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küçük İskender (Derman İskender Över), 28 Mayıs 1964’te İstan bul’da 
dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstan-
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde beş yıl eğitim gördü. Tıp 
eğitimini de, peşinden girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü’nü de yarıda bıraktı. Şiir, roman, deneme, günlük gibi 
pek çok edebî türde eserler verdi. Yurtdışında yayımlanan antolojiler-
de şiirleriyle yer aldı. 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında 
Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü kazandı. 2014’te Erdal Öz Edebiyat 
Ödülü’nü, 2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü aldı. Avrupa’da, ABD’de şiir 
okumalarına, panellere, sempozyumlara katıldı. Kürtçe ve Almancada 
kitapları basıldı. Şiir performansları yaptı, Ağır Roman, O Şimdi Asker gibi 
sinema filmlerinde rol aldı. küçük İskender 3 Temmuz 2019’da öldü.
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Dalmışım bir ara. Yan taraftan seslendi:
— Kadehiniz boş, içmeyecek misiniz?
— Bilmem, benim için yeterli sanırım, dedim refleksle. 

Hiddetlendi:
— Buralarda boş kadeh bir cinayet sebebidir. Efendi 

ol, tahrik etme bizi!
Kalabalıktılar. Hatta mekân hıncahınç doluydu; her-

kes elindekini bırakmış, susmuş, dönmüş bana bakıyordu. 
Neme lazım, verdim hemen siparişi; garson hazırmış 

zaten, koşarak geldi, servisi yaptı. Başımla kibarca tek tek 
selamlayıp hepsini, kadehimi kaldırdım havaya.

Yanıtlamadılar. Kaldıkları yerden sohbete, içmeye de-
vam ettiler.

Çok korkmuştum. Onlar gidene ya da burada birer bi-
rer ölene kadar yerimden kıpırdamadan içmem şarttı artık.
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Kimilerine göre fazla küçükken Beyoğlu Balık Çar-
şısı’na daldığımda bambaşka hayallerin kurbanı olmayı 
çoktan göze almıştım. Meselesi olan insanın içki içmesi 
tehlikeli, meseleyi atlanması şart engel sayan atlet gibi 
takılmak ise ruha huzur. 

O zamanlar duyardık ki Beyoğlu’nun kimi meyha-
nelerinde haftanın belli bir gününde yazar, şair tayfası 
toplanıp demlenir, özlem giderirmiş. Onların sohbetine 
uzaktan kulak misafiri olanların hatıraları bugün meyha-
ne adabının ilkeleridir aslında. Malum, edebiyatçı içki ile 
sevgilisi arasında fark görmez. ‘Beyaz gelinlikli dul rakım’ 
diye yazdığım yıllarda rakı kadehimin dul kalması, yani 
rakının yanında su bardağımın olmaması karaciğeri biraz 
zorlasa da, gençliğin verdiği cesaretle köşe bucak o mey-
haneleri arardım Beyoğlu’nda. İçeri girip masaya çöke-
cek değildim elbette; öteden seyredecek, o önemli insan-
ların sohbetinin ayarını ölçecektim. Saçlarımı, paltomun 
kenarını ve uzun atkımı savurarak basacaktım tek tek 
mekânları. 

İncelikli ve eşit doldurulan rakı, ağızdan kulağa uza-
nan o aşk, ölçülü ve ironi içeren dedikodular, yeni yazıl-
mış şiirler ve fonda illaki bir sanat müziği ezgisi. 

Onları yakaladığım günlerde gözümde canlandırdı-

m e y h a n e y e   g i r i ş 
d e r s l e r i  -  1 
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ğım tüm bu sahnenin eksiksizliğine şahit oldum; sonlara 
doğru masaya gelen hesap pusulası bile kimsenin kalbini 
kırmazdı. Hesap ya paylaşılır ya da bonkörlük bir diğeri-
nin maddi yetersizliğini kibarca örterdi. 

