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küçükİskender(DermanİskenderÖver),28Mayıs1964’teİstanbul’dadünyaya
geldi.KabataşErkekLisesi’ndenmezunolduktansonra İstanbulÜniversitesi
CerrahpaşaTıpFakültesi’ndebeşyıleğitimgördü.Tıpeğitiminide,peşinden
girdiği İstanbulÜniversitesiEdebiyatFakültesiSosyolojiBölümü’nüdeyarıda
bıraktı. Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebî türde eserler 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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k ü ç ü k  i s k e n d e r ’ i n  ö z y a ş a m ı

ben içi
boşaltılmış siyah bir hayvan hücresiyim

uçan kuşun
erkeklik organını almışım ağzıma havada

kuruluyum
çevir ruhumu ey hasmım canavar, vaktim yok

camdandım
kırılsam doğa çalınacaktı yeryüzünden
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âşık oldum mu
kurt inerdi yüzüme

birden fazlaydı katilim
cesedimi bulamadı sahibim

bir yerime yağmur yağıyordu
ellerimden teki karşı safa geçmişti

bağırsam, ama bir de bağırsam çağırsam ağlasam
şair oldum sanacaklardı

canım, güzel abim!
bağlasana deli gömleğimi!
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s a c r i f i c e

 mavi özgür’e

Sana bugün bir abajur aldım:
Bir şeyin ucunda durur ya yeşil chevrolet
Kapıları açık, baltimor plakalı, usta işi
Teybinde elton john’dan sacrifice
Biz sahile doğru yürümüşüz
Ayak izlerimizde ölüp erimiş peri pelerinleri
Periler birbirine düşman, pelerinler birbirine küs

Sana bugün bir mektup yazdım:
En çok
En çok güllerden söz ettim
Saydam, renksiz, özgür güllerden
Bir gül olmak korkusundan
Nedenini hatırlamıyorum ama ağladım
Sağda solda yakılıp unutulmuş sönmüş sigaralar
‘Canım..’ diye başlanılıp
Yarım bırakılmış bir sürü kâğıt parçası
ruh parçası
aşk parçası
buğu parçası
haz parçası
paramparça içime paramparça bir kış gelmiş
biliyor musun ben daima
Kışları saklanırım kan
Kan ödüldür açıkçası
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