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Korku ölümden beslenir. Eğer ölüm diye bir gerçek olmasa korku 
duygusundan da bahsedemezdik. İnsanın insana ve hayata dair his-
settiği korkuların tamamı ölümün yoklaştırıcı etkisinden kaynak-
lanmaktadır. Ayrılık ya bizimle var olana veya kendisiyle var olduğu-
muza yönelik bir kayba işaret ettiği, varoluşu ortadan ikiye böldüğü 
için korku ölümün en büyük habercisi olarak tahayyül edilir. Ayrılık 
ile ölümün imgesel yakınlığı bir kayboluşa ve kaybedişe vurgu yapar 
ve korku tam da bu vurgunun hayatı zayıflattığı yerde boy gösterir. 
Yine aynı şekilde insana korku salan koyu renkler diğerlerini belirsiz-
leştirdikleri; karanlık, nesneleri görünmezleştirdiği; gelecek duygu-
su, şimdiyi silikleştirdiği, yataylığa vurgu yaptığı ve zamanın dikey 
hâllerini ortadan kaldırdığı için korkunun farklı türevleri biçiminde 
tezahür ederler. Bu, kendisinden korktuğumuz insanlar ve durumlar 
için de böyledir. 

Kendisinden korktuğumuz her insan aynı zamanda öngörülemez 
kişidir. Yakından tanımadığımız, bütün veçhelerini göremediğimiz, 
karanlıktan gelmiş ve yüzüne ışık tutulmamış kişidir. Ruhunun de-
rinliğini gördüğümüz, cildinin üzerinde ruhunun ışıkları gezinen 
insanlar güven telkin ettikleri için korku yerine çevrelerine güven 
salarlar. Kendisinden korkulan her insan, ister belirgin çirkinliğiy-
le –yüzün gerideki niyetleri böylece gizleme potansiyeline sahip olu-
şundan kaynaklı- isterse görünür ve özgürlüğü kıskıvrak yakalayan 
otoritesi üzerinden yaşamı zehirleyen yüzüyle kendisini sunduğu 
için bilinç tarafından varoluşu ortadan kaldırma adayı olarak algı-
lanır. Hakeza yalnızlık korkusu da böyledir. Yalnızlığa dair bütün 
korkular dikey göstergelerin silikleşmesi ve bütünüyle kendini yatay 
göstergelere bırakıştan kaynaklanır. Muhtemelen yaşamın simgesi 
görünümündeki dikeylikler olmasa korkularımız hem daha şiddetli 
hem daha sürekli hâle gelirdi. Dağların olmayışı ve dünyanın düm-
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düz çöl görüntüsüne bürünüşü, ağaçların, insanın sıçrama yeteneğinin, hare-
ket kabiliyeti olmayan hayvanların olmayışı ve sadece yatay çıkıntıların boy 
göstermesi de mevcut korkuları olduğundan çok daha ağırlaştırırdı. Korkuyu 
unutma biçimlerinden biri olan göğü seyrediş aynı zamanda dikeylik huşu-
suna kendini kaptırmak demektir. Göğün, ayın, yıldızların yatıştırıcılığı da 
buradan kaynaklanmaktadır, meleklerin yukarıdan aşağı indiğine dair tahay-
yülat da…

Bilinç ile yaşam arasında nasıl sıkı bir ilişki varsa korku arasında da belirgin 
bir ilişki vardır. Doğası gereği bilinç, bilme yeteneğini sivrilttikçe yaşama yak-
laşacağı için ölümün elçisi konumundaki korkudan uzaklaşacak, onunla daha 
kolay boy ölçüşebilecektir. Hatta cesareti devreye koyarak onu yenilgiye uğra-
tacaktır. Bilinç için burada; bilme ve bilgi korkuyu refüze eden, ona geri adım 
attıran en önemli araçlar gibi görünmektedir. Bildiğimiz şeyin bize cesaret 
vermesi onun potansiyel risklerinden arınmış olması, dolayısıyla benliğimize 
yönelik tehditlerden soyutlanması anlamına gelmektedir. Her bilgi yolculu-
ğunun keyifli olması, her bilgi içselleştirilmesinin insanı kuvvetlendirmesi ve 
bilgi süreçlerinin bir fetih gibi algılanması da bilginin korkuyu uzaklaştırma-
sına, onunla araya konan mesafeye işaret eder.  Bilinir olduğu için geçmişin, 
bilinmezlikler yumağı olan geleceğe göre daha güvenli olmasının temel sebebi 
bilincin görüntü alanında oluşudur. Neredeyse bütün insanlar için geçmişin 
bir sığınak olarak addedilişi de bu geride kalmış olanın hiçbir risk taşımaması, 
benliğe ciddi zarar verme potansiyelini kaybetmiş olmasından ötürüdür. Yine 
aynı nedenle gelecek kaygısının da oradan benliğe yönelen tehdidin yarattığı 
