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S UNUŞ

Bizler kadim bir kültürün çocuklarıyız. Kadim kültürün anlatan ve dinleyen çocukları. Eski zamanlarda; soğuk kış gecelerinde köy evlerinin büyük salonlarında, tatlı esintili bahar aylarında ateşin başında, sıcak meltemlerin estiği yaz aylarında bir ceviz ağacının altında toplanıp hikâyeler dinlermiş atalarımız. Hem dinler hem anlatırlarmış. Anlatmak ve
dinlemek; muhabbetin, birlik olmanın öteki adıymış. Kim
anlatırmış dersiniz bu hikâyeleri? Dengbejler, âşıklar, gezgin
hikâye anlatıcıları, meddahlar. Anadolu topraklarının anlatıcısı, binbir surette dolanır dururmuş. Böylece hikâyeler Anadolu’nun semalarında bulut gibi asılı kalır, oradan kalplere,
ruhlara işler, birlik duygusunu örermiş. Şifahen anlatılan bu
hikâyeler, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa binlerce yıllık yoldan geçerek, anlatanın ruhuna, kalbine dokunur, onun rengine bürünüp bir sonraki kuşağa aktarılırmış.
Hikâyeler bizi birbirimize bağlar. Hikâyeler zor zamanlarda bize yol gösterir, yoldaş olurlar. Hikâyeler bu evreni
anlamamız ve yeni evrenler kurabilmemiz için bizlere eşlik
ederler. Hikâyeler varlığımızı anlamlandırmamıza yardımcı olurlar. Şifahen anlatılan hikâyeler; yani masallar, mitler,
efsaneler, destanlar, söylenceler, fıkralar, meseller, kalplerinde insanlığın bilgi birikimini ve deneyimini barındırırlar.
Anlatıcının dilinde gönülden gönüle aktarılarak yaşar, kuşaktan kuşağa uzanabilirler.
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Modern kültürün hüküm sürmeye başlamasıyla, hikâye
anlatıcıları da şifahen anlatılan ve bize yoldaşlık eden hikâyeler de yok olmaya yüz tutmuş gibi. Anlatıcılarımızı unuttuk. Kadim köklerimizden kopmaya; kendimizden, fıtratımızdan ve doğadan uzaklaşmaya başladık. Anlatıcıların yerini televizyonlar ve internet aldı. Bu cihazlar aracılığıyla
da binlerce hikâye anlatılıyor elbette ki. Bu cihazlar da birer anlatıcı. Ancak modern çağın teknolojik aygıtları, sadece önceden kaydedilmiş hikâyeleri aktarıyor. Anadolu’nun
kadim anlatıcıları ise anlatıyor. Aktarmak tek yönlü gelişen
bir eylem. Oysa anlatmak, hem anlatıcıyı hem de dinleyiciyi içine alan, çift yönlü bir eylem. Bu çift yönlülük iletişimi
doğuruyor. Hülasa, diyebiliriz ki şifahi anlatma sanatı, aynı
mekânda ve zamanda, anlatan ile dinleyenin birbiriyle iletişime geçmesi, muhabbet etmesidir.
