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“Her Şey” Ayrı Yazılır,2016

Waliz Bir,2016

Mayıs Giremez,2017

The God Jr,2017

Kırık Kadeh Sineması İftiharla Sunar,2017

Periler Ölürken Özür Diler,2017

Türkçe Sözlü Hafif Mavi,2017

Arkadaşlar İçin İntihar Vakti,2017

İkinci Waliz,2018

küçükİskender’inCanYayınları’ndakidiğerkitapları:
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küçükİskender(DermanİskenderÖver),28Mayıs1964’teİstanbul’dadünyaya
geldi.KabataşErkekLisesi’ndenmezunolduktansonra İstanbulÜniversitesi
CerrahpaşaTıpFakültesi’ndebeşyıleğitimgördü.Tıpeğitiminide,peşinden
girdiğiİstanbulÜniversitesiEdebiyatFakültesiSosyolojiBölümü’nüdeyarıda
bıraktı. Şiir, roman,deneme, günlük gibi pek çokedebî türdeeserler verdi.
Yurtdışındayayımlananantolojilerdeşiirleriyleyeraldı.2000yılındaOrhonMu-
ratArıburnu,2006yılındaMelihCevdetAndayŞiirÖdülü’nükazandı.2014’te
ErdalÖzEdebiyatÖdülü’nü,2017’deNecatigilŞiirÖdülü’nüaldı.Avrupa’da,
ABD’deşiirokumalarına,panellere,sempozyumlarakatıldı.KürtçeveAlman-
cadakitaplarıbasıldı.Şiirperformanslarıyaptı,Ağır Roman,O Şimdi Askergibisi-
nemafilmlerinderolaldı.Küçükİskender3Temmuz2019’daaramızdanayrıldı.
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ö l e n   s e v g i l i n i n   g ö l g e s i

Hiç gelmemiştim bu eve

Odanda devasa tapınaklar gibi dolaplar
eski,
çekmeceleri 
gri kahverengi mağaralar gibi hâlâ haraplar

Kâğıtlar, alelacele alınmış küçük notlar – içerlerinde –  
              yazı eskizleri
bir sırrı açığa çıkartmak
bir olayı aydınlatmak için üzülmek gibi
sadece üzülerek kanıtlamak kahrı, hüznü, esefi
kanıtlayıp ölmek biterken o harikulade yaz

bütün giysilerin katlanıp konmuş bir kenara
spor ayakkabıların, bilekliklerin, bandanaların hepsi burada
sanki yün kaşkolun sökülmüş
         nerede, neye, kime takılıp kaldıysa
Öyle
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Yatağının altındaki ahşap kutuda bir defter
Ya da defterin altındaki ahşap yatakta bir kutu
Ya da kutunun altındaki ahşap defterde bir yatak
Artık hangisi aramızda tasarlanan şu kısacık aşksa
sadece birdenbire yok olarak kanıtlamak hakikati
kanıtlayıp kanatlanmak biterken o harikulade yaz 

Hiç gelmemiştik bu eve
Penceresinden görünen sahilde
selfie çekiyor sevgililer şimdi şu an
gülüşüyorlar, şakalaşıyorlar, sarılıyorlar birbirlerine 
kuş onlar
Akşamüstü, günbatımı, huzur, eylül ve şarap
Hepsi de güzel çocuklar
Hepsine iyi yolculuklar
İstemsizce veya senin adına el salladım karanlıktan
Salladıkça elimi karanlık bulandı, yıvıştı, parmaklarıma bulaştı
karamel, çikolata, kakao kıvamında
Sahi sen ne zaman karar verdiydin esmer olmaya
Ya da kara bir tren gibi raydan çıkıp devrilmeye, aşağı uçmaya
Durduğun, konakladığın istasyonları anlatmadın ki
Binen, inen yolcuların hakkında tek kelimen yoktu aslında 
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Hiç göstermemiştin bana bu defteri
Kendi sağlamsa da ruhu buruşmuş
Sararmış, kavrulmuş neyi koruyup kolluyorsa sayfalarca
Yaşlanan defterlerin ağır gençlik hatırası
Yaşlanan defterlerin mecbur ağır hasta tebessümü
Safrası kandan, çapası kırık, savrulmuş
Kim bilir kime, kimlere yazıldıysa bunca ısrarlı mısra
Kim bilir kimin, kimlerin kayalıklarında sonlandıysa ömrün
sadece gömüp dizlerini göğsüne kıvrılmak
sadece zor sorular bırakarak geride, kanıtlamak intiharı
kanıtlayıp utanmak bir de bile bile, biterken o harikulade yaz

Hiç gelmemiştim bu eve
Gelmem de bir daha
Odanı olduğu, olduğun gibi saklamış annen
Kaldırmamış eşyalarını, silip temizlememiş
parmak izlerini ürkerek dokunduğun kuşkulardan
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Sahile inip 
oturacağım bir kuytuya
Okuyacağım defterini defalarca en baştan 
Milat öncesinden, milat sonrasından –
Beni neyle cezalandırdığını anlarsam şayet
– ki suçum büyük ihtimal aklımızın bir türlü ermediği hayat
Belki yeniden hayal ederim nerdesin neler oluyor
Nerde canlanır buradan giden ölüler biterken o harikulade yaz       
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