korkudan kaynaklandığı su götürmez bir gerçektir. Belki sözün burasında şöy-
le bir soru sorulabilir: Peki ama madem insan bilinci, görünür alanı güvenli 
ve cesaret verici addediyor ve geleceği, belirsizliklerinden dolayı güvensiz ve 
korku dolu buluyor, en silinmez anılarımız neden tam da geleceğin kucağına 
itildiğimiz o ilk anlardan oluşuyor? Başlangıç, geleceğin öngörülemez kuca-
ğına itilen şimdilerden ibaret olduğuna göre neden başlangıçları kutsar ve 
unutmayız? İyi de bitse, kötü de bitse, zarar da verse mutlu da etse neden ilk-
ler unutulmazlar arasındaki yerini alır? İşte burada hayat ile insan arasındaki 
ilişkinin, kopma ile tekrar birleşme, uzaklaşma ile tekrar eve dönme, kaçma 
ile yakalanma, saklanma ile ortaya çıkma ilişkisinin temel paradigması dev-
reye girer: Bu, her şeye sahip olduğu hâlde mutsuz olan insanın hikâyesidir. 
Öyle görünüyor ki biz zamanı geriden ileriye ittiren özneler süreci gibi değil 
de tepeden, her ikisini de gören bir şimdinin içinde oturarak yöneten birey-
ler olsaydık hayatın bu kadar uzun sürmesi gerekmezdi. Zamanı anlamlı kı-
lan, gelecekten bugüne akmasıdır. İçinde potansiyel risk bulunsa bile insan 
doğasının ileriye yönelik kurgulanması o riskin içindeki meyveyi koparmaya 
yönelik olarak sürekli kışkırtılmaktadır. Aslında insan bir bakıma, belayı can 
sıkıntısına tercih etmektedir. Bela sadece bela olarak görünse, gelecek sadece 
geçmiş gibi kristalize olsa, tek boyutlu yaklaşsa sorun yok, kenarda durmayı 
becerir insan. Ama her bela, içinde kışkırtıcı bir keşfi barındırdığı, her gelecek, 
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bilinmez bir ormana girmeyi anıştırdığı, her korkunun içinde biraz da umut 
yer aldığı için insan gözlerini kapatır ve geleceğin kucağına kendini bırakır. 
İlkleri anıya dönüştüren felsefe, yaşam haritasının kayıp parçasını ve gömülü 
defineyi bulmak için tehlikelerle dolu bir ormanın içine dalmanın sınır nokta-
sından başka bir şey değildir.

Meşruiyetini varoluştan alan cesaretin tam tersi olarak ölümün elçisi olduğu 
için korku benliğin bütün yaşam enerjisini soğurur. Sürekli korkuyla yaşamak, 
ruhen ve bedenen sürekli hastalığa maruz kalmak gibidir. Ölüm zaten korku-
nun süreklilik kipinden mutlaklık kipine evrilmesidir. İnsandaki umudun 
cesaret ile kurduğu ilişki ona nasıl varoluş alanlarını açıyorsa ümitsizliğin 
korkuyla kurduğu sentez de onu yok oluş alanlarına sürükler. Böylece korku, 
doğduğu andan itibaren insanın içine yerleşmiş bir ölüm ajanı olarak da dü-
şünülebilir. Ona zarar veren neredeyse bütün virüsler korku üzerinden ölümü 
davet ederken onu zarardan koruyan savaşçı hücreler de cesaret üzerinden 
varlığı çağırır. Bedenin savaş alanına dönüştüğü bu karşılaşmanın ruhsal bo-
yutunda ise gücü zayıflatan korkular ile kuvvet bahşeden cesaret birbiriyle 
cenge tutuşur. Bu bedensel savaşta iyi hücrelerin kötü hücrelere üstünlüğü 
sağlık üzerinden cesaret ve hayatı, kötü hücrelerin iyiler üzerindeki üstünlü-
ğü ise hastalık üzerinden korku ve ölümü yakınlaştırır. Hem beden hem de ru-
hunda biri negatif –ölüm-, öteki pozitif –hayat- iki uç barındıran insan, ömrü 
boyunca biri korku, öteki cesaret olan bu iki uç arasında gidip gelir. Gün ışır 
cesaret görünür hâle gelir, karanlık çöker korku hâkim olur. Galibiyet cesareti 
kutlar, mağlubiyet korkuya bakar. Güç cesarete selam verir, mecalsizlik korku-
ya işmarda bulunur. Mutluluk cesarete minnet duyar, mutsuzluk korkuya he-
sap sorar. Ölüm ile hayat nasıl insan hücrelerinden başlayarak zamanın bütün 
anlarına yayılmış olarak nöbetleşe yer değiştirirse korku ile cesaret de aynı şe-
kilde insanı ha bire yoklar, birbirinin yerine geçerek onun o anki psikolojisini 
şekillendirir.