Anadolu’nun anlatı geleneğinde, hikâyenin sonunda gökten üç elma düşer. Elmalardan biri anlatıcıya, biri dinleyene,
diğeri de hikâyeye gider. Gökten düşen elmalar, bize kutsal
bir rakam olan üçün sembolik anlamını hatırlatır. Kutsal birlik! Bu kadim kültür, bize anlatan, dinleyen ve hikâye arasındaki kutsal birliği işaret ediyor. Birisi eksilse anlatı sanatı
vuku bulmuyor. Bu üçlemeye göre, anlatıcıya hikâyeyi dinleyici anlattırıyor. Anlatanla dinleyen arasındaki kalpten kalbe temas, bu kadim sanatı var ediyor. Bu nedenle; teknolojik
cihazlar yaşayan, nefes alan, nabzı atan, dinleyicisinin gözlerinin içine bakıp ruhunun derinliklerine dalan, onun neye
ihtiyaç duyduğunu sezerek hikâyesine buna göre yön veren
anlatıcıların yerini isteseler de alamıyorlar. Zira kalpten kalbe akan muhabbet, insanlığın binyıllardır süregelen ve her
daim yinelenen bir ihtiyacı. Bu ihtiyaç, dünyada son kırk yıldır daha fazla hissedilmeye başladı. Şifahi anlatma geleneklerine duyulan ilgi ve merak, kayda değer biçimde arttı. Artık dünyanın her yerinde sözlü kültürün önemli bir öğesi
olan hikâye anlatma sanatı, hak ettiği değeri yeniden buluyor. Ekmek parasını hikâye anlatarak kazanan insanların sayısı her geçen gün artıyor, üniversitelerde hikâye anlatıcıları
yetiştiren bölümler açılıyor; alanında usta anlatıcılar yeni nesil anlatıcılar yetiştiriyor; hikâye anlatıcılığı üzerine festivaller, konferanslar, seminerler düzenleniyor ve alana çok büyük katkıda bulunan kitaplar basılıyor.
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Ülkemizde de son yıllarda hikâye anlatıcılığı alanında çok
güzel ve sevindirici gelişmeler yaşanmaya başladı. Anlatıcıların ve bu alanda verilen eğitimlerin sayısı çoğalıyor. Kadim bir kültürün çocukları olan bizler, atalarımızdan bize yadigâr kalan masal, mit, destan, efsane kelimelerini duyunca heyecanlanıyoruz. Masal geceleri, festivaller, şenlikler çoğaldıkça daha çok bir araya geliyor, daha çok dinliyor, daha çok anlatıyor, daha çok muhabbet ediyoruz. Toprak ananın bereketli kucağında, yerin yedi kat derinliklerinde saklanan hikâye anlatma geleneği, saklandığı yerden gün
yüzüne çıkıyor, o ruh yeniden canlanıyor. Bin yıllık hikâyeler, çağdaş anlatıcıların dilinde yeniden can buluyor. Ne güzel değil mi?
***
Ben hikâye anlatıcılığıyla bu topraklarda tanışmadım.
Yaşam yolculuğum beni Almanya’ya götürdüğünde, hikâye anlatıcılığı sanatından haberim dahi yoktu. Berlin Sanat
Üniversitesi’nde tiyatro pedagojisi yüksek lisansı yapmak
için çıkmıştım yola. Yol bana gülümsedi ve elemelerden geçip bölüme girmeye hak kazandım. 2008 yılıydı. Bölümde
birçok farklı disiplinden dersler almaya başladık. Bunlardan biri de hikâye anlatıcılığı idi. Her hafta çarşamba günleri 16.00-18.00 arası toplanıp Avrupa’nın farklı şehirlerinden gelen anlatıcıların anlattığı hikâyeleri dinliyorduk. O
zamanlar Almancam pek iyi değildi. Ama anlatılan her şeyi
anlıyordum. Yaşayan insanın ruhundan kopup gelen bu sanatın büyüsü beni kendine öyle çekti ki, ona âşık oldum. Ve
bu alanda, sadece bu alanda çalışmaya karar verdim. Tüm
bilgi birikimimi ve deneyimimi hikâyelerin, anlatma sanatının hizmetine sunmak istiyorum. 2011’de yüksek lisansım bitince, aynı üniversitede açılan “Sanatsal Anlatım-Eğitimde ve Sanatta Hikâye Anlatıcılığı” bölümüne burslu girdim. 2012’de Türkiye’deki ilk hikâye anlatıcılığı eğitimimi
vermek üzere İstanbul’a geldiğimde, babam bana şöyle dedi: “Kızım, senin deden de hikâye anlatıcısıydı. Onu başka
köylerden çağırırlardı. Gittiği yerlerde masallar, efsaneler
anlatırdı. Karşılığında da peynir, ekmek, elma alırdı.” Dedem bana hiç masal anlatmamıştı. Çocukluğumdan dedemle ilgili olarak tek hatırladığım şey, onun çok sinirli bir ih15

tiyar olduğuydu. Meğer o ‘’huysuz ihtiyar’’ civarda pek sevilen, gezgin bir anlatıcıymış. Dedemin mesleği, yaşam yolculuğumda beni bulmuş, yolunu tamamlamak istiyordu sanki. Bunu bir işaret sayıp kendimi bu yola daha çok adadım.
