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Önsöz

Korku, Avusturya asıllı yazar Stefan Zweig’ın ilk kez 1925 
yılında yayımlanan kitabıdır. Genellikle kitaplarında şiddet-
li tutku, ihanet, intihar, aşk ve korku temalarını işlemiş olan 
yazar, hayatı boyunca intihar saplantılarıyla yaşamış ve bunu 
kitaplarına da yansıtmıştır. 

Özellikle bu kitabında intihar, suçluluk ve korku duygula-
rı fazlasıyla okura hissettirilmiştir. Psikolojik tahlillerin bolca 
bulunduğu kitap, insanın korkularını sorgulamasını sağlamak-
tadır. Bir kadının duygularını muhteşem bir anlatımla ifade 
eden yazar, insanın içini kemiren duygular olduğunda nasıl da 
kendini yiyip bitirebileceğini gösteren bir eser ortaya çıkarmış-
tır.

Her şeye sahip, rahat bir yaşam süren Irene, yaşayamadığı 
duygularını uyandıran genç bir adama âşık olur ve kocasını 
onunla aldatır. Sonrasında gelişen olaylar sonucunda bu lüks 
ve konforlu hayatını tehlikeye sokar ve özellikle de kocasına 
karşı işlemiş olduğu ihanetin vicdan azabını yaşamaya baş-
lar. Istırap gibi geçen günler zamanla onun ruhunu sarmalar. 
Yaptığı bu ihanetin kocası ve çocukları tarafından öğrenileceği 
korkusu içini kemirir ve her ne kadar ilk başlarda olayın hâki-
miyetini elinde tutsa da bir süre sonra tüm kontrolü kaybeder.

Yazar, bir insanın içinde yaşadığı korku duygusunun bilin-
cini nasıl etkilediğini, karakterinde yaşattığı duygu değişim-
leriyle bizlere göstermiştir. İnsan, elindekinin değerini ancak 
kaybetmeye yakın olduğunda ya da kaybettiğinde anlar dü-
şüncesi ise bu kitabın başlıca öğretileri arasında yer almaktadır.

Melinda Andonyan
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Bayan Irene, sevgilisinin dairesinden çıkıp da merdiven-
lerden aşağıya doğru inerken, birdenbire o anlam veremediği 
korkuya yeniden kapıldı. Simsiyah bir topaç, gözlerinin önün-
de vınlayarak dönmeye başladı, dizleri sanki kaskatı kesildi ve 
donakaldı. Yere düşmemek için merdivenin parmaklığına tu-
tundu. Bu tehlikeli ziyareti ilk kez gerçekleştirmiyordu; ayrıca 
bu içindeki ani ürperti hissi de ona yabancı değildi ama yine 
de kendine engel olamıyor ve her defasında bu saçma ve ma-
nasız korkuya yenik düşüyordu.

Randevuya gelmek daha kolaydı onun için. Sokağın köşe-
sinde arabayı durdurup, hızlı birkaç adımla sağa sola bakma-
dan ilerleyerek apartmanın kapısına varıyor ve sonra da hızla 
merdivenleri çıkıyordu. İçine sabırsızlığın da karıştığı bu kor-
ku dolu his, bir hoş geldin kucaklamasının sıcaklığıyla yok 
olup gidiyordu. Ancak eve dönmesi gerektiği zaman, bu korku 
hâli büyüyerek âdeta bir dehşete dönüşüyor ve Irene’nin iç-
ten içe soğuktan buz kesmesine neden oluyordu. Suçluluğun 
vermiş olduğu ürpertiye anlamsız bir delilik hissi de karışıyor, 
sokaktaki yabancıların onun nereden geldiğini anlayacağını ve 
şaşkınlığını küstahça gülerek karşılayacaklarını sanıyordu.  

