ESKi BASAK'A OZLEil{
Katliamdan kagan dört ki$i kurdu.
Inkar edemeyiz onlarrn yurdu.
Sonsuza götiirmek bizlerin derdi.
Köylerin iginde bir, Basak Köyri.

Gelinler kutnulu, baqr fes idi.
Onlarr özledim ben, Basak Köyri.

Suyu ve havasr cana can katar.
Basak'ta ya$ayan deliksiz yatar.
Ben de dönecefim gurbetlik yeter.
Emekli olayrm dur, Basak Köyri.

Stitltikler sulrnda saficrlann var idi.
Sokuya yr[rlmrg krirtrik karrn var idi.
Eskilerin iqleri pek de zor idi.
gimdi her iq kolay bak, Basak Köyri.

Da$larrnda adrm, adrm izimvar.
Sende unutulmazpekgok mazim var.
Ölene dek sevece[im sözi.im var.
inan benim söziim sö2, Basak Köyu.

Damat otururdu, bey damr vardr.
Kömbe kagrranr ayafrndan asardr.
Akgama dek gelin, damat ayrr yaqardr.
gimdiki döfiiinler fos, Basak Köyti.

Dtifrinlerin, bayramlarrn hoq idi.
Araba yok idi merkep bag idi.

Oyna[m, Qakga[rn,Kaya Baqrn var.
Igli köften, sulu köften, ekmek a$ln var.
Dayanrlmaz gok da fena krqrn var.
Hepsini özledim ben, Basak Köyri.

Hani giftgilerin? Nerede qoban.
Hani malamalar? Nerede yaban?
Hani boyunduruk? Nerede saban?
Eski tadrn, tttzun yok, Basak Köyri.

sr[rnn? Nerede srinin?
Nerede yatapn? Nerede berin?
Sulann gok so[uk, havan da serin.
Eskiyi isterim ben, Basak Köyii.

Basak deresinden in deresine.

l.r'erecie

Damlannda sergilerin olurdu.
Ambarlann bufday, bulgur dolardr.
Tarhana gorbasr ne hog olurdu.
Qökelefiin bile yok, Basak Köyri.

De$irmende tuzsuz paparg piqerdi.
Pa$arg'rn kokusu köye drigerdi.
Onu yiyen insan fazlayagardr.
Hepsi hayai olmuq vay! Basak Köyu.

Ktigrifrin btiyri[e sayglsl vardr.
Btiyri[iin krigiife sevgisi vardr.
Karrnr doyurmak bir hayli zordu.
Aprz tadr vardr be! Basak Köyri.

I(avaklar dizilmig bir srrasma.
Gaz ya$r koyardrk biz grrasrna.
$imdi teknoloji var, Basak Köyri.
Özenle gizilmiq gizel daflarrn.
Kuglarla stislenir bahgen ba[larrn.
Ölenlere rahmet, baksrn saflann.
Kalkrnman gerekir, can Basak Kövri.

Driqrindö Ali ASLAN hayale daldr.
Ancak bu kadan kaleme aldr.
Eskilerden grintimtize ne kaldr.
Kalan da bitmesin he! Basak Köyti.
0110612008(Pazar)
Basak Köytinden

Ali ASLAN

(O[retmen)
I Oglu )