2013 yılında Almanya’daki son eğitimimi de tamamlayıp
Türkiye’ye temelli döndüm ve anlatıcılık alanında çalışmalar yapmaya başladım. Yalnız değildim tabii, bu alanda çalışan meslektaşlarım, öğrencilerim ve yurt dışından davet ettiğim hocalarımla birlikte canla başla çalıştık. Derken 2014’ün
Ekim ayında bir gün, sevgili yol arkadaşlarım Ayşe Senem
Donatan ve Şeyda Çevik’le bir hayalimi paylaştım: Hikâye
anlatıcılığı alanında çalışmalar yapan uluslararası bir merkez
kurmak istiyordum. Senem ve Şeyda hayalime ortak oldular, hep birlikte içimize düşen tohumu büyütmeye başladık.
Almanya’da aldığım eğitimler, sanatımın ve pedagojik anlayışımın “aklı’’ oldu diyebilirim. Ben ise kendi yolumu bulmak, kendi dilimi oluşturmak, aldığım eğitimleri yaşadığım toprakların kadim ruhuyla birleştirmek, kendi canımdan ona can katmak istiyordum. Hem bir anlatıcı hem de anlatım sanatını öğreten bir pedagog olarak kendi sesimi arıyordum. Bu arayışım hâlâ devam ediyor, umarım ömür boyu da eder. İşte arayış sürecimin bir safhasında, çok uzun zamandır ismini duyduğum Ashley Ramsden
ile Sue Hollingsworth’un bu kitabı geçti elime. Kitabın içinde hem bana yol gösteren, ruhumu besleyen hikâyeler, hem
anlatı sanatının felsefesine dair metinler, hem de anlatım
sanatını öğretmeme yardımcı olacak yepyeni metodlar buldum. Oldukça zengin, ilham verici, derin bir ruhu olan bir
kitaptı bu. Çok heyecanlandım. Kitabı keşfetmemden tam
bir yıl sonra, 2015 Temmuzu’nda Ashley Ramsden’i Türkiye’de ağırladık. Kendisi Türkiyeli hikâye severlere ormanın
içinde bir hafta boyunca anlatıcılık eğitimi verdi. Ashley bu
“Ormanda Masal Kampı’’ boyunca, tıpkı bir Anadolu evliyası gibi, bize anlatma sanatının büyüsünü, kalpten paylaşımın önemini anlattı da anlattı. O anlattı biz büyülendik, biz
büyülendik o anlattı. Bu kampta, Senem ve Şeyda ile birlikte, Ashley’e uluslararası bir hikâye anlatıcılığı merkezi kurma girişimimizden de bahsettik. Ashley, bize sorular sorarak fikrimizin can bulmasına yardımcı oldu. Yıllanmış deneyimini ve bilgi birikimini bizimle paylaşarak yol göste16

ricilerimizden biri oldu. Ashley’le buluşmamızdan kısa bir
süre sonra, 2015 Ağustosu’nda SEİBA Uluslararası Hikâye
Anlatıcılığı Merkezi’ni kurduk. Ekip olarak kurulduğu günden bu yana merkezimizde her yaştan insana eğitimler veriyor, hikâyeler anlatıyor, alanında uzman ustaları Türkiyeli hikâye severler ve genç anlatıcılarla buluşturuyoruz. Ayrıca kendimize, hikâye anlatıcılığı alanında yazılmış değerli kaynakları Türkçeye nasıl kazandırabiliriz gibi sorular da
soruyoruz.