Âşığının yanında geçirdiği son dakikalar, ardından yaşa-
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yacağı huzursuzluk hissiyle âdeta zehir oluyordu. Ayrılacağı 
vaktin yaklaşmasıyla elleri sinirden titremeye başlıyor, sevgili-
sinin sözlerini yarım yamalak dinliyor ve onun son tutku dolu 
isteklerini geri çevirmek zorunda kalıyordu. O dakikadan iti-
baren artık sadece gitmek, tüm benliğiyle oradan, sevgilisinin 
evinden, o apartmandan ve elbette o maceradan kaçıp uzak-
laşmak ve kendi burjuva dünyasına geri dönmek istiyordu. O 
yaşadığı tutkulu saatlerden herhangi bir iz var mı diye korku 
dolu gözlerle aynaya bakıp kendini kontrol ediyor ve o daki-
kalarda kendisini avutup sakinleştirmeye çalışan sevgilisinin 
o boş sözlerini duymazlıktan geliyordu. Birinin merdivenler-
den inip çıkmadığından emin olmak için kapının arkasından 
kulak kabartıyordu. Fakat kapının ardında onu ele geçirmek 
için bekleyen korku, yüreğini öyle sıkıştırıyordu ki merdiven-
leri inerken nefesinin daraldığını ve soluk almakta zorlandığını 
hissediyordu.

Bir dakika boyunca öylece gözlerini kapatıp durdu ve mer-
diven sahanlığının o serinliğini hırsla içine çekti. O an yuka-
rıdaki katlardan birinde hızla bir kapı kapandı. Irene korkup 
kendini toparladı ve eliyle yüzündeki kalın tülü daha sıkı ka-
payarak merdivenlerden çabucak indi. Şimdi ise asıl en kor-
kunç olan dakikalar onu bekliyordu; o apartman kapısından 
sokağa çıkacaktı. Belki çıkışta bir tanıdığa rastlayacak ve ona 
merakla nereden geldiğini soracaktı; tabii bu durum karşısında 
Irene de yalan söylemek zorunda kalacaktı. Koşu öncesi güç 
kazanmak isteyen bir atlet gibi başını öne eğdi ve aniden aralık 
olan kapıya doğru gitti. 

O an tam içeri girmeye çalışan bir kadına sert bir şekilde 
çarpıverdi. Şaşkın bir şekilde, “Pardon!” dedi ve hemen ka-
dının yanından uzaklaşmaya çalıştı ama kadın kapının önü-
nü kapatıp Irene’ye öfkeli ve alaycı gözlerle bakmaya başladı. 
Sonunda kadın çığırtkan bir sesle, “İşte, sonunda yakaladım 
seni!” diye haykırdı. “Tabii ki siz namuslu bir kadınsınız, değil 
mi? Her şeye sahipsiniz, kocanız var, paranız pulunuz var ama 
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hiçbiri yetmiyor, üstüne bir de zavallı bir kızın sevgilisini ayar-
tıyorsunuz.”

“Tanrı aşkına! Neler diyorsunuz? Düşündüğünüz gibi de-
ğil.” diye kekelemeye başladı Irene ve oradan uzaklaşmak için 
beceriksizce bir çabada bulundu fakat kadın iri cüssesiyle ka-
pının girişini tıkamıştı ve cazgırlık yapıyor, karşılık veriyordu. 

“Hayır, yanılmıyorum ben. Sizi gayet iyi tanıyorum. Siz 
Eduard’ın yanından geliyorsunuz; benim erkek arkadaşımın 
yanından. İşte sonunda yakaladım sizi. Şu son zamanlarda 
bana neden az vakit ayırdığını anladım sonunda. Demek sizin 
yüzünüzden... Ne kadar da bayağısınız!”

