


“Oysa ulaşabileceğinin ötesine uzanmalı insan, 
Yoksa ne anlamı olur ki cennetin?”

Robert Browning (1812-1889)



GİRİŞ

Nasıl biteceğini biliyoruz. Öleceksiniz. Sevdiğiniz her-
kes de ölecek. Sonra ısı ölümü gerçekleşecek. Evrendeki 
dönüşüm tamamen duracak, yıldızlar ölecek ve geriye 
sonsuz, cansız, dondurucu bir boşluktan başka hiçbir şey 
kalmayacak. İnsan yaşamı, bütün gürültüsü ve kibriyle 
birlikte sonsuzlukta anlamını yitirecek.

Oysa biz hayatımızı buna göre yaşamıyoruz. İnsan olarak 
varlığımızın hiçbir anlamı olmadığı bilgisine sahip olan tek 
canlılar olsak da bu gerçeği görmezden gelerek yaşamaya 
devam ediyoruz. Başımızın üzerinde dönüp duran bu 
boşluğa rağmen dakikalarımızı, saatlerimizi, günlerimizi 
neşeyle oradan oraya koşturup durarak geçiriyoruz. Bu 
gerçeğe doğrudan bakmak ve umutsuzluğa düşmek gibi 
-aslında son derece mantıklı olan- bir tepki vermek ise bir 
ruh sağlığı sorunu, her nedense kusurlu bir tavır olarak 
değerlendiriliyor.

Bu büyük korkunun çaresi ise hikâyeler. Beyinlerimiz, ha-
yatlarımızı umut verici hedeflerle doldurup bizi bu hedef-
lere ulaşmak için çalışmaya cesaretlendirerek dikkatimizi 
bu korkunç gerçekten başka yöne çevirmemizi sağlıyor. 
Hepimizin ortak hikâyesi; isteklerimiz ve bu isteklere 
ulaşma mücadelesinde yaşadığımız iniş çıkışlardan olu-
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şuyor. Bu durum, varlığımıza sahte bir anlam yükleyerek 
bakışlarımızı korkudan uzaklaştırıyor. Açıkçası, hikâyeler 
olmadan insanların dünyasını anlamanın bir yolu yoktur. 
Hikâyeler gazetelerimizi, mahkeme salonlarımızı, spor sa-
halarımızı, meclisteki oturumlarımızı, okullarımızın bah-
çelerini, bilgisayar oyunlarımızı, şarkılarımızın sözlerini, 
gizli düşüncelerimizi, diğer insanlarla olan sohbetlerimizi, 
uykuda ve uyanıkken kurduğumuz düşleri dolduruyor. 
Hikâyeler her yerde. Aslında hikâyeler biziz.

Bizi insan yapan şey hikâyelerdir. Son zamanlarda yapılan 
bir araştırma, gruplar halinde yaşadığımız Taş Devri’nden 
bu yana, dilimizin özellikle toplumsal bilgi alışverişini 
sağlamak üzere evrim geçirdiğini ortaya koyuyor. Başka 
bir deyişle, dedikodu yapalım diye. Diğer insanların ah-
lak kurallarına uyan ve uymayan davranışları hakkında 
hikâyeler anlatabilelim, yanlış davranışlarını cezalandı-
rabilelim, doğru davranışlarını ödüllendirebilelim ve bu 
şekilde herkesi iş birliği içinde çalıştırıp içinde yaşadığı-
mız grubu kontrol altında tutabilelim diye. İnsanların 
kahraman ya da hain olduğunu anlatan hikâyeler ve bu 
hikâyelerin içimizde uyandırdığı sevinç ya da öfke gibi 
duygular, geçmişte, insanoğlunun varlığını sürdürebilmesi 
için çok büyük bir öneme sahipti. Hikâyelerden keyif 
almak üzere programlanmış varlıklarız.