Bu kitabın Türkçeye çevirilmesi fikri de, işte bu soruları
sorduğumuz bir anda ortaya çıktı. Ashley’e ve Sue’ya düşüncemizden bahsettik. Çok sevindiler. Derken, yayınevi arayışlarımız başladı ve çok kısa bir süre sonra İletişim Yayınları bu değerli kitabı yayın programına aldı. İşte şimdi kitap size kadar ulaştı ve sizin dünyanızda yepyeni yolculukların başlamasını, yeni projelerinizde size ilham olmayı heyecanla bekliyor.
Ümit ediyorum ki bu kitap genç hikâye anlatıcılarına, anlatma sanatıyla yeni tanışanlara, hikâye anlatıcılığını iş yerinde kullanmak isteyen yöneticilere, derslerinde hikâyelerden yararlanmak isteyen öğretmenlere, çocuklarına daha iyi
hikâye anlatmak isteyen ebeveynlere ve daha nicelerine ışık
olur ve yollarını aydınlatır.
N AZLI Ç EVİK A ZAZİ
Hikâye Anlatıcısı ve Eğitmeni
20 Eylül 2016
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T EŞEKKÜR

Geçtiğimiz on yıl boyunca bizi itekleyerek “Kitabı hâlâ yazmadınız mı?”, “Şimdiye kadar çoktan halletmiş olmalıydınız” veya “Bittiğinde ben Japoncaya çevireceğim!” gibi faydalı sözlerle çalışmaya yönlendiren, pek çok öğrenciye, arkadaşımıza ve meslektaşımıza teşekkür ederiz.
Ayrıca Roi-Gal Or ve Yvette Dellsperger’e, Uluslararası
Hikâye Anlatma Okulu’ndaki arkadaş ve meslektaşlarımıza;
alıştırmaları bizim için kontrol eden Roi, Madeleine Grove, Livia Morvay ve Stella Kassimati dahil pek çok kişiye;
ilk bölümleri okuyup değerli yorumlarda bulunan Jan Castle’a; güzel tavsiyeleri için Anne Searancke’ye; öğretip, yazıp,
silip, tekrar yazmalarımız sırasında bize fedakârlıkla destek olan (ve tahammül eden) Cape Town’dan Jenny ve Norman Skillen’e; sadece birkaç sayfayı okuduktan sonra doğruca bize gelip büyük cesaret veren yayıncımız Martin Large’a; zor geçiş döneminde bağışlar ve yardımlarla bizi destekleyen pek çok kişiye (sizler kim olduğunuzu biliyorsunuz!); senelerce Hikâye Anlatma Okulu’nun yemek ve bakımını sağlayan Paul Matthews, Duncan Mackintosh, Nancy
Mellon, Alexander Mackenzie ve Malcolm Green’e; yaratıcılığımızın serpilip gelişmesine imkân tanıyan Emerson Koleji’nin 1994-2000 yılları arası personeline ve geniş camiasına; spiritüel yazılarıyla bize yol gösterici ve ilham kaynağı olan Rudolf Steiner’e; bu bilgeliği koruyup bize aktaran
19

geçmişteki tüm hikâye anlatıcılarına ve nihayet hikâyelerin
kendilerine teşekkür ederiz.
Ayrıca aşağıdakilere, telif malzemenin kullanımına izin
verdikleri için teşekkür ederiz:
Çocukların Oynadıkları Oyunlar’dan bölümler, Kim Brooking Payne (1998), Hawthorn Press.
“Böcek Olga”, bu versiyonu İsrail, Harduf’taki “Şifalı Kelimeler” festivalinde anlatan hikâye anlatıcısı Karin Ferry.
“Bay Kurt”, Matemde Hikâyeler’den, Alida Gersie (1991),
Jessica Kingsley Publishers’ın (Londra ve Philedelphia).
Bir Torba Ayışığı’ndan “Şişman Tavuk”, Alan Garner,
Harper Collins