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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 İstanbul 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 antolojilerde şiirleriyle yer aldı. 2000 yılında Orhon Mu-
rat 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 Alman-
cada 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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C A M  K Ü L  S I R  K Ü P L E R İ

kırık bıçaktan kalkan toz sıyrılarak bozuk guguk sokağı’nın
parke taşlarında sabahlamış etnik bir pastan,
kasti yalnızlıklar çiçeği’nde volta atan kokunun ithamında
burgaç burgaç sarmal ziyanlarla bir eli kında onanan,
ayet komutanı peki taarruzlarında evet siperlerinde
bir sakallı çocuk katlinde sidik akıtan gece kusurunda,
bir ilenme oratoryosunun sahipsiz solisti,
sökülen hücreleriyle zalim bedenin gökhapsinde
kükreyerek anlamsız bulantılardan bir madde sıkıntısına
şüpheler ve çizilmeler, titreyiş ve usanç,
ulu kabarmalarıyla denizin şahlanan delioğlan dalgalarıyla
bıkkın bir cumhuriyet ihtiyarı’nın çok sonrasında,
çok öncesinde yargılı bir yanılsamanın,
mithos bittiğinde özürsüz kolay kaba duyarlıklarda,
şeytanın kamçısıyla çıldıran mahmuzsuz ilk süvari,
felsefi yağmalanan kentin dar hanlarında ve o delikanlı’da,
— siz kim bilir hangi kuşun prensisiniz?!
— kim bilir siz hangi taydan indiniz ve bu düşe girdiniz?! 
yalnızlığın yalanına oturan bir diğer isyanla siz,  
duman yakalamaya çıkan son mücahitten beri, 
kadınsız bırakıldığınız savaşlarda ve aşklarda, 
içlenmeyle sorgulandınız, 
savunmasız bir acıydı kentinizin, kendinizin düşmesi
alkolün tahakkümünden doğarken soylu zakkum,
diyapozon mezartaşlarının mırıldandığı melodi,
sabıkalı bir başka çiçekle ben sizin kendinize geldim,
miğferimde, kılıcımda uzay kanı,
kırık bıçaktan, girdim içeri,
guguk sokağı’nı onaran yağmurdan bir rimbaud örttüm,
uyuyan serçe bıraktım ellerinize,
umarsız ve müebbet hicvimle gülümsettim kavminizi,