Cumhuriyet Meyhanesi bu buluşmaların Avrupa kı-
tası ayağında önemli bir yer teşkil ediyordu. Biz çömez-
ler, çaylaklar, henüz masa kurmaya gücü yetmeyenler alt 
katta cebimizdeki harçlıklarla idare ederken üst katta 
edebiyatın şahane adamları, kadınları gecenin kaymağını 
yiyor ve titreyen bacaklarımız o merdivenleri çıkacak 
adımı atmaya hiç yanaşmıyordu. 

Mutlaka bir masada Müjde Ar’ın oynadığı bir kadın 
vardı: Kadehini sürekli elinde tutuyor ve anlatılan her 
şeye şık kahkahalarla yanıt veriyordu. Siyah, dar bir dö-
piyes giymişti. Zarif ve hoştu. Hele bir-iki kadehten son-
ra çalan şarkıya eşlik etmesi: ‘Şarkılar seni söyler, dillerde 
nağme adın..’

Diğer masada Nebahat Çehre’nin ruhunu verdiği bir 
kadın daha; karşısındaki beyle kadehini tokuşturuyor ve 
aldığı ufak yudumdan sonra camdan dışarı bakıyordu. 
Hüzün, ayrılık, kader henüz arabeskleşmemiş, romantiz-
mini oryantalizme kaptırmamıştı. Olanlara bir tereddüt 
diyebilecek kadar güzeldiler. Rakıda eriyen buz bardağı, 
dışarıdaki yağmur camları buğulandırıyordu. Cumhuri-
yet Meyhanesi’nin üst katında eski Türk filmlerinin tekrar 
tekrar yaşanması bir özenti değildi; herkes öyle mutluy-
du. Herkesin talihi o kadardı çünkü. Garsona aşk sipariş 
etsen efkâr getiriyordu. Hayat henüz küstahlaşmamıştı.  

Biz de bir gün büyüyecek ve üst kata çıkacaktık. O 
kalabalık içersinde masamıza oturacak, çevremizdeki 
edebiyatçılara, sanat kokanlara, sanatçı gibi içen, içkiye 
sanat tadı verenlere karışacaktık. Çünkü meyhanede ol-
mak bir sanattı. Birbirini kırmamak, incitmemekti. Al-
kolle incelen boya gibi dünyayı yeniden boyamak, renk-
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lendirmekti. Mezelerden ve kadehlerden yükselip birbi-
rine karışan kokular arasında hayata yeniden tutunmak, 
masumiyetini koruyarak dertlenmek-neşelenmekti. Biri 
dertlendi mi birlikte dertlenmek, biri neşelendi mi bir-
likte neşelenmek meseleydi işte. Bu mesele atlanması, 
üstünden sıyrılıp geçilmesi şart bir engeldi. Engel aşıldı 
mı masa ışıldamaya, aydınlanmaya başlardı. Rakının bü-
yüsü buydu. Bu büyü mutlaka tutardı. Zaten arkadaş 
derdini dinleyen, dert ortağın olan değil, senin derdinle 
dertlenen kişiydi.

Rakıya adak adamaya o günlerde karar verdim: Ev-
lenemeyen kızlar, şiirleri basılmayan şairler, iş bulama-
yan dostlar o adaklarımın sonrasında muratlarına erdiler 
hep. O masalarda verilen sözler hep tutuldu, o masalar-
da küskünler barıştı, o masalarda büyük sevdalara yelken 
açıldı. 

Şair Haydar Ergülen’in lafıdır: ‘Sarhoş evinin yolu-
nu, ayık meyhanenin yolunu bulamaz,’ der. 

Ben ne zaman Balık Pazarı’nda yürüsem, başımı kal-
dırıp o pencereye bakarım hâlâ. O kadın bana çevirir 
gözlerini oradan ve mırıldanır: ‘Aşk gibi, sevda gibi, huy-
suz ve tatlı kadın.. Huysuz ve tatlı kadın..’  

“Ne kadınlar sevdim, zaten vardılar.” Doğrusu budur. 
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