Irene kadının sözünü baygın bir sesle keserek, “Tanrı aşkı-
na, lütfen bağırmayın!” dedi ve istemsizce sahanlığa doğru geri 
çekildi. Kadın ise hâlâ alaycı bir ifadeyle kendisine bakmak-
taydı. Sanki Irene'nin bu korkudan titreyen hâli ve çaresizliği 
hoşuna gitmişti çünkü onu, kendinden emin bir tavırla, alaycı 
ve durumdan memnuniyet duyduğunu belli eden bir gülüm-
semeyle, kurbanını izler gibi izliyordu. Konuşurken bu hisle, 
sesleri gittikçe yayvan bir şekilde telaffuz etmeye başlamış ve 
âdeta bu durumdan zevk alır pozisyona gelmişti.

“Demek sizin gibi asil, kibar, aynı zamanda da evli hanım-
lar, bir başka kadının erkeğini ayartmaya giderken böyle gi-
yiniyorlar. Yüzlerini gizlemek için tülle örtüp, sonrasında da 
yine namuslu rolü oynuyorlar.”

“Siz... Siz benden ne istiyorsunuz? Tanışmıyoruz bile. Git-
mem gerekiyor.”

“Tabii ya, gitmelisiniz. Saygıdeğer eşinizin yanına, o sıca-
cık yuvanıza dönmelisiniz. Tekrar o asil hanımefendi rolüne 
girmeli ve üstünüzü değiştirmek için hizmetçilerinizi çağırma-
lısınız. Bizim gibilerin ne hâlde olduğu, siz hanımefendilerin 
umurunda bile değil. Açlıktan geberiyorlar mı diye hiç endişe 
etmezsiniz. Ancak erkeğimizi de baştan çıkarıp elimizden al-
mak istersiniz.”
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Irene birden kendini toparladı ve içinden gelen hissiyata 
uyarak elini cüzdanına götürdü. Tuttuğu ilk kâğıt parayı çekti 
çıkardı.

“Buyrun, alın! Artık beni rahat bırakın da gideyim. Bir 
daha buraya asla gelmem, size söz veriyorum.”

Kadın kötü kötü bakarak parayı aldı. Paraya uzanırken aynı 
zamanda da “Şıllık!” diyerek kendi kendine mırıldanıyordu. 
Irene bu lafı duyunca bir anda irkildi ama aynı zamanda kadı-
nın kapının önünden çekildiğini de görünce intihara kalkışan 
birinin kendini kuleden atması gibi, anında dışarıya fırlayıver-
di. Âdeta nefes nefeseydi, hızla yürümekteydi. İnsanların yüz-
leri sanki belli belirsiz, çarpık çurpuk şekiller hâlinde yanın-
dan geçmekteydi. Kararan gözleriyle zar zor ilerleyerek sokağın 
köşesinde bekleyen arabaya attı kendini. Arabanın koltuğuna 
sanki bir külçe gibi bedenini bıraktı. İçindeki her şey donmuş 
gibiydi, hareket etmiyordu. Şoför ise şaşkınlıkla yolcuya nere-
ye gideceğini sordu. Irene, boş bakışlarla bir süre şoförün yü-
züne öylece baktı. Sanki zihninin yeniden devreye girmesini 
bekler gibiydi. Sonra aniden, “Güney garına.” dedi. Ardından 
da kadının kendisini izleyebileceğini düşünüp, “Lütfen çabuk, 
biraz acele edin.” diyerek endişeyle ekledi.

