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Herkes bir
fleylerden korkar

Ölüm korkusu, örümcek
korkusu, karanl›kta uyu-
ma korkusu, topluluk
içinde konuflma 
korkusu, sevilmeme
korkusu, baflar›s›zl›k 
korkusu, aileden 
ayr›lma korkusu, 
anne baban›n ölmesi 
korkusu, kaybetme korkusu, geç kalma korkusu,
azarlanma korkusu, bilmeme korkusu, asansör
korkusu, patron korkusu, bir k›z› öpme korkusu,
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bir o¤lan› öpme korkusu, dönmedolaba binme
korkusu, terk edilme korkusu, deniz korkusu,
hastal›k korkusu, k›r›k not alma korkusu, kalaba-
l›k korkusu, baflkalar›n› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratma
korkusu, ac› çektirme korkusu, iflsizlik korkusu,
uçak korkusu, sald›r›ya u¤rama korkusu, uyuya-
kalma korkusu, savafl korkusu, f›rt›na korkusu,
et yeme korkusu, s›n›fta kalma korkusu, büyü-
me korkusu, ö¤retmen korkusu, nükleer patlama
korkusu, yabanc› korkusu, paras›zl›k korkusu,
korkakl›k korkusu...

Oldum olas› bir fleylerden korkar›z. Do¤ar,
dünyan›n bir parças› olur, var oldu¤umuzun far-
k›na var›r, korkar›z.

Helikopterler 
hâlâ onlar› ar›yor

“Gerçekten tepemi att›rmaya bafllad›n.

Evet, okumay› ben de biliyorum, orada

P‹ST DIfiI yaz›yor; ne var bunda? Bu

da¤› iyi tan›r›m, emin ol hiçbir tehlikesi

yok. Hadi ama, korkak tavukluk yapma!
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Göreceksin, manzara nefes kesici.”

“Sa¤ ol, kals›n; sen bensiz git. 

Pist d›fl›nda kaymay› sevmiyorum; ç›¤

düfler diye çok korkuyorum,” diye

yan›tl›yor Suzan.

Korkusu, Suzan’›n hayat›n› kurtard›: Çünkü yola
devam eden kayakç›lar›n üstüne ç›¤ düfltü. Kur-
tarma ekipleri hâlâ onlar› ar›yor.

Ne cesar et 
ama !
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Korkunun c. ocuklar›

Avc›lar bütün h›zlar›yla kofluyor, birazdan

gecenin çökece¤inin fark›ndalar. Birkaç

dakika sonra, her yer zifiri karanl›k 

olacak. Bir an önce ma¤aralar›na geri

dönmeleri gerek. Gece hiçbir fley

göremediklerinden, y›rt›c› hayvanlara

–karanl›kta gören ve insan etinin

kokusunu uzaklardan, çok uzaklardan

alabilen hayvanlara– kolay birer av 

oluyorlar. Korkular› artt›kça art›yor. Art›k

yüzlerine çarpan dallar› önemsemeden,

gitgide daha h›zl›, daha h›zl› kofluyorlar.

Bu insanlar› böyle h›zl› koflturan fley, korku.
Korkmasalard›, avdan dönerken böylesine acele
etmezlerdi. Aralar›ndan pek ço¤u da asla geri dö-
nemezdi; çünkü y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan mi-
deye indirilmifl ya da bir uçurumun dibini boy-
lam›fl olurlard›.

Onlara olabildi¤ince çabuk, korunakl› bir ye-
re gitmeleri iflaretini veren fley, korku. Korkma-
salard›, atalar›m›z tehlikelerden bu kadar iyi ko-
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runamaz ve hayatta kalamazlard›. Biz de bugün
burada olmazd›k. 

Korku bizi korur. fiehirde arabalardan kork-
mak, sa¤a sola bakmadan karfl›ya geçmemizi ya
da yolun ortas›ndan yürümemizi engeller. Ak›n-
t›lar›n çok güçlü, dalgalar›n çok fliddetli oldu¤u
zamanlarda, k›y›dan uzakta yüzmekten korkmak-
ta hakl›y›z. Çünkü yorulup, sahile dönecek gücü
kendimizde bulamayabiliriz. Bir uçurumun ke-
nar›nda yürümekten korkmakta hakl›y›z. Bu kor-
ku sayesinde geri çekilir ve bofllu¤a düflme teh-
likesini azalt›r›z.

G›r r r r !
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Anne, ›fl›¤› ac. ›k b›rak!

Mansel her gece annesinden 

koridordaki ›fl›klardan

birini aç›k 

b›rakmas›n› 

istiyor. Oda

kap›s›n›n

alt›ndan küçük

bir ›fl›k demeti

görünce, kendini

daha iyi hissediyor.

Çünkü zifiri

karanl›kta kal›r kalmaz,

h›rs›zlar›n gelip kendisini kaç›racaklar›n›,

dev örümceklerin üstüne t›rmanaca¤›n›,

timsahlar›n ayaklar›n› yemek ve onu

oldu¤u gibi yutmak için yataktan 

kalkmas›n› beklediklerini düflünüyor...

Geceleri, en kötü korkular aç›¤a ç›kar. Sald›r›ya
u¤rama, kaç›r›lma, yenme, öldürülme korkusu...
Karanl›k ve gece korkusunun, insanlar›n belle-
¤ine kaz›l› çok uzun bir tarihi vard›r.
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Korkma! Dal!

“Hadi, dal! Atla! Biraz cesaret! Sana

söylüyoruz, korkman için hiçbir neden

yok ! ”

Hadi ya? ‹yi de, korkmam için hiçbir

neden olmad›¤›n› nas›l bilebilirler ki?

Bence, korkmak için çuvalla neden var.

Sudan 3 metre yüksekte, bu kaygan

s›çrama tahtas›n›n ucuna tünemekten

korkuyorum iflte. Kalbim saatte 100

at›yor, bacaklar›m uyufluyor, difllerim

zang›rd›yor. Babam, annem, yüzme

ö¤retmenim, hatta 10 bin kifli hep bir

a¤›zdan bana, “Korkmasana, hiçbir

tehlikesi yok!” diye ba¤›rsa bile, bu 

hiçbir fleyi de¤ifltirmez.

“Korkma!” Al›n size s›k s›k 
duydu¤umuz gerçekten de 
tuhaf bir emir. Bu t›pk›, 
“Bunu sev, flunu sev, 
flu insan› sev,” ya da 
“Bundan nefret et, 
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