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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 Askergibi
sinemafilmlerinderolaldı.küçükİskender3Temmuz2019’daöldü.
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b i r  ç i f t  s i y a h  d e r i  e l d i v e n
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şiirle örtülür sokakta ölen her insanın cesedi.
seslendirilen değil, yazılan sözcüktür
hayatı kendi anlamına doğru iten / çeken.
sözcük, taşıdıklarından kurtulup bağımsızlığını kanıtladıkça
özgürlüğüne kavuşur şiir.
sarfedilen sözcüğü önce okuru, sonra da şairi,
sırasıyla savunur.
ta ki sözcük, hem okuruna hem de şairine isyan edene kadar!

sözcük, doğanın ölümsüz tek tanrısıdır! 
şiir, okurunu bir çift siyah deri eldiven gibi giyer, 
şairinin parmak izlerini saklamak için... 
parmak izleri, hayatın izlerinin tekrarıdır!
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kilidine sıkışmış bir anahtarın kapıya bakışındaki 
çocuksu ifade kadar seviyorum seni..
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k a r a n f i l  y a p r a ğ ı n d a 
b i r  g ü l  d ö v m e s i
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a 1 p h a

Nehirlere karışan zehirli atıklar gibi 
ağır ağır akarak, kanıma karışmakta 
yokluğun!

Hiç sormadım, neydi başka elbiseler içinde bulduğun 
aynı askıyla dolaba kaldırılan iki güzel yelektik biz 
güveye benzer bir şey oldu suskunluğun!.. anladım ki:

aşk naftalinlenmiyormuş meğer, eğer kanıtlanmıyorsa suçun!
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h ü r

Ölen dostunun en afili resmini taşırmışçasına yakanda
cenaze töreninde,
bir belirsizlik kalmıştı ayrıldığımız günün takvime yansıyan aynalı sesinde

Katil,
silerken bıçaktaki kanın gürültüsünü ipekten daha ipek bir mendille 
cesetler meşguldür; garip bir bıçak yarası izi vardır tanrının ensesinde!

leyleklerle birlikte çekip giden gökyüzü kadar lacivertsin şimdi içimde!
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d e l i

Tutanaklarına geçirildim gündüz sevişmelerinin
beklersem gizli öznesi yapacaklar
ruhumun kırık kelebek camında batan güneşin!

Bir yaz piyanisti çalıyor karşı binanın terasında 
piyanosu beyaz, kendisi evi kadar zenci 
bir renk bırakmıyor bana kendimi tanıtacak!

en iyisi diyorum, kerrat cetvelini ezberlemeli yeni baştan!
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