Bu karşılaşmanın onu ne kadar yaraladığını ancak yola çık-
tığında anladı. Soğuk ve cansız gibi hissettiği kollarını yok-
ladı ve ardından titremeye başladı. Boğazından yukarı doğru 
sanki acı bir şey yükseliyor ve kusacakmış gibi hissediyordu. 
Aynı zamanda göğsünü sıkıştıran anlamsız ve pısırık bir öfke 
içini kemiriyordu. Bir olta iğnesi gibi beynine saplanmış olan 
bu olayın dehşetinden kurtulmak için, çığlık atmak veya bir 
yerleri yumruklamak istiyordu. Kadının o alaycı gülüşünü, 
o leş ağız kokusunu, o nefretle kendisine ettiği aşağılık lafları 
söyleyen dilini ve tehdit ederek havaya kaldırdığı o yumruğu-
nu hatırladıkça berbat hissediyor ve bu düşüncelerden hemen 
kurtulmak istiyordu. Midesinin bulantısına engel olamıyor, 
safranın boğazında daha da yükseldiğini hissediyordu. Araba-
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nın da hızlı gitmesi onu sağa sola savuruyordu. Şoförden biraz 
daha yavaş gitmesini rica edeceği sırada, taksi ücreti için yeterli 
miktarda parasının bulunup bulunmadığı aklına geldi çünkü 
bütün parasını o şantajcı kadına vermişti. Telaşlanarak şoför-
den durmasını istedi. Şoförün ne olduğunu anlamasına izin 
vermeden, bir anda taksiden iniverdi. Neyse ki cebinde kalan 
para, ücreti ödemeye yetmişti.

Ancak bu kez de kendini yabancı bir mahallede, insanların 
telaşla bir yerden bir yere koşuşturduğu bir alan içinde buldu. 
Çevresindeki insanların davranışları ve konuşmaları sanki ken-
disine acı veriyor gibiydi. Korkudan kaskatı kesilmişti, adım 
atmakta zorluk çekiyordu ama eve dönmeliydi. Gücünü top-
ladı ve sanki bir bataklıkta ya da dizine kadar gömülmüş hâlde 
karda yürür gibi insanüstü bir çabayla sokakları arşınlamaya 
başladı. En sonunda evine ulaştı. Sinirli ve telaşlı bir şekilde 
merdivenlere yöneldi ama sonra bu huzursuzluğu anlaşılmasın 
diye kendini biraz yatıştırmaya çalıştı ve ardından merdiven-
lerden yukarı çıktı.

Evdeki hizmetçi kız, üzerinden mantosunu aldıktan son-
ra hemen yandaki odada küçük kızının, abisiyle oyun oynar-
ken gülüştüklerini duydu ve ardından da her yerde kendine 
ait eşyaları gördükten sonra nihayet kendini güvende hissetti. 
Ait olduğu bu dünya ona görünüşte yeniden eski dinginliğini 
kazandırdı ancak heyecan dalgaları içten içe hâlâ onu tedirgin 
etmekteydi ve kalbi tüm hızıyla çarpmaya devam ediyordu. 
Yüzündeki tülü çıkardı. Sakinliğini korumaya özen gösterip 
yüzünü pudraladıktan sonra akşam yemeği için yemek odasına 
gitti. Kocası sofranın başında gazetesini okuyordu.

“Ireneciğim, geç kaldın!” diyerek karısını selamladı adam 
hafif sitem dolu bir ifadeyle ve kalkıp karısını yanağından 
öptü. Irene, ister istemez kendini kötü hissetti, utanmıştı. Be-
raber sofraya geçtiler. Adam yeniden bakışlarını gazetesine çe-
virerek, aldırmaz bir ifadeyle karısına sordu: “Bu saate kadar 
neredeydin?”
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“Şey… Amelie’yle birlikteydik,” diye karşılık verdi Irene. 
“Alışverişe çıkacağını söyleyince, ben de beraber gitmek iste-
dim,” diye de ekledi. Kendine kızmıştı çünkü böylesine kötü 
bir yalanı söylemekle düşüncesizlik etmişti. Başka bir zaman 
olsa söyleyeceği yalan üzerinde ince eleyip sık dokuyarak düşü-
nür, herhangi bir kontrol etme ihtimaline karşı kendini hazır-
lardı. Ama bugün maalesef yaşamış olduğu korku bütün bun-
ları unutturmuş ve bu beceriksizce kurguladığı yalanı ortaya 
atmasına neden olmuştu. Ya kocası geçen gün tiyatroda izle-
dikleri oyundaki gibi arkadaşını arayıp doğru olup olmadığını 
sorsa ne yapacaktı?

