
7. Düşüp cemâl ile pür-şevk ACEM-AŞİRÂN'e                      21.MUHAYYER 'dir cihân seyrinde âşıklar 
MUHAYYER'dir
   Yüzün sürerdi gönül hâk-i pây-i cânâne                                  NİDER FÂNİ CİHÂN SEYRİN cemâl seyri 
müyesserdir
                                    Meded cihan güzeli                                                          Gönül hayrân cemâlinden
                                    Cihân-ı can güzeli                                                             Cihan tâbân cemâlinden
                      Tir de re dir dir dir dir ten                                                       Det de re dil li dil li ney
                      Tir de re dir dir dir dir ten                                                       Det de re  dil li dil li ney

8. FERAHFEZÂ idi devrân içinde devrânı                                22. Fenâ dârından el çekmiş beka seyrinde âzâde
    Düşerdi zevk ile seyrân içinde seyrâne                                        Sâlâ eylerse DİLKEŞ-HÂVERÂN âşık 
muammerdir
                                   Medet cihân güzeli                                                               Gönül hayrân cemâlinden
                                   Cihân-ı can güzeli                                                                 Cihan tâbân cemâlinden
                       Tir de re dir dir dir dir ten                                                        Tir de re dir dir dir dir ten
                       Dir de re dir dir dir dir ten                                                        Tir de re dir dir dir dir ten 
  (Vezni:Mef'ûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün)                                          (Vezni : Mef 'ûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün)

9. Nâgâh ilişip semt-i NİHÂVEND'e nigâhı                               23. Dîl şöyle niyâz kıldı NİŞÂBÛR ile yâre
    Bin zâr ile yâd eyledi dil ettiği âhı                                               Lûtfeyle güzel derd-i firâk seyrine çâre
                                   Affeyle günâhım                                                                    Yâr yâr meded ey yâr
                                   Lûtfunla penâhım                                                                   Ey yâr-ı kerem-kâr
                       Det de re dil li dil li ney                                                            Tir de re dir dir dir dir ten
                       Det de re dil li dil li ney                                                            Tir de re dir dir dir dir ten

10.Yâr eyledi bir renk ile ihsânını câne                                    24. Âhir dile in ' âm-i HÜMÂYÛN'u erişti
     Hayrân olup elvânına dil buldu YEGÂH'ı                                  Yâr eyledi ihsân-ı firâvân dil-i zâre
                                   Affeyle günâhım                                                                    Yâr yâr meded ey yâr
                                   Lûtfunla penâhım                                                                  Ey yâr-ı kerem kâr
                      Yen ti ri ye le ye lel li                                                                  Det de re dil li dil li ney
                      Yen ti ri ye le ye lel li                                                                  Det de re dil li dil li ney
 (Vezni:Müfteilün Müfteilün Müfteilün Müfteilün)                          (Vezni:Mefâilün Feilâtün  Mefâilün Feilün) 

11.RAST açılıp dem tutar âhenk ile sâzende-i dil                     25. Cihân-ı dilde DÜGÂH KÂR okur YAVAŞÇA 
MÜRÎD
     Perdeyi almış okur âvâz ile hânende-i dil                                  Varıp niyâz ile arzet huzûr-ı hünkâre
                                    Yâr ile dil yâr olalı                                                                Aman meded-kârım
                                    Yâr dile hünkâr olalı                                                             Meded kerem-kârım aman
                      Yen ti ri yâ lâ yâ lâ yel                                                               Ten nâ ten nâ ten ne ni ten nâ
                      Yen ti ri yâ lâ yâ lâ yel                                                                Di ri di ri di ri ney vay
 
 12.Cilve vü nâz eyledi dillerde PESENDİDE güzel                                         Yâ lâ ye le lel yel le le yâ lâ
       Lûtf-u atâ eyledi âşıklara nâdîde dîl                                                          Yel le le lel li ney vay
                                    Yâr ile dil yâr olalı vay                                          
                                    Yâr dile hünkâr olalı vay
    (Vezni:Mef 'ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâiln)

13.MÂHÛR' u açtı bülbül-i gülşen nigârına
     Arzetti şevk u cûş u huruş dîl-şikârına
                                    Yâr şevk u cûş-i dîl
                                    Yâr yâr hurûş-i dîl
                        Ten ne ne nen ni ne ni vay
                        Ten ne ne nen ni nen ni vay                                         
                 


