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kitap tanıtımı..

Dino Buzzati Traverso 1906 – 1972 yılları ara-
sında yaşamış İtalyan romancı, öykü yazarı, 
ressam, şair ve gazeteci. Bu çok yönlü sanatçı-

nın en ünlü eseri olarak kabul edilen Tatar Çölü adlı 
romanı 1940 yılında yayınlanmış.  

Kitabı bir cümle ile özetle deseler şöyle yazardım:

“Bugün, yarın derken koca bir ömrün geçip gidişinin 
hazin hikâyesi”

Rahata alışmak, tekdüzeliğin, o hep şikâyet edilen, 
bir yandan da değiştirmek için bir şeyler yapmayı en-
gelleyen, huzuru. Bunları, kuş uçmaz kervan geçmez 
Bastiani Kalesi’nde göreve başlayan Teğmen Giovan-
ni Drogo’nun yaşamı üzerinden anlatıyor Buzzati. 
Hiç gelmeyecek Tatar saldırısına karşı kalede görev 
yapanlar, hep bu tekdüze yaşamdan kurtulacakları 
günün-anın gelmesini beklerken geçen ömürlerin 
hüznünü hissediyoruz bu kısa roman boyunca. Buz-
zati, Drogo’nun hikâyesini anlatırken kendi hayat-
larımızı sorgulatıyor. Belki asker değiliz ama bizler 
de kendi Bastiani kalelerimizin içinde hapsolmuş 
hayatlarımızda, özgürlük düşümüz için doğru zamanı 
bekleyip duruyoruz.

Buzzati’nin romanını okurken kafamda, bu yazıyı 
hazırlarken ise kulağımda aynı şarkı çaldı: Pink Floyd 
grubunun The Dark Side of The Moon adlı albümle-
rinde yer alan Time adlı şarkı. Grup, şarkıyı yazarken 
Tatar Çölü’nden etkilendi mi bilmesem de sözlerin 
çevirisini paylaşmak istedim:

Zaman 
Sıradan bir günü 
oluşturan anları sayarak 
Zamanı parçalarsın, 
kolaycacık harcarsın 
Doğduğun topraklarda 
bir parça toprağın üstünde dolanarak 
Sana yol gösterecek birini, birşeyi bekleyerek. 

Yoruldun eve kapanıp yağmuru seyretmekten ve 
güneşte mayışmaktan 
Daha gençsin ve yaşam uzun, harcayacak vaktin var 
bugün 
Ve bir gün bakmışsın ki on yılı bırakmışsın ardında 
Kimse söylemez sana koşacağın yeri, başlama işaretini 
kaçırmışsın. 

Ve koşarsın koşarsın güneşi yakalamak için ama güneş 
batmakta 
Ve dolanmakta tekrar sana görünmek için 
Güneş aynı güneş aslında ama sen yaşlısın artık 
Bir nefeslik ömrün var ve bir gün daha yakınsın ölüme 

Gittikçe kısalmakta yıllar, vakit bulamayacağız galiba 
Tasarılar ya sıfır ya da yarım sayfa karalama 
Umutsuzluğa sarılarak avarelik etmek İngilizlere 
özgüdür 
Vakit geçti bitti şarkı, söyleyeceklerim bitmedi ama.
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