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Refik Durbaş

10 Şubat 1944’te Erzurum’da dünyaya 
geldi. Okuma-yazmadan önce kızak 
kaymayı, kartalların gölgesinde 
çelikçomak 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.

YazYazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:
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Bu Güzel Havada

Babam, küçük sürprizler yapmayı çok 

sever.

Ben ona küçük kırmızı öpücükler veririm.

Anneme de küçük mavi öpücükler...

Babam, bugün de küçük bir sürpriz diye 

bir suluboya takımı ile bir resim defteri al-

mış...

Oysa bu güneşli pazar günü parka gidip 

kumda oynasaydık daha hoş bir sürpriz ola-

caktı.

Ne sıkıcı, böyle güzel havalarda eve kapa-

nıp anlamsız resimler yapmak!

Çocukların bir görevi de herhalde anne 

babalarını hoşnut etmek...
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Neyse, babamla birlikte masaya oturduk.

Suluboya takımını açtı babam, önüne de 

resim defterini koydu.

Annem bir çay bardağında su getirdi.

Bir büyük bardak meyve suyu getirseydi 

daha iyi olurdu ya...

Babam, bana renkleri öğretecek.

“Bak, bu kırmızı,” dedi.

Bilmiyormuş gibi, yüzüne bakmadan:

“Hayır, bu çilek,” dedim.

“Bu sarı!”

“Hayır, muz!”

“Bu beyaz!”

“Kaymaklı dondurma!”

Babam kızar gibi oldu ama sevimli görün-

meye çalışıyor.

“Şimdi seninle resim yapacağız,” dedi.

Fırçayı suya daldırdı.

Sonra kırmızı boyaya sürdü.

Resim defterine bir ağaç yapmaya başladı.

Bir yandan da bana anlatıyor:

“İşte böyle, kurşunkalemle resmi çizecek-

sin, sonra fırçayı suya daldıracak ve boyaya 

süreceksin!”
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Ben, öylece bakıyorum.

Ağaçlar ve çiçeklerle ilk sayfayı doldurdu.

İkinci sayfayı açtı.

Bu kez çeşitli arabalar yapmaya başladı.

Bir kamyon, bir taksi, bir at arabası...

Üçüncü sayfaya küçük küçük evler...

Defter, neredeyse babamın yaptığı resimle 

dolacak.

Bir ara elimi uzatıp fırçayı almak istedim.

Babam, “Bak, resim böyle yapılır,” dedi.

Fırçayı elinden bırakmaya hiç niyeti yok...
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“Mahsusçuktan ağlayayım,” diye düşün-

düm.

Çünkü o kadar kötü resimler yapıyordu ki 

babacığım...

Büyükleri fazla üzmemeli... Hevesini alın-

ca nasıl olsa bırakır.

“Baba, bir park resmi yapsana,” dedim.

“Park da nereden çıktı şimdi?” diye söy-

lendi.

“Yok, hani hava çok güzel de... Şimdi 

parkta olsaydık ben kumda oynarken sen de 

güzel güzel resmini yapsaydın...”
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Fırçayı suya daldırıp anneme seslendi:

“Bilge, bu çocuklar da çok akıllı oluyor. 

Doğru söylüyorsun Alican. Bu güzel havada 

ne diye evde oturuyoruz? Hadi kalk, parka 

gidelim...”

Ayakkabılarımı nasıl giyip sokağa fırladı-

ğımı hatırlamıyorum.

Şimdi, ben de babama küçük bir sürpriz 

yapacağım.

Ona güzel bir kuru boya resim takımı ala-

cağım.
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“Babam, küçük sürprizler yapmayı çok sever.
Ben ona küçük kırmızı öpücükler veririm.

Anneme de küçük mavi öpücükler…”

Mis kokulu, renkli kurabiyeler!
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