaz-
masmdaki durumlarıyla gazellerden ayırdedilememektedir10. Ayrıca, Emir 
Süleyman adına yazılmış, gazel biçiminde küçük bir övgü de Burdur yazma-
smdaki gazeller arasında bulunuyor. Bunun Emir Süleyman için yazıldığını 
gösteren ve Burdur yazmasında olmayan beyiti Kahire yazmasında bulu-
yoruz11. Dâ'î'nin şiirleri Kahire yazmasında aşağıdaki kıta ile sona eriyorlar: 

Şehâ destur vir bana gideyin12 

Du'a-yı devletün farzın  ödeyin 
Şakâlet çok getürdüm hazretüne 
Buyur derd-i seri tahfif  ideyin 

Bu kıtayı müstensihin kaleminden çıktığı açıkça görülen aşağıdaki yedi 
beyitlik hatime izliyor: 

Eyâ fahrü'l-ekâbir  Mustafâ  Beg13 

Kamu beglerile gönli şafâ  Beg 

Senün cüduîi bile 'âlem müşerref 
Safıa  Hakdan 'atâ cüd u sehâ Beg 

Kimsene görmedi bu resme hergiz 
Cihânda lutfile  hulk u vefâ  Beg 

Bu birkaç beyti kim yazdı du'â-güy 
Anı ma'zür tut iy Murtazâ Beg 

10 Kahire yazması, yk. 12 b, beyit 1-6; yk. 13 b, beyit 5; krş., 1. II. Ertaylan, Ahmed-i 
Dâ'î, (Tıpkıbasım), s. 81, beyit 8-12, s. 82 b, beyit 1-2 K. yazm., yk. 17 b, beyit 1-6; yk. 18 b, 
beyit 7; 1. H. E., Tıpkıbasım, s. 26, beyit 5-11. K. yazm., yk. 25 b, beyit 11-13, yk. 26 a, beyit 
1-3, 11; 1. H. E., Tıpkıbasım, s. 49, beyit 8-12, s. 50, beyit 1-2. K. yazm., yk., 19 b, beyit 6-13; 
1. H. E., Tıpkıbasım, s. 50, beyit 3-10, K. yazm., yk. 19 a, beyit 9-14, yk. 19 b, beyit 1; 1. H. E., 
Tıpkıbasım, s. 82. öteki iki parça için bkz., dip notu nr. 9. 

11 Kahire yazması, yk. 53 a, beyit 6-12; krş. I. H. Ertaylan, Tıpkıbasım, s. 129, beyit 5-10. 
12 Kahire yazması, yk. 121 b. 
] 3 Kahire yazması, yk. 121 b. 
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Garaz medlı ü ducâdur sözde zira 
Ducâcı kulluğı olur ducâ Beg 

Tokuz yüz ellisinde yaza yaza 
Getürdük biz bum bilün beyaza 

Cihanda Hak vire anun muradın 
Ki ana yazanun hayrile adın 

Bu kısmın sonunda miistensih aşağıdaki satırlarla kendi ismini ve bir kere 
daha istinsah tarihini veriyor: "ketebe'l-fakır  Emir Ahmede'l-hakîr fi  avâhiri 
eumâza'l-evvel sene 950".14 

Bu kadareık bir tanıtma ve karşılaştırmadan bile Kahire yazmasının önemi 
açıkça görülüyor. Yazmamn dil, edebiyat, tarih ve benzeri dallarda araştırma 
yapanlar için değişik bakış açılarından ilgi çekici olduğu söz görülmez. Biz, 
divanın bu yazmasından elde ettiğimiz, yazarın yaşamı, karıştığı olaylar ve 
çevresi ile ilgili yeni bilgilerin kısa bir süre sonra yayınlanmasını beklediğimiz 
için burada yalnız, Kahire yazmasının ışığında, Ahmed-i Dâ'î'nin Mutâyebât 
adı altında toplanan şiirleri konusundaki önemli bir yanılgıdan söz etmek 
düşiincesindiyiz. 

Prof.  İ. H. Ertayla n tarafından  Mutâyebât adı altında bir araya getiri-
rilip, araştırma dünyasına ayrı bir eser olarak sunulan şiirler Burdur yazma-
sında divanın değişik yerlerine dağılmış bir halde bulunuyorlar15. Bu sebeple 
Ahmet Ateş, Burdur'da gördüğü Kidliyat'ı tanıtırken bu şiirlerden "... 14 a'da 
der hüsn-i tevakku be kinayet başlığı altında bir kısım başlıyor; beş beyit 
sonra der san'at-i îham, daha sonra der hüsn-i vasf  diye başlıklar geliyor. 
Bunlar, her halde, bütün edebî san'atlarm misallerini ihtiva etmek üzere ya-
zılmış bir eserin parçaları olmalıdır. Daha ileride de, bunlara benzer, bu kıs-
mın başları oldukları muhakkak olan başka parçalar vardır." diye söz ediyor16. 
Böylece onları, divandaki şiirlerin arasına yanlışlıkla karışmış bulunan başka 
bir eserin perçaları olarak kabul ediyor. Burdur yazmasında ayrıca, Dâ'î'nin 
Çengnâme adlı mesnevisinden bölümlerin, divanı oluşturan şiirlerle karışmış 
olması, anlaşılan, Prof.  Ahmet Ateş'e üzerinde başlıklar bulunan bu şiirlerin 

