
1
.  ba
sım

Resimleyen: Vaqar Aqaei

Refik Durbaş
KIRMIZI KANATLI 

KARTAL

Şiir
ÇAĞ

D
AŞ TÜ

RK ED
EBİYATI





Refik Durbaş
KIRMIZI KANATLI

KARTAL

Resimleyen: Vaqar Aqaei



Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Düzelti: Leyla Nebioğlu

Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir

Tasarım Uygulama: Recep Eren

Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.Yayıncı Ser tifika No: 10758Hayriye Caddesi No. 2, 34430 Galatasaray, İstanbulTelefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89  Faks: 252 72 33www.cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com

1. Basım: 2000 adet, Şubat 2014

ISBN 978-975-07-1857-1

© Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2014

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak

kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni

olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Kapak Baskı: Azra Matbaası; Ser tifika No: 27857

Adres: Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi D Blok Kat: 3

No: 3/2 Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul

İç Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaacılık; Ser tifika No: 12584

Adres: Merkez Efendi Mah. Gümüşsuyu Cad. No: 18

Topkapı, İstanbul



Bu kitabın sahibi:

....................
.................



Refik Durbaş

10 Şubat 1944’te Erzurum’da dünyaya 
geldi. Okuma-yazmadan önce kızak 
kaymayı, kartalların gölgesinde çelik-
çomak oynamayı, gökkuşağının altında 
uçurtma uçurmayı öğrendi. İlk öyküsü 
1962’de “Çocuk Haftası”nda çıktı. 
Sonraları şiire yöneldi. Şiirlerini yirmi 
kadar kitapta topladı, ödüller aldı. Bazı 
şiirleri bestelendi, filme alındı. Öğretmen 
olmak isterken gazeteciliği seçti. 
Gazetelerde kültür-sanat sayfaları yönetti, 
köşe yazılarında edebi konuları işledi, 
röportajlarıyla dikkat çekti. İnceleme, 
araştırma, deneme, antoloji türünde 
yetmişe yakın kitaba imza attı. Ona yakın 
çocuk kitabı yazdı. Çocuklar için öykü 
ve şiir antolojileri düzenledi. Çocuklar 
için yazmayı sürdürüyor. Çocukları ve 
çocukluğunu seviyor çünkü…

YazYazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

BİRİ DEV BİRİ PİRE

NAR DÜŞTÜ KAR ÜSTÜNE



KIRMIZI KANATLI
KARTAL

İçindekiler

Kırmızı Kanatlı Kar tal, 7

Aydede’ye Alfabe, 25





7

KIRMIZI KANATLI
KARTAL





9

Beyaz Potinli Mar tı

Bu pazar 

son hafta tatili çocukluğumun

Yarın okullar açılıyor

Kendi 

sesiyle 

yarışan 

bir 

kırlangıç 

içimde 

okul 

sevgisi

Bu sevinçle dolaşıyorum

sokak aralarında, rüzgârın ovasında

dağların harmanında, bir kar yumağında

bu sevinçle gökyüzünün havuzunda
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Nice korkulu düşlerden geçip

nice acıyı yürekten silip

bu sevinçle iniyorum

anıların siyah sularından

yalnızlığın mor yeşil ormanına

Çevremde binlerce kuş

kanatları ay ışığından

binlerce ağaç heykeli

yaprakları balmumundan

Kuşa kuş sesinden

bir rüzgâr

ağaca ağaç sesinden

bir bulut

acıya acı sesinden

bir yağmur düşüyor

Rüzgâra, buluta, yağmura

bir de bana

düşense sadece bir ses

sessizliğin yıldırımından

Bakıyorum ses: Kırmızı kanatlı bir kartal

elleri üşümüş bir deniz kıyısında

kuşlardan, denizden, ateşböceklerinden söz ediyor

hava puslu, yosun yeşili bir yağmur yağıyor
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bulut katarları geçiyor gökyüzünün avlusundan

gözbebeklerinde tarifsiz bir hüzün

gözbebeklerimde nedenini bilmediğim

sonsuz bir sevinç

Okula giden çocukları anlatıyor sonra

okula gidemeyen çocukları anlatıyorum

Deniz kıyısında dolaşıyoruz sonra

ne ses ne sessizlik kimse yok

lodos artığı naylonları

yıldız kırpığı umutları

ışık tohumlarını toplayan

beyaz potinli bir martıdan başka

Yüzünde deniz köpüğünden bir hüzün

yüreği daralmış rüzgârın alevinden 

beyaz potinli bir martıdan başka

Donup kalmış ağzında sözü

alınteriyle yoğrulmuş özü

beyaz potinli bir martıdan başka

Adımı soruyor adını soruyorum

Kendi 

sesiyle 
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yarışan 

bir 

kırlangıç 

içimde 

arkadaş

sevgisi

Bakıyorum ses: Uyku desenli bir ağaç

kolları arasında horoz bebekler

ip atlıyor, çember çeviriyor yıldızlarla

beştaş oynuyor bulutlarla

ninni söylüyor balıklara her gece

hava puslu, nar karası bir yağmur yağıyor

ağzının el değmemiş kuyusuna

onda kar bozuğu bir telaş

bende sadece yalnızlığın tortusu

Çalışıp okuyan çocukları anlatıyor sonra

Sonra diniyor yağmur, fırtınanın seli

güneş mavi yeleli bir kediyle

geçiyor yalnızlığın dalyanından

el ele tutuşup mavi potinli martıyla

kanat vuruyoruz gökyüzünün korusuna

yıldızların gül beyaz serinliğinden

bulutların al yeşil heyecanından

acıların buz tutmuş tuzağından
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Bir anı demeti

çiçek sağanağı 

sevgi ırmağı

hüzün yumağı

ışık harmanı

el sallıyor

rüzgârın yeşilinden

umudun alevinden

yağmurun mavisinden

emeğin hasından

hayatın közünden

El sallıyorum

sevinç nakışlı karanfillerden

kartal uçuşlu yüreklerden

gülnar kokuşlu güneşlerden

Bu pazar

son hafta tatili çocukluğumun

Şimdiden seviyorum okulumu
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Refik Durbaş, kırmızı kanatlı kar talın ağzından okula giden 
ve gidemeyen çocukları anlatıyor dizelerinde. Ay’a hitaben 

yazdığı şiirlerinde ise alfabenin harflerini tanıtıyor çocuklara.

“Bu pazar son hafta tatili çocukluğumun”


