
Neylerde SEGÂH nağmesi , dillerde sadâsı                  Haşr                      Kıyamet günü , toplanmak
Gönlümce sürer haşre kadar canda safâsı                   Cenân                   Yüreği temiz , gönül
                     Yâr , yâr-ı cenânım                                     Rûh-i revân          Akan rûh , giden rûh
                     Hem , rûh-i revânım                                    Zâhir                     Görünür
Hicranda yakar âşığı cânâne hâyali                               Elhan                    Ezgi , müzik okumak
HÜZZAM ile zâhir imiş elhanda cefâsı                           Feryâd-ü figan     Sızlanma , hayıflanma
                     Feryâd-ü figanım                               
                     Avâze-i cânım                                              Âvâz                     Ses , sedâ
Bîgâne değil seyrine yârânımız aşkın                            Bîgâne                  İlgisiz
Âhenk evinin tâ açılır EVC ' e semâsı                             Yârân                    Dost
                     Yâr , gayre nihânım                                     Âhenk                  Uyumluluk
                     Yârâne ayânım                                             Evc                       En üst derece
Gül vechini gösterse FERAHNÂK ile dilber                   Nihan                   Gizli
Gam eline dermân olur ihsân-ü atâsı                             Ayân                    Belli , açık , görünen
                     Yâr , tûti-i cânım                                          Vech                     Yüz
                     Yektâ-yı zamânım                                        Ferahnâk               Sevinçli
MÂHÛR ile geçtikçe gönü perdeyi pür-şevk                  İhsan                     Bağış
Dîl bülbülünün cûşa gelir aşk-ü hevâsı                          Atâ                        Vermek , veriş , bağış , ihsan
                      Yâr serv-i revânım                                       Tûtî                        Dudu kuşu
                      Hem şevk-i cihânım                                    Yektâ                     Tek , eşsiz
Bir renk ile arzeyledi ŞEHNÂZ'ı niyâzı                            Pür                         Dolu
Makbûl olur elbet dil-i bîçâre ricâsı                                 Şevk                       Neş'e
                      Yâr feyz-i feşânım                                        Cûş                        Coşmak
                      Hem zevk-i cenânım                                   Niyâz                     Yalvarma , duâ
Sahrâya düşüp devreder aşkıyla HİCAZ'ı                       Feyz                       Bolluk
Nâgâh erişir menzil-i vuslatta devâsı                              Feşân                     Saçan , saçıcı
                      Yâr , pîr-i mugânım                                      Nâgâh                    Vakitsiz , ansızın
                      Bî-şek-kü gümâhım                                      Menzil                   Varılacak yer , konak
Bir bir dolaşıp perdeler üstünde nigârın                          P'ir-i mugan          Meyhaneciler ihtiyarı ,eskisi
Âhir görünür devr-i MUHAYYER'de edâsı                        Bîşek                      Kesin olarak , şüphesiz
                     Ey gonce dehânım                                        Gümah                    Sanma , sanı , zan
                     Ferhunde zebânım                                        Nigâr                      Resim gibi güzel sevgili
Her nağmede GERDÂNİYE' den sunduğu seyri              Âhir                        Biten , sonra gelen , sonraki
Derd ehlinin olmuş idi dermân-ü şifâsı                            Dehen                    Ağız
                     Yâr , dilde nişânım                                         Ferhunde                Uğurlu , kutlu
                     Dermân-ı nihânım                                           Zebân                      Dil , lûgat
Dil âteş-i sûzân ile yanmışsa derinden                              Nişan                      İz , işaret
Tâ arşa çıkar seyr-i HÜSEYNÎ' de duâsı                             Beyan                     Anlatma
                     Yâr , cân-ı cihânım                                          Emn                        Güven
                      Bitmez ki figânım                                           Eman                      Korkusuzluk
Feryâd erişir meclise neylerle gönülden                           Hemdem                Yakın arkadaşlık
Tuttukça NEVÂ dalgalanır aks-i sadâsı                             Cevher                    Değerli özellik
                      Yâr , dilde beyânım                                        Kân                        Kaynak
                      Hem emn-ü emânım                                      Vird-i zebân            Her vakit söz edilen
UŞŞAK eder âvâzını  aşk ehline hemdem
Dilden dile akın uçar âzâde  hümâsı
                      Yâr , cevher-i kânım
                      Hem vîrd-i zebânım
Söylerse Mürîd yâre SEGÂH_KÂR ' ı YAVAŞÇA
Olmaz mı ayân âlem-i âhenge vefâsı
                      Yâr , yâre ayânım
                      Ağyâre nihânım

                         Eserde bâzı çeşnilerin dışında , ONİKİ MAKAM  ve
                     SEKİZ BÜYÜK ve KÜÇÜK USÛL geçkileri kullanılmıştır .
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