14 Ağustos 1543 sonlan. 
15 1. H. Ertaylan, Ahmed-i Dâcî, s. 71. 
15 1. H. Ertaylan, Ahmed-i Dâcî, s. 71. 
16 A. Ateş, TDED II (1949), s. 172-173. 
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de "edebi san'atların misallerini ihtiva etmek üzre yazılmış" başka bir eserin 
parçaları olduğu inancını vermiştir. 

Daha sonra Prof.  1. H. Ertaylan, Ahmed-i Dâ'î'nin önemini belirtmek 
isteyen geniş çalışmasında bu şiirlerden birisinin üzerinde bulunan der mu-
tâyebâti ki be-Hazret-i Süleyman ittifak  üftâd17  başlığından aldığı mutâ-
yebât sözcüğünü, ayxı bir eserin parçaları diye bir araya topladığı bu şiir-
lerin adı olarak kullandı18. Ondan sonra da araştırma dünyasında, Ahmed-i 
Dâ'î'nin Mutâyebât adlı, Emir Süleyman için yazılmış eğlenceli ve şakacı 
şiirlerden oluşan küçük bir eserinin var olduğu düşüncesi yerleşti19. 

Başlıkları bulunan bütün şiirleri bir araya getirip, yalnız yukarıda sözü 
edilen şiirin başlığına dayanarak, oradan mutâyebâtî sözcüğünü seçmek, 
sonra elde başka kanıt olmadan Mutâyebât biçiminde, kesinlikle bir eser adı 
olarak ortaya atmak, sanırız, yeterince inandırıcı değildir ve yanılgılara yol 
açabilir. 

Bunun gerçekten böyle olduğunu bize, araştırma dünyasına tanıtmaktan 
mutluluk duyduğumuz, Kahire yazması açıkça gösteriyor. Mutâyebât adı 
altında sonradan bir araya getirilip, ayrı bir eser olarak tanıtılan on altı şiirin20 

on iki tanesi Kahire yazmasının sonunda gazellerin ardından başlıksız ve 
divanın bir parçası olarak gelmektedirler. Kahire yazmasındaki bu on iki 
şiirin Burdur yazmasında da bulunan dört tanesinde beyit sayısı Kahire yaz-
masında Burdur yazmasına oranla daha çoktur. Öyleki Burdur yazmasında 
yer alan on altı şiir toplam olarak 62 beyiti içine aldığı halde, Kahire yazma-
sındaki on iki şiir toplam olarak 61 beyiti içine alıyor. Her iki yazmada da 
bulunup, Kahire yazmasında Burdur yazmasına oranla daha fazla  beyite 
sahip olan bu dört şiir şunlardır: 

Iy Yüsuf-ı  zemâne ki hüsnün sıfatını21 

Her şubh-dem şabâ iledür Mışr u Tâife 

Ger iştiyâk-ı şohbetüni şerh idem şehâ 
Hayrân olur felekde  melek ol letâyife 

17 1. H. Ertaylan, Ahmed-i Dâcî (Tıpkıbasım), s. 291. 
18 1. H. Ertaylan, Ahmed-i Dâcî, s. 71, 103, 124-125. 
19 Bkz., F. K. Timurtaş, "Ahmed-i Dâ'î" TD III (1954), s. 428; F. İz, "DâT' El (2), c. 

c. II, 98. 
20 1. H. Ertaylan "... bu manzum eser on iki küçük kıt'adan mürekkeb ve mizahamiz 

parçalardır." diyorsa da kendi yayımladığı tıpkıbasımda Mutâyebât adı altında on altı şiir 
yer ahyor, bkz., 1. H. Ertaylan, Ahmed-i Dal, s. 124, Tıpkıbasım, s. 291-296. 