Korkusuzluk diye bir şey yoktur, korkuyu unutma biçimleri ve stratejileri var-
dır. Her varlık, her bilinç, her insan korkar. Doğmuş olmak, korkunun kuca-
ğına girmektir. Kimi hayata dair çağrışımlar öyle güçlüdür ki ona sarılan in-
sanlarda cesaret bir kimliğe dönüşür, korku geri çekilerek kendini unutturur. 
Ama bazen de “cahil cesareti” dediğimiz şey gerçekleşir. Ölümü unutmak değil 
de tanımamaktan kaynaklı bir korkusuzluk kendini gösterir ki bu, bilincin 
eşiğiyle de ilgilidir. Tek hücreli canlılardan dâhilere uzanan çizgideki bütün 
insanlar kendini korumak için az veya çok korkuyu bir strateji olarak kulla-
nır. Ama korkunun belirgin hâle gelmesi, ölüm bilincinin keskinliğine dair 
olduğundan hayvanlar bitkilerden, insanlar böceklerden daha çok korkarlar. 
Yaşam derecesi arttıkça yaşama hevesi de artar ve yaşamı kaybetme korkusu 
da buna eşlik eder. Ancak dehanın korkusunu sıradan insanınkinden ve diğer-
lerinden ayıran çizgi, onun bilinç yüksekliğinin ölüm sonrasındaki varoluş 
alanını da görebilmesindendir. Hakeza öte dünya anlayışına derinden bağlı iç 
dünyaların ölüme tebessümle bakmalarından kaynaklı bir korkusuzluk ala-
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nı söz konusu iken ölümü bir yok oluş kipi olarak görenlerin intihar üzerin-
den yaşam alanlarını olduğundan daha dar hâle getirdikleri söylenebilir. Bu 
yönüyle her intihar biraz da zamana, bütün ömre yayılmış olan korkuyu tek 
harekette ortadan kaldırma girişimidir. Ama aynı zamanda insanın korkuyla 
imtihanında ona yenilmek, boyun eğmek anlamına da gelebilir.

Ölüm durağanlığa ve işlevsizliğe atıfta bulunduğu için hareket hâlindeki in-
sanlar, zihin ve bedenen çalışanlar ile ona meydan okuma biçimlerinden biri 
olan “yaratmayı” kendilerine iş edinenler durağan olanlara, aylaklara, zihin 
ve beden kötürümleri ile kendini tüketmenin kucağına atanlara göre daha 
az korkarlar. Bu bir bakıma da, eyledikleri ve yarattıkları üzerinden korkuy-
la kendisi arasına bir duvar örmek, korkunun sesini yarattıkları eserlerin du-
varlarından içeri girmesini engellemektir. Odun kırmaktan başlayarak yemek 
yapmaya, örgü örmekten tutun da dünyanın en büyük edebiyat eserini ortaya 
koymaya kadar bütün yaratıcı süreçler hayata vurgu yaparak sadece korkuya 
meydan okumanın değil aynı zamanda onu keçeleştirmenin, dondurmanın 
hatta büsbütün yok etmenin arayışı olarak tecessüm ederler. Korku harekete 
yenik düşer çünkü. Eyleyişin kesintisiz boşluklarına sızma şansı yoktur. Savaş 
alanlarındaki hıza da yenik düşer korku, kalemin akışındaki kelimelere, zih-
nin işleyişindeki tahayyüllere de. Korkunun sapasağlam ve tek parça olarak 
içeri girdiği yerler hep akışkanlığın yavaş olduğu, ataletin, tembelliğin, sü-
nepeliğin ve aylaklığın, dolayısıyla ölümün kardeşi olan durağan simgelerin 
olduğu yerlerdir. Buna karşın ruhen ve bedenen yerinden kıpırdamayı zül 
addetmeden tutun da yaratıcı süreçler karşısında yıkımı öngören ve negatif 
harekete vurgu yapan bütün yoklaştırıcı göstergeler de korkuyu yaymanın ve 
hayatı daraltmanın, hatta onu büsbütün ortadan kaldırmanın somut hâlleri 
biçiminde karşımıza çıkar. Böylece eylemsizlik üzerinden korku hayatı zayıf-
latmanın, eylem üzerinden cesaret onu kuvvetlendirmenin aracına dönüşür. 