“Neyin var Irene? Çok gergin görünüyorsun, şapkanı dahi 
çıkarmamışsın. Ne oldu?” diye sordu adam. Tuhaf hâllerinin 
bir kez daha fark edilmiş olması Irene’yi ürkütmüştü. Kalkıp 
hemen şapkasını çıkarmak için odasına gitti, aynanın karşısı-
na geçip gözlerine baktı. Bakışlarının tekrar güven ve kararlılık 
uyandırdığına emin oluncaya kadar uzunca bir süre öylece ka-
lakaldı. Ardından da dönüp yemek odasına gitti.

Hizmetçi kız akşam yemeğini getirdi. Diğer akşamlar gibi, 
o akşam da aynı geçti. Tek fark, belki daha az konuşmaları ve 
keyiflerinin pek yerinde olmamasıydı. Aralarında kesik kesik, 
zoraki konuşmaların olduğu bir akşam olmuştu. Irene dur-
madan gün içerisinde yaşadıklarını hatırlıyor, şantajcı kadının 
karşısına çıktığı o tatsız anı düşündüğünde yeniden dehşete 
kapılıyordu. O dakikalarda kendini güvende hissetmek için 
başını kaldırıp bakışlarını çevresinde özenle yerleştirilmiş eşya-
ların üzerinde gezdiriyor ve her birinin kendisi için ne anlam 
ifade ettiğini hatırlayarak içini rahatlatıyor ve huzur buluyor-
du. Duvardaki saat, sessizliğin içerisinde çelik adımlarla ağır 
ağır ilerlerken, sanki o kaygısız ve kendinden emin ritmini far-
kında olmadan Irene’nin yüreğine aktarıyordu.

Ertesi sabah kocası bürosuna, çocukları da gezmeye git-
tiklerinde, nihayet Irene tek başına kalabildi ve kuşluk vak-
ti ışığında dün yaşadığı o korkunç karşılaşma anını yeniden 
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düşünüp, bu kez içindeki korkusunu hafifletmeyi başardı. 
Yüzündeki tülün çok kalın olduğunu ve bu yüzden kadının 
onu tekrar gördüğünde tanıma olasılığının imkânsız olduğu-
nu düşündü. Bundan sonra daha sakin davranmalı ve gerekli 
önlemleri almalıydı. Basılmaları ihtimaline karşı, bir daha asla 
âşığının evine gitmeyecekti. O hâlde, geriye sadece o kadınla 
bir daha karşılaşma ihtimali kalıyordu ki o da hemen arabaya 
binip oradan uzaklaştığı için takip edilemeyeceğinden, imkân-
sız görünüyordu. Kadın, kimliğini ve adresini bilmiyordu, üs-
telik yüzünü de tam olarak görmemişti. O yüzden çok rahat 
tanınamazdı, korkmasına gerek yoktu. Fakat Irene bu küçük 
ihtimale karşı bile hazırlıklıydı. Öyle bir durumda hemen kor-
kunun kıskacından kurtulup gayet rahat davranacaktı, her şeyi 
inkâr edecek ve bir yanlışlık olduğunu öne sürecekti. Gidişi-
ni ele verecek başka bir kanıt da bulamayacağı için, o kadını 
kendisine şantaj yapmakla suçlayacaktı. Irene başkentin en bi-
lindik avukatlarından birinin karısıydı. Boşuna mıydı? Şantajı 
bastırmak için anında harekete geçmek ve soğukkanlı olmak 
gerekliydi, aksi takdirde vakit kaybetmek ve tedirginliğini belli 
etmek şantajı yapan kişinin başarı kazanmasını sağlardı. Bütün 
bunları kocasının meslektaşlarıyla yaptığı konuşmalardan ga-
yet iyi biliyordu.