21 Kahire yazması, yk. 120 b, beyit 9-12, yk. 121 a, beyit 1.4 
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Gerçi huzür-ı hizmete her dem irişmege 
Müştâkdur muhabbetile cümle tâyife 

Müştâkdur cemâlüne Dâ'l şu resme kim 
Hüccâc Kacbe tavfma vü Kacbe Tâyife 

cÂşık vişâle teşne şuya ae etmeğe 
Mahmür şurbaye vü bengi katâyife 

Sehâvet kâm iy Pâşâ-yı aczam22 

Ki sensüz 'âleme revnak bulınmaz 

Me'ânî bahridür meve ursa gönlün 
Olur cakl anda müstağrak bulınmaz 

Keremde himmetün deryâ-şıfatdur 
Ana gark olmayan zevrak bulınmaz 

Nekim dirler benüm hakkumda hakduı 
Ne yir vardur kim anda hak bulınmaz 

Cihânda çok güzel var hulkı gökçek 
Velî müşkil budur aylak bulınmaz 

Şerâbun gerçi kim ğâyet eyüsi 
Behâdur key katı yavlak bulınmaz 

Süeüm var devletünde nukl hâzır 
Velıkim içmeğe sağrak bulınmaz 

Dükeli bulınur sağ olsa âdem 
Hemân bir 'ömrdür ancak bulınmaz 

Ya sâkie'l-müdâmu yâ kâşife'l-kürüb23 

Hâti'r-rahîka vâskı calâ rağm-ı men yetüb 

Vaktün şabâhıdur içe gör bu şubuhı kim 
cÖmrün güneşi çün idiser câkıbet ğurüb 

22 Kahire yazması, yk. 121 a, beyit 9-12, yk. 121 b, beyit 1-4. 
23 Kahire yazması, yk. 111 a, beyit 1-7. 
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Gül mevsiminde tevbe kıla her ki badeden 
01 tevbeyi kabül ide mi ğâfirü'z-zünüb 

Gül vakti tevbe lutf-ı  tabî'atden olmaya 
Çün hâlümi ezelde bilür câlimü'I-ğuyüb 

Gel rühı tâze kıl bu reyâhın ü râhile 
Rahatda râh olana olur râhatü'l-kulüb 

Kat-Cı tacalluk eylemişem kamudan velî 
Bir câm-ı meydür itmedigüm bir nigâr-ı hüb 

Dâcî kabağı hırkası gizlidür 
Zîrâ keramet ehli olur sâtirü'l-'uyüb 

Sâkî getür ol nâmeyi kim kütı revândur24 

01 mey kim anun cevheri yâküt-ı revândur 

Rîhinden anun irer rüha revhile reyhân 
Râhı kim anun hasiyeti râhat-ı cândur 

01 lal-i lebün câmmı kim nüş ide her dem 
Ağzun ana (ıcş nukl ü dilün tatlu lisândur 

01 al yanağ üzre kara ben ki düşübdür 
Benzer yüzünün hüblığına olda nişândur 

Dâcl neyiçün olmaya Selmân-ı zemâne 
Çün rüy-i zemîn ü mülk-i Süleymân-ı zemândur 

Kahire yazması 950 ( = 1543) yılında özenli bir biçimde yazıldığından, 
eksik yaprağı da olmadığından, içinde başka yerlerde bulunabilecek bir iki 
şiir yer almamışsa bile, güvenilir bir nüshadır25. Bu bakımdan Mutâyebât adı 

24 Kahire yazması, yk. 100 a, beyit 8-12. Burdur yazmasında bu şiirin sadece üçüncü ve 
dördüncü beyitleri yer alıyor. 

25 Söz gelişi Ahmedî divanının en güzel ve güvenilir yazmalarından birisi olan Hamidıye 
nüshasında öteki yazmalarda bulunan ve toplam 531 beyiti içine alan 59 şiir yoktur. Gene en 
iyi ve güvenilir yazmalardan birisi olan İslam Eserleri nüshasında da öteki yazmalarda bulunan 
ve toplam 176 beyiti içine alan 21 şiir yoktur. Benzeri bir durum bütün öteki yazmalarda da gö-
rülmektedir. Bkz., T. Kortantamer. Leben und Weltbild, s. 72-75. 
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altında ayrı bir eser olarak varlığı düşünülen şiirlerin divandan alınma oldu-
ğu kesinlikle ortaya çıkıyor. Nitekim Dâ'î'nin öteki eserlerinden bir bölü-
münün adının kaynaklarda görülmesine ve önemli bir kısmının da değişik yaz-
malarının bulunmuş olmasına karşılık, ne Mutâyebât adlı bir eserinin varlığın-
dan kaynaklarda söz edilir, ne de böyle bir eserin bir yazması ele geçmiştir. 

Bu arada unutulmaması gereken bir başka özellik, Mutâyebât adı altında 
toplanan şiirlerin Burdur yazmasında da divanın içinde bulunuşlarıdır26. 
Bunların orada birer başlıklarının oluşu ayrı bir eserin parçaları olmalarını 
gerektirmez. Bu başlıkları müstensih de koymuş olabilir. 