Bazı araştırmacılar, bu tür ilkel topluluklarda büyükanne 
ve büyükbabaların çok önemli bir rol oynadığına inanıyor. 
Yaşlılar; geçmişteki kahramanlar, heyecan verici maceralar, 
ruhlar ve büyülerle ilgili -çocukların fiziksel, ruhsal ve 
ahlaki dünyasına yön verecek- farklı türlerde hikâyeler 
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anlatırlardı. İşte, insanoğlunun karmaşık kültürü de bu 
hikâyelerden doğdu. Tarıma başlayıp hayvancılığı geliş-
tirdiğimizde ve toplumlarımız yerleşik hayata geçip adım 
adım devletleri oluşturduğunda, yaşlıların kamp ateşi et-
rafında anlattığı bu hikâyeler, daha fazla sayıda insanı bir 
arada tutma gücüne sahip büyük dinlere dönüştü. Modern 
uluslar, bugün hâlâ kendilerini toplumun kolektif kimliği 
hakkında anlatılan hikâyelerle tanımlıyor. Zaferlerimiz ve 
yenilgilerimiz, kahramanlarımız ve düşmanlarımız, bize 
özgü değerlerimiz ve yaşam tarzımız, anlatmaktan keyif 
aldığımız hikâyelerde gizlidir.

Günlük hayatımızı da hikâye gibi yaşıyoruz. Beynimiz, 
bizim için içinde yaşayabileceğimiz bir dünya kurarak bu 
dünyayı dost ve düşmanlarla dolduruyor. Gerçeğin karma-
şıklığını ve soğukluğunu basit, umut verici bir hikâyeye 
dönüştürüyor ve bu hikâyenin merkezine bir yıldızı, yani 
hayatımızın akışını şekillendiren bir dizi hedeflerle görev-
lendirdiği mükemmel, kıymetli bizi yerleştiriyor. Hikâye, 
beynimizin uydurduğu bir şeydir. Psikolog Profesör Jonat-
han Haidt, “Beyin bir mantık işlemcisi değil, bir hikâye 
işlemcisidir,” diyor. Hikâyeler, insan beyninde, dudakların 
arasından süzülen soluk kadar doğal bir şekilde üretilir. 
Bu konuda ustalık kazanmak için dâhi olmanıza gerek 
yok. Bunu zaten yapıyorsunuz. Hikâye anlatmakta daha 
başarılı olmak için kendi içinize, zihninize bakıp onun 
bunu nasıl yaptığını anlamanız yeterli.

Bu kitap, sıra dışı bir şekilde doğdu. İçinde yazılanlar 
hikâye anlatıcılığı derslerine, dolayısıyla, farklı kitaplar 
için yaptığım araştırmalara dayanıyor. Hikâye anlatıcılığı 
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bilimine olan ilgim, yaklaşık on yıl önce inanç psikolojisi 
üzerine yaptığım araştırmalara dayanan ikinci kitabım 
The Heretics üzerine çalışırken başladı. Zeki insanların 
nasıl olup da çılgınca şeylere inandıklarını anlamak isti-
yordum. Bulduğum cevap şuydu: Ruhsal olarak sağlıklı 
bireylersek beynimiz, bizi hayatımızda gerçekleşen olayla-
rın merkezindeki ahlak timsali kahramanlar olduğumuza 
inandırıyor ve sonrasında karşısına çıkan herhangi bir 
bilgiyi bu hikâyeye ekleme eğilimi gösteriyor. Bu bilgiler, 
kahraman olduğumuz konusundaki inancımızı destek-
liyorlarsa -ne kadar zeki olursak olalım- onları çabucak 
kabullenebiliyoruz. Eğer bu inancımızı desteklemiyorlarsa 
zihinlerimiz bu bilgileri reddetmenin ustaca bir yolunu 
buluyor. The Heretics beynin bir hikâye anlatıcısı olduğu 
konusundaki düşüncelerimi anlatmaya başladığım kitaptı. 
Bunu yapmak, sadece kendimi görme biçimimi değil, 
dünyayı görme biçimimi de değiştirdi.