İlk tedbir olarak âşığına kısa bir mektup yazdı. Yarın be-
lirledikleri saatte gelemeyeceğini ve sonraki günlerde de ken-
disine ziyarette bulunamayacağını ifade etti. İlk başta ifade-
sini her ne kadar soğuk bulup değiştirmek istese de âşığının 
kendinden önce böyle aşağılık ve basit bir kadınla birlikte ol-
muş olması onun gururunu istemsizce harekete geçirmişti. Bu 
yüzden de ifadesini değiştirmekten vazgeçti. Onunla buluşma 
zamanını kendi keyfine göre belirleyeceği bir tarih olacak şe-
kilde açık bıraktığını belli eden o soğuk ifadedeki intikam ha-
vasından son derece memnun kaldı.

Çevrede tanınmış bir piyanist olan bu gençle bir gece bir 
toplantıda tanışmıştı. İlk başta pek istemese de kısa bir süre 



Stefan Zweig14

sonra farkına bile varmadan, onun metresi olup çıkmıştı. As-
lında bu gence ne kanı kaynamış ne de onu ruhen ya da be-
denen kendine çekmişti. Ona kendini teslim ederken, ne bir 
yoksunluk ne de ona karşı bir şehvet duymuştu. Sadece gen-
cin isteğine karşı direnmek istememiş, kendini rahatsız etse de 
merak hissiyle karşı koymamıştı. 

Kocasıyla oldukça mutlu ve tatmin olduğu bir ilişkisi vardı. 
Çoğu evli kadında görülen manevi açıdan çökme gibi şikâyet-
leri olup da bir sevgili bulma ihtiyacı duymamıştı. Varlıklı ve 
kültür seviyesi kendisinden yüksek olan kocası ve iki çocuğuy-
la mutlu, rahat, sakin ve bolluk içinde bir hayat sürdürmek-
teydi. Fakat bazen hava nasıl boğucu ya da fırtınalı olduğunda 
insan rahatsız oluyorsa, sakin, dingin bir hava da insanı rahat-
sız edebiliyordu. Tıpkı havadaki bu değişim gibi mutluluğun 
da memnuniyetsizlik kadar kışkırtıcı bir yanı olabilirdi. Tok-
luk da açlık da insanı eşit ölçüde tahrik edebilirdi. Irene’nin 
hayatının güvenli ve tehlikesiz oluşu, onun merak hissini 
uyandırdı ve onu bu maceraya doğru sürükledi. Hayatında 
şimdiye kadar onu zorlayacak hiçbir şey olmamıştı. Her şey ol-
ması gerektiği gibiydi ve ölçülüydü. Sevgi ve şefkatle sarmalan-
mıştı. Irene kendini yaşamındaki bu rahatlıkla kandırılmış ve 
gerçekliklerden uzaklaşmış hissediyordu. Irene, yapmış olduğu 
evliliğinden ve genç yaşta anne oluşundan sonra, içinde bü-
yük aşkın ve tutkuların olduğu genç kızlık hayallerini gözünde 
canlandırmaya başlamıştı. Bir maceraya atılma cesaretini gös-
termek ona zor geliyordu ama bu büyük duyguları yaşamak 
için de tehlikeyi göze almak gerekiyordu. 