Bundan başka, bu şiirler gerçekten, A. Ateş'in ileri sürdüğü gibi, bütün 
edebî san'atların misallerini ihtiva etmek üzere yazılmış bir eserin parçaları 
bile olsalar, Ahmed-i Dâ'î bu şiirleri, o eserde söylediklerine örnek olarak kendi 
divanından seçmiş olabilir. Söz gelişi, buna benzer bir durumla Dâ'î'nin çağ-
daşı ve kapı yoldaşı Ahmedî'de karşılaşıyoruz. Ahmedî, Bedâyi'ü's-sihr fî 
şanâyi'i'ş-şi'r adlı eserinin tevşih bölümünde; "... bu fakirin  Türkçe bir kasi-
desi vardır ki, bu kasideden üç kıt'a dokuz ruba'i ve iki beyit çıkar. Bu şiirden 
nümune olarak iki beyit zikrolundu." diyerek kendi divanından örnek veriyor27 

Bu durum Dâ'î için de düşünülebilir. Kaldı ki Dâ'î'nin böyle bir eserinin var-
lığım gösterir güvenilir bir iz şimdilik bulunmuş değildir. 

Bütün bu düşünceler bir yana, daha önce de belirttiğimiz gibi, Kahire 
yazmasında, Ahmed-i Dâ'î'nin Mutâyebât adı altında ayrı bir eser olarak 
toplanmış olan ve o yüzden bugün ayrı bir eser olarak tanınan şiirlerinin di-
vanından alınma oldukları açıkça görülmektedir. Bu bakımdan bu şiirleri 
ayrı bir eser sayamayız. Bunlar çok çok, daha sonra çeşitli nedenlerle divan-
dan alınmış şiirler olabilirler. 

Bu konudaki düşüncelerimizi böylece sıraladıktan sonra yazımıza, karşı-
karşılaştırmak istendiğinde kolaylıkla bulunabilmesini sağlamak için, Prof. 
1. H. Ertaylan'ın Mutâyebât adı altında topladığı şiirlerin Ahmed-i Dâ'î 
divanının Kahire yazmasmdaki yerlerini göstererek son verelim: 

26 Bkz., A. Ateş, TDED II (1948), s. 172-173. 
27 Nihad M. Çetin, "Ahmedî'nin Mirkatii'l-edeb'i hakkında", TM XIV (1964), s. 224. 



a h m e d - i d â c i - " m u t â y e b â t " 1 4 7 

Tıpkıbasım 
sahife  beyit 

ly Yüsuf-ı  zemâne ki hüsnün şıfâtım  t . . 291 1-4 

Şehâ hoş cIş ider bir nicmetünden 291 5-10 
Kahire yazması: 
Şehâ hoş cış iderüz ni'metünden 

Şehenşeh hazretinde bir sözüm var 292 1-3 

ty Şeh-i câdil senün teg 'ârifün  devrinde uş 292 4-5 

Şehâ sensin bugün himmetde Hatim 292 6-10 
293 1 

Sehâvet macdeni Sultân-ı aczam 293 2-8 
Kahire yazması: 
Sehâvet kâm iy Pâşâ-yı aczam 
Şehâ destür bana gideyin 293 9-10 
Kahire yazması: 
Şehâ destür vir bana gideyin 

Şehâ cömrüii güli hoş tâze olsun 294 1-7 

Şehâ buyur şu bâde-i şâfl  çekidesin 294 8-9 

Yâ sâ^e'I-müdâm uyâ kâşife'l-kürüb  294 10-11 
295 1-2 

Sehâvet menbacı iy Pâşa Sultân 295 3—7 
Kahire yazması: 
Sehâvet macdeni iy Pâşa Sultân 

Ne nâzük küy olur şehr-i Mihâlic 295 8-11 

Eyâ l)ulâşa-i erbâb-ı fazl  u fahr-i  kirâm 296 1-5 
încüyi gözden bırakdum dişlerün nazmın görüb 296 6—7 
Uykuyı düşde görem uşbu hayâlile ki göz 296 8 

01 Ia^-i lebün camını kim nüş ide her dem 296 9-10 

Kahire yazması 
yaprak beyit 
120 b 9-12 
121 a 1 
bir beyit fazla 
119 a 11 
119 b 1-5 

119 b 6-8 
120 a 9-10 

119 b 9-11 
120 a 1-3 
121 a 9-12 
121 b 1-4 
bir beyit fazla 
121 b 5-6 

121 a 2-8 

yok 

111 a 1-7 
üç beyit fazla 
120 b 4-8 

yok 

120 a 4-8 
yok 

yok 
100 a 8-12 
üç beyit fazla 