İnsanlık tarihinde bugüne kadar ortaya konmuş bütün eserler hayatı pekiş-
tirmenin somut görüngüleri iken ortaya konmamış olanlar ile ortaya konmuş 
olanı yerle bir etmeye yönelik hareketler ve icraatlar da ölümü hayatın üzeri-
ne yıkmanın somut görüngüleridir. Böylece,  hangi alana ait olursa olsun, ço-
cuğunu emziren kadından Mısır Piramitleri’ni inşa eden zihniyete kadar her 
türden yapma cesaret; bir karıncayı ezmekten sarfınazar etmeyen zihinden 
tutun da dünyayı yakıp yıkma kararı vererek büyük savaşların düğmesine ba-
san zihniyete kadar her türden yıkma ise korku içgüdüsünün sonucu olarak 
tebellür eder. 

Bununla birlikte yaratılmış hemen her şeyde olduğu gibi korkunun da ken-
dine göre faydaları vardır. Öncelikle, cesareti görünürleştirmesi ve ona oldu-
ğundan daha parlak bir görünüm kazandırması korkunun gerekliliği konu-
sundaki bütün şüpheleri ortadan kaldırır. Bu, biraz da hayatı güzelleştirenin 
ve ona anlam katanın ölüm olması gibidir. Korkunun gerekliliği ve faydası 
sadece ölüm ile aramıza mesafe koymaya yönelik geri çekilme potansiyelin-
den kaynaklanmaz, aynı zamanda yaşama dair renklerin olduğundan daha 
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parlak görünmesini de sağlar. Ölüm olmasa hayat bu kadar keyifli bir sürece 
dönüşmezdi. Gece olmasa gündüzün renkleri bu kadar birbirinden ışıltılı hâle 
gelmezdi. Ayrılık olmasa vuslat bu kadar içten ve sıcak bir sarılmaya dönüş-
mezdi. Nefret olmasa aşk böylesi muhteşem bir duyguya dönüşmezdi. Korku 
riski taşımasa geleceğe yönelik hiçbir hayat böylesine büyüleyici görünmezdi. 
İçinden korkunun ayıklandığı hiçbir sevinç insanın ayaklarını yerden kesmez. 
Irmağın güzelliği, gerisinde bir çizgiyle ayrılan kıyıdan kaynaklanır. Ormanın 
ihtişamı biraz da belli belirsiz bir korku hissettirmesindendir. Başlangıca ya-
pılan vurgu tam da başlama esnasındaki korkunun yarattığı kalıcı duygusal 
dalgalardır. Hayat için ölüm kaçınılmaz bir risk alanıdır. Korku o riski ayak-
larımıza kadar getiren, içimize yerleştiren ve hayatı onunla olduğundan daha 
yaşanabilir kılan başat duygulardan biridir. Korku; kendini kötülüklerden ve 
yokluk düşüncesinden korumanın ve savunmanın en etkili yöntemlerinden 
biri değil sadece, aynı zamanda güven duygusunu ada’ya çeviren ve ada’yı de-
nizin ortasında muhteşem gösteren bir sınırdır. İnsan ile hayat, deniz ile kıyı, 
gök ile yer, dünya ile evren, ruh ile beden, beden ile organları arasındaki çiz-
ginin vazgeçilmez ressamıdır korku. Deliler korkmaz ama hayatı da bilmez. 
Çocuklar korkuyu ancak hayatın içine girmeye başladığında ve ölümü fark et-
tiğinde tanır. Böylece şöyle der Tanrı: Hayatın yanına ölümü, bilincin yanına 
korkuyu koydum. Ölümü bilerek hayatı yaşamak, korkunun farkında olarak 
cesareti tercih etmek… İşte bütün mesele…