Memnun olduğu bu dünyada özlemini çektiği tutkularını 
tek başına gerçekleştiremeyeceğini anladığında, bu genç adam 
ona hayranlıkla yanaşıp, genç kızlık dönemlerinden sonra ilk 
kez onun ruhuna dokunmayı başarmış ve onu heyecanlandır-
mıştı. Oysa Irene’nin çevresindeki erkekler onu şimdiye kadar 
sadece ‘güzel kadın’ olarak niteleyip, sıkıcı esprilerle ve ufak 
tefek flörtleşmelerle ona karşı ilgilerini göstermişler, içindeki 
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dişiliğe vurgu yapmamışlardı. Büyük ihtimalle, genç adamda 
ilgisini çeken şey, onun ilginç yüz hatlarının arasında gizli olan 
hüznün gölgesiydi. Zengin ve burjuva kesiminden insanların 
etrafını çevrelediğini hisseden Irene için bu hüzün, daha üs-
tün bir çevrenin idrakıydı. İstemeden, bu sadece kitaplardan 
ve tiyatrodan aşina olduğu dünyayı seyretmek için eğilerek 
baktı. Bir anda içinde uyanan hayranlıkla söylenen ve belki de 
normalinden daha hararetli ifade edilen bir iltifat, piyanistin 
başını piyanodan kaldırmasına ve Irene’ye bakmasına neden 
oldu. İlk bakışıyla da Irene’ninkileri yakalamayı başardı. Ire-
ne irkilmişti ama aynı zamanda da korkunun içinde yarattığı 
şehveti hissetmişti. Aralarında geçen hararetli sohbet, Irene’nin 
içindeki karanlığı öyle aydınlatmıştı ki uyanmış olan merakını 
tahrik etmişti. 

Onunla başka bir konserde tekrar karşılaşma ihtimalinden 
kaçmadı. Sonradan daha sık görüşmeye başlamış ve artık bir 
süre sonra bu görüşmeler tesadüf olmaktan çıkmıştı. Irene 
müzikten anlamadığını ifade etse de genç adam gerçekten işi 
bilen bir sanatçı olarak Irene’nin görüşlerine değer verdiğini 
söylemişti. Bunun üzerine Irene genç adamın son eserini sade-
ce ona özel olarak evinde çalma teklifini kabul etti. Gencin bu 
niyeti yarı yarıya samimiyet belirtisiydi fakat sonrasında öpüş-
meleri ve Irene’nin bu genç adama kendini teslim edişiyle bu 
vaadi unutulup gitmişti. 

Irene ansızın kendini şehvetin kollarına bırakmıştı ve bu 
onu korkutuyordu. İlişkilerini çepeçevre sarmış olan gizem 
aniden dağılıvermişti. İradesizce davranmış ve evliliğine iha-
net etmişti. Ancak bir yandan da içinde bulunduğu burjuva 
sınıfını yadsımanın vermiş olduğu o iç gıdıklayıcı memnu-
niyet, zihnindeki suçluluk bilincini hafifletmişti. İlk başlarda 
bu çirkin davranışların onun üzerinde yarattığı korku, giderek 
bu memnuniyet duygusuyla yerini gurura bırakmıştı. Ne var 
ki sadece ilk zamanlarda bu gizemli heyecanların gerginliğini 
yaşamıştı. İçten içe bu adama karşı bir merak duyuyor, onda-



“Bir maceraya atılma cesaretini göstermek ona zor geliyordu ama bu 
büyük duyguları yaşamak için de tehlikeyi göze almak gerekiyordu.”

Korku, Avusturya asıllı yazar Stefan Zweig’ın ilk kez 1925 yılında 
yayımlanan, pek çok eserinde olduğu gibi şiddetli tutku, ihanet, 
intihar, aşk ve korku temalarını incelikle işlediği bir uzun öykü-
dür. Zweig, bu kitabına da yansıttığı gibi hayatı boyunca intihar 
saplantılarıyla yaşamış ve nihayetinde kendi hayatını da intihar-
la sona erdirmiştir.

20. Yüzyıl Avrupa Edebiyatı’na derin izler bırakan Stefan Zweig, 
bu eserinde korku, zaaf, pişmanlık, utanç, duygusal çöküş ve 
travma gibi insana dair güçlü duyguları, ustaca kurguladığı 
karakterler üzerinden derin bir anlatımla sunmuştur.

Eser, gördüğü büyük ilgi sebebiyle 1928 yılında Hans Steinhoff ’un 
beyaz perdeye taşıdığı bir sessiz filme konu olmuş, Roberto 
Rossellini’nin yönettiği 1954 yapımı Fear filmiyle de öykünün 
uyarlaması yapılmıştır.
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