Kendi yazılarım hakkındaki görüşlerim de değişti. Kita-
bım için araştırma yaparken ilk romanımı da yazmaya 
başlamıştım. Kurgu yazımıyla yıllar süren mücadelemin 
sonunda pes edip yazma teknikleri üzerine yazılan bir 
dizi geleneksel kılavuz satın almıştım. Bu kitapları okur-
ken tuhaf bir şeyi fark ettim. Hikâye teorisyenlerinin 
hikâye anlatımına dair söyledikleri, beyin ve zihinle ilgili 
görüşmeler yaptığım psikologların ve sinirbilimcilerin 
söyledikleri şeylerle çarpıcı bir şekilde benzerlik gösteriyor-
du. Hikâye anlatıcıları ve bilim insanları tamamen farklı 
noktalardan hareket ederek aynı sonuçlara ulaşıyordu.



19

Sonraki kitaplarım için araştırmalarımı sürdürürken bu 
bağlantıları kurmaya devam ettim. Bu iki alanı bir araya 
getirerek hikâye anlatma becerimi geliştirmenin mümkün 
olup olmayacağını merak etmeye başladım. Bu düşünce 
beni en sonunda, yazarlar için, bilimi temel alan bir kurs 
düzenlemeye yönlendirdi. Bu kurs hiç beklemediğim 
kadar başarılı oldu. Bir sınıf dolusu oldukça zeki yazar, 
gazeteci ve senaristle düzenli olarak bir araya gelmek, beni 
araştırmalarımı derinleştirmeye sevk etti. Bir süre sonra, 
ince bir kitabı dolduracak kadar bilgi biriktirdiğimi fark 
ettim.

Anlatacaklarımın, hikâye yazmaya niyetli olmasa da in-
sanlık durumunu konu edinen bilimlere merak duyan 
herkesin ilgisini çekeceğini umuyorum. Ancak bu kitap 
hikâye anlatıcılara da hitap ediyor. Hepimiz, başka insan-
ların beyinlerinin ilgisini çekmek ve bu ilgiyi sürdürmek 
zorunluğuyla karşı karşıyayız. Beynin nasıl çalıştığını 
öğrenmenin yaptığımız işlerde daha iyi olmamızı sağla-
yacağına inanıyorum.

Bu yaklaşım, daha geleneksel hikâye çözümleme yön-
temlerinin karşısında duruyor. Bu tür yöntemlerde, uz-
manlar, genellikle dünyanın çeşitli yerlerinden aldıkları 
başarılı hikâyeleri ya da mitleri karşılaştırarak onların 
ortak noktalarını bulmaya çalışırlar. Bu tür tekniklerin 
kullanıldığı incelemelerin sonucunda ortaya, genellik-
le, hikâyede geçen olayların -tıpkı bir yemek tarifinin 
aşamaları gibi- art arda sıralandığı önceden belirlenmiş 
planlar çıkar. Bu kuramların en etkilisi, kuşkusuz, Joseph 
Campbell’ın monomit kuramıdır. Monomit, kahramanın 
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“maceraya çağrılması” ile başlayıp devam eden yolcuğunun 
evrelerini gösteren on yedi bölümden oluşur.

Bu tür hikâye planları son derece başarılıdır. Milyonlarca 
insanın ilgisini çekmiş, büyük miktarda maddi kazanç 
sağlamışlardır. Endüstriyel devrimin doğmasına neden 
olan yün çıkrığına benzer bir şekilde, bu hikâyeler de 
özellikle sinema ve televizyon sektöründe çığır açmış-
tır. Campbell’ın kuramından esinlenen Yıldız Savaşları: 
Yeni bir umut gibi bazı örnekler çok başarılı olsa da bu 
hikâyelerin çoğu aynı elden çıkmış, yeniden ısıtılıp önü-
müze getirilmiş bayat yemekler gibidir.

