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Başarıdan Korkan Adam!
Batı romanında hakikatı çoğu zaman soytarı yahut aylak adam se-

zer, deli ise dillendirir. Don Kişot, Kitab’a göre yaşamak istediği için 

deli sayılıyordu. Dostoyevski’nin Prens Mişkin’i yüksek sosyetenin 

gerçekliğini fütursuz dile getirdiği için budalaydı. Faust’ta kağıt 

paranın gerçekliğine ilk akıl erdiren soytarıydı.

On dokuzuncu yüzyıl Av-
rupa romanı büyüme 
odaklıydı. Balzac’ın her 

kahramanı, Paris’i ve dünyayı 
fethe çıkmış bir Napolyon’u 
andırıyordu. Çocukların şah-
sında küçüklüğü en çok vur-
gulayan Dickens oldu galiba. 
Fakat mesele, büyümüş ada-
mın küçüklüğüydü ve buna 
“can vermek” yirminci yüzyıl 
romancısına düşüyordu. Ak-
lınıza hemen Kafka gelmesin; 
Walser’i atlamak büyük hak-
sızlık olur. Bu “Berlin kaçağı” 
İsviçreli yazar, “küçük olmanın 
ve küçük kalmanın” modern 
destanını yazdı. Ölümünden 
sonra deşifre edilen “mikros-
kriptlerinde” uzun bir hikaye ile 
bir şiiri, bir tek posta kartının 
bir köşesine sığdırabilmişti. Ee, 
Kafka, Hesse ve Musil üçlüsü-
nün “sevgili şair ve romancısı” 
olmak kolay mı? Bu şeref ancak 
Robert Walser’e nasip olabilirdi. 
Yirminci yüzyıl başı edebiyat 
eleştirmenleri bu büyük şehir 
firarisinde “çobana dönen bir 
yazar” görürken, çenesi düşük 
arabeskin ve Benjamin’in ifa-
desiyle “dil süslerinin” savaş 
içindeki bir dünyaya “eleştirel 
bir karşıgerçeklik”1 sunduğunu 
fark edemiyorlardı. 

Walser’in hayat ve düşüncesini 
bütünüyle kapsayan fikir, ba-
şarısızlık idi. Başarı düşüncesi 
onu dehşete düşürüyordu. Bu 
yönüyle Kafka’nın hakiki öncü-
südür; o da mütemadiyen başa-
rısızlığını öne çıkarmıyor mu? 
Walser’in gezinirken dile getir-
dikleri olmasa, Kafka edebiyatın 
“küçük insanların meşgalesi” 
olduğunu gereğince kavraya-
mazdı belki de! Yardımcı, Tanner 
Kardeşler, Haydut ve Jacob von 
Gunten gibi romanların yazarı 
olan Walser, ardında etkileyi-
ci şiirler ve bir de şiir tadında 
muhteşem bir deneme/öykü sa-
yabileceğimiz Gezinti adlı eseri 
bıraktı. Sadece bu kitapla bile 

edebiyat ansiklopedilerinde yer 
almayı hak ediyor bence!

Yaldızlı Tabelayla Gösteriş 
Tüketimi

Başarıdan ürken amaçsız bir 
gezgindir Walser. Şehrin ara so-
kaklarında serserice dolanırken, 
modernliğin bütün ipliklerini 
pazara çıkaracak gözlemlerde 
bulunur. İşte “yaldızlı tabelalı 
fırın” hakkında söyledikleri: 
“Manzaraya bencilliğin, para 
hırsının, tepeden tırnağa çıplak, 
sefil bir ruh kabalığının damga-
sını vuran böyle altın yaldızlı 
bir tabela barbarlığı karşısında 
şerefli bir insan adamakıllı hid-

detlenmeli. Basit, dürüst bir fı-
rıncı ustasının bu denli ihtişamlı 
görünmeye, bu ahmakça altın 
ve gümüş yaldızlı ilanlarıyla 
sanki bir hükümdar ya da süs 
düşkünü, kötü şöhretli bir ha-
nımefendi gibi güneşte parlayıp 
çakmaya gerçekten ihtiyacı var 
mı? Ekmeğini şerefiyle ve aklı-
selim sahibi bir tevazu içinde 
yoğurup pişirse ya!” 

Bir meslek olarak reklamcılı-
ğın şahlandığı bir dönemdir 
bu. Veblen’in “gösteriş tüke-
timi” diye adlandırdığı top-
lumsal çılgınlık icat edilmemiş 
olsa, “sınırsız sermaye birikimi” 
peşinde koşan kapitalizm, üre-
tim fazlalığı sıkıntısına düşerdi. 
Sınırsız üretim için, tüketimin 
de kamçılanması gerekiyordu. 
Mesele karınları doyurmak de-
ğil, kasaları doldurmaktı. İşte 
buna isyan ediyordu Walser: “Ta 
uzaklardan parlayan, iğrenç bir 
biçimde ışıldayan, altın yaldızlı 
bu harfler ile ekmek arasında, 
kabul edilebilir, dürüstçe gerek-
çelendirilebilir herhangi bir bağ 
ve sağlıklı bir yakın ilişki var 
mı? Asla! Ama bu tiksindirici 
böbürlenme ve gösteriş merakı 
dünyanın bir bucağında, bir kö-
şesinde, herhangi bir zamanda 
baş gösterdi; tıpkı yürekler acısı, 
feci bir sel felaketi gibi, çöpü, 
pisliği ve ahmaklığı beraberinde 
sürükleyerek, bunları tüm dün-
yaya yayarak adım adım ilerledi 
ve benim saygıdeğer fırıncımı da 
önüne katıp onun o eski güzel 
ahlakını bozdu, yaradılıştan ge-
len adabının altını oydu.” 

Yapılabilecek bir şey var mı, 
peki? Bu ahmakça çılgınlığın 
önü alınabilir mi? Toplumdan 
ve ekabir-i devletten umudunu 
kesmiş olmalı ki, Walser sade-
ce kendi şahsi fedakarlıklarını 
vurgulamakla yetiniyor: “Çok 
şey verir, sol kolumu veya sol 
bacağımı gözden çıkarırdım, 
eğer böyle bir fedakarlıkla eski 
zarif içtenlik duygusunun, eski 
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