12

ters rüyalar görülebilir bir baharda keşfiniz,
bir sakallı çocuk katlinde sidik akıtan gece kusurunda,
üleştirerek bakışlarınızın sahte uyumunu,
hırçın sevişmelerden çıkarılmış sonuçlar gibi,
sarılır gibi vücudunuzdan artan yapay bir tortuya,
seyreder gibi sizin için ölmüş soylu bir atın hayaletini,
havaya kaldırılan çatlak asanın duyurduğu senfoni,
tepeler ve dağlar, nehirler ve vadiler suresi,
gezgin kara kedinin gidip gördüğü toplu kıyım,
kutsallığı aşka inandırılmış bir başkalaşım gibi,
orda kimsesizlik kütük gibi devrilir yüreğinize,
patlar ayin, kişner intihar
kırık bıçaktan, girdim içeri,
kucağımda cam kül sır küpleri ve şarap,
uzandım karanlığın aydınlattığı gerçeğinize,
saçlarımı dağıttım, gözlerimi dağıttım, serptim günü
uygunsuz tertibinize,
koşulsuz bir disiplindi sizinle birlikte olmak,
kahrolmak kahverengi bir merdivende,
imgelerini yitirmiş şipşirin bir şiir biçiminde,
yelelerinize kattım korkunun arka bahçelerini,
içinde kocaman kırmızı bir balığın yüzdüğü
korkunç bir havuzdu ağzınız,
bağıra bağıra geçtik meşalelerle gerdek sevdanızdan
çıkılmayacak bir pencere, aralanmayacak bir kapı
kurumayacak bir çamaşır, kırılmayacak bir kadeh
gibi durdunuz bu büyük tutkunun çerçevesinde
bağıra bağıra geçtik meşalelerle gerdek sevdanızdan
kasti yalnızlıklar çiçeği’nin zulasında konuklayan ölüm,
tipi gözyaşı bu,
tipi gözyaşı şimdi yıllanan,
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çağların dışkanaması, kadınsız bırakıldığınız,
uğruna idamınız istenen mor insan,
uğruna asıldığım sabit doğa,
kırık bıçaktan, girdim içeri,
piyanolar çalarken sonmücahit ilksüvariye loş konakta,
avlular aya doyarken,
otobiyografik bir kırılganlık, negatif bir güz,
uşaklar tepsilerde hırs taşırken koridorlarda,
odanızda o eski hanı düşündünüz!
o eski hanın o eski delikanlısı
talan sona ermiş ve teslim olmuştu gövdeniz
konaklar yetmez ki aşkı tatmin etmeye!
hep hanlar hatırlatır o bıçkın dostları
içilen içkiler, elle yenilen tavuklar,
avuçlanan tatlılar, dudaklara bulaşan bal tat
ve arada bir ellemek kalçalarını yaşlı kadın hizmetkârın
kahkahalar, gülüşmeler, bir anda çıkan kavgalar
bıçaklar.. bıçaklar.. bıçaklar..
konaklar yetmez ki aşkı aşka alıştırmaya
hep hanlar hatırlanır, hep oteller, sokaklar..
kasti yalnızlıklar çiçeği  açmaz ki
bir konağın burjuvaziye göz kırpan çizik balkonunda,
mithos bittiğinde özürsüz kolay kaba duyarlıklarda,
bir böğürtüdür kişiliği buzdan sarkaç olanlarda sevda,
ne komşunun geceleri hiç sönmeyen ışığında aranan giz
ne de zoofilist la fontaine’den masalfabl ablukası
çetrefildir yüreğin magmasında fokurdayan çaydanlık
– anlamamak için direnensindir
– hatırlama ziyi, sen ilk kez kar gördüğünde de ağlamıştın!  
kara gözlerinde bir hayvanat bahçesi taşıyansındır,
ve fakat mithos bittiğinde
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dikiş iğnesi gibi bir hasret kalacaktır
toplu iğne gibi bir aşk
çengelliiğne gibi bir aldatılma hissi
en yakın meyhanede içtiğin bir duble votka
bir duble daha, bir duble daha, bir duble de benden
unutmak istediğin kararlı bir yalvarmadır
dua değildir, tanrı yoktur ve adil de sayılmazsın
göçük altından çıkmaya çalışan yaralı bir gergedansın
bilmem kaç günlük sakalın ve pis pardesünle
burnunu sildiğin rengi atmış kaşkolunla
cildi parçalanmış bir beckett kitabıyla
bu kenti, çeten sokak köpekleriyle daha kaç kez dolaşabilirsin
kaç kez kavga edebilirsin daha
sokaklar laf atacaklar, sataşacak sana her orospu
kaçıp gitmeyi düşlediğin o sahil kasabası dün yandı
telefon açıp her şeyi ama her şeyi
itiraf etmeyi, onu sevdiğini söylemeyi düşündüğün insan
dün öldürüldü
evdeki kedin camdan düştü
felç indi annene
babansa başka biriyle yaşıyor artık
konağa dönmek de imkânsız
imkânsız sözcüğünün içinde esen bir rüzgâr var
parasızlık ve sefalet iki ejder gibi karşında
amerika’ya gidemeyeceksin, komünist olamayacaksın
bir renoir tablosu satın alamayacaksın asla
kâğıt oyunlarında hile yapmayı da beceremeyeceksin
senin ruhunu dev bir tümör gibi taşıyor içinde evren
kentten ‘son çıkış’ levhası altında durup bir an
iki şimşek arasına gerdiğin telde yürü sen ey
cam militan!
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suçlama karını ve çocuklarını
suçlama polis devleti ve ekonomiyi
enflasyon ya da birahaneler, ihanetler ve de kaçışlar
sahte sürgünler
enez bir sorgulamadasın vakit artık çok geç
nâzım yetmiyor iliğini titreten kanı dellendirmeye
ahmed arif kemikleşti diyorsun
nevzat ise henüz çok genç
ve ben önüme ilk çıkanla deli danalar gibi
..kişmek istiyorum diyorsun, içmek istiyorum
maç izlemek, ucuz sinemalarda porno film seyretmek
halim yok yeni bir yenilgiyi sırtlanmaya
dayak atmaya dayak yemeye mecalim yok
kurşunu sıksam suyunu çıkarırdım bir zamanlar,
iki şimşek arasına gerdiğin telde yürü şimdi sen ey
zavallı cam militan!
ve otur, yanmış bir sahil kasabasında yaz anılarını
billur anılarından utan!
UTAN!