Bana kalırsa, bu geleneksel yaklaşımların sorunu, hikâyenin 
formülleri konusunda gereğinden fazla endişelenmeye 
neden olmaları. Neden böyle olduğunu anlamak çok 
kolay. İnsanlar genellikle her hikâyeye uygulanabilecek 
tamamlanmış, kusursuz, belli bir hikâye planı arıyor. Bir 
hikâyeyi farklı farklı bölümlere ayırmadan nasıl tanım-
layabilirsiniz ki?

Hikâye anlatıcılığına yapılacak bilimsel bir yolculuk, bu 
tür tarifler hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarır. Standart 
beş bölümlük olay örgüsüne dayanarak oluşturulan bu 
farklı hikâyelerin çoğu, kozmik bir gizemi ya da hikâye 
anlatmanın kurallarını ortaya koyduğu için değil, ka-
rakterin köklü değişimini açıkça göstermenin yolu bu 
olduğu için başarılıdır. Bu hikâyeler çok basit, etkili ve 
süreklidir. Onlar çok sayıda insanın beynini cezbedecek 
donanıma sahiptir.
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Modern hikâyelerin zaman zaman duygudan yoksun oldu-
ğu hissini uyandırması da bu tür hikâye planlarının sihirli 
bir formül olduğuna dair bu inanıştan kaynaklanıyor sanı-
rım. Oysa bir hikâyenin konusu hiçbir zaman tek başına 
işe yaramaz. İşte bu yüzden, ben, dikkatlerin olay örgüsü 
üzerine değil, karakter üzerine çevrilmesi gerektiğine ina-
nıyorum. İlgimizi doğal bir şekilde cezbeden şey aslında 
insanlardır, olaylar değil. Bizi neşelendiren, gözyaşlarına 
boğulup yüzümüzü koltuktaki mindere gömmemize ne-
den olan şey, kusurlu ve ilgi çekici kişilerin içine düştüğü 
kötü durumdur. Elbette, hikâyedeki görünen olaylar da 
önemlidir. Ayrıca hikâyenin yapısı hazır, işlevsel ve belli 
kurallara göre düzenlenmiş olmalıdır. Ancak, bütün bunlar 
sadece kahramanları desteklemek için oradadır.

Hikâyenin anlaşılmasını kolaylaştırmak için bazı yapısal 
kuralların ve birtakım temel hikâye kalıplarının olması 
önemlidir ama yapılması ve yapılmaması gereken şeyleri 
dayatmaya çalışmak büyük olasılıkla hata olacaktır.

İnsan zihninin ilgisini çeken ve bu ilgiyi sürekli kılan bir-
çok şey var. Hikâye anlatıcıları, beynin -çeşitli nedenlerle 
evrimleşmiş ve bir orkestradaki enstrümanlar gibi uyum 
içinde çalınmayı bekleyen- birtakım nöral süreçlerini kul-
lanırlar. Ahlaki kaygılardan doğan öfke, beklenmedik 
değişiklik, statü oyunları, belirginlik, merak bunlardan 
bazılarıdır. Bu süreçleri anlayarak daha sürükleyici, derin-
liği olan, duygulara hitap eden özgün hikâyeler yazabiliriz.

Bu yaklaşımın yaratıcılık açısından özgürleştirici olacağını 
umuyorum. Hikâye anlatıcılığı bilimini öğrenmenin bir 
yararı da bilimin, hikâye yazımı söz konusu olduğunda 
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karşımıza çıkan “genel kuralların” arkasında yatan “neden-
ler” hakkında bizi aydınlatacak olmasıdır. Bu tür bir bilgi 
elimizi güçlendirecektir. Kuralların nedenini bilmek, onları 
zekice ve ustalıkla kırmanın yollarını da bilmek demektir.

Diğer taraftan bunların hiçbiri Campbell gibi hikâye 
teorisyenlerinin keşiflerini yabana atacağımız anlamına 
gelmiyor. Tam tersi. Hikâye anlatıcılığıyla ilgili popüler 
kitapların çoğu, anlatı ve insan doğası gibi konularda 
bilimin ancak son zamanlarda farkına varabildiği parlak 
fikirler içerir. Bu kitapta, bu tür kitapların yazarlarından 
çokça alıntılar yapacağım. Bu yazarların değerli hikâye 
planlarını göz ardı etmek aklımdan bile geçmiyor, hatta 
onların görüşlerinin bu kitabı tamamlayacağını söyleye-
bilirim. Aslında bu konu, sadece neyi daha çok vurgula-
dığımızla ilgili. Ben, dikkat çekici, etkili ve özgün hikâye 
planlarının maddeler halinde sıralanmış kurallardan değil, 
karakterlerden doğduğuna inanıyorum. Zengin ve sahici 
karakterler tasarlamanın, şaşırtıcı olaylarla dolu bir hikâye 
yazmanın en iyi yolu, karakterlerin gerçek yaşamda nasıl 
hareket ettiğini anlamaktır ve bu da yüzümüzü bilime 
döneceğimiz anlamına geliyor.

Romanımın üzerinde çalıştığım dönemde de elimde olma-
sını isteyeceğim türde bir hikâye anlatımı kitabı yazmaya 
çalıştım. Hikâye Anlatıcılığının Bilimi’ni, “yapmanız gere-
kenler listesi” verip yaratıcı ruhunuzu öldürmeden ve kolay 
uygulanabilir şekilde dengelemek istedim. John Gardner 
gibi “mutlak estetik özelliğe sahip olduğu kabul edilen 
her şeyin belli bir baskı altında ortaya çıktığını” söyleyen 
romancılara ve yaratıcı yazı eğitmenlerine katılıyorum. Bir 
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yazma projesinin eşiğindeyseniz, bu kitapta yazacaklarımı, 
yapmanız gerekenleri söyleyen bir dizi kural olarak değil, 
seçip seçmeyeceğinize ya da nasıl kullanacağınıza karar 
vereceğiniz silahlar olarak görmenizi öneririm. Kitapta, 
ayrıca, yıllardır sınıflarımda başarılı olmuş bir uygula-
manın ana hatlarından da bahsedeceğim. “Kutsal Kusur 
Yaklaşımı” karakteri önceleyen bir süreçtir ve beynimizin 
sahici, canlı ve halihazırda dramatik etki uyandıracak 
ögelerle dolu bir yaşamı inşa ederken kullandığı farklı 
yöntemleri taklit eden bir hikâye yazma çalışmasıdır.

Bu kitap, her biri hikâye anlatımının farklı bir katmanı-
nı keşfeden dört bölümden oluşuyor. Başlangıç olarak, 
hikâye anlatıcılarının ve insan beyninin -kendilerinin de 
içinde bulundukları- canlı dünyaları nasıl inşa ettiklerini 
inceleyeceğiz. İkinci olarak, bu dünyanın merkezindeki 
kusurlu başkahramanla tanışacağız. Daha sonra bu kişinin 
bilinçaltına inip insan yaşamını çok tuhaf ve zor kılan 
gizli güçlükleri ve arzuları; bu konudaki hikâyelerin ne 
kadar dikkat çekici, beklenmedik ve duygu dolu olduğu-
nu ortaya koyacağız. Son olarak, hikâyenin anlamına ve 
amacına göz atıp yeni bir bakış açısıyla olay örgüsüne ve 
hikâyenin sonuna değineceğiz.

Sonrasında, başarılı hikâye teorisyenlerinin nesiller bo-
yunca keşfettikleri ve onlar kadar zeki olan bilim ka-
dınlarının ve bilim adamlarının elde ettiği bilgileri karşı 
karşıya koyup onları anlamaya çalışacağız. Hepsine çok 
şey borçluyum.

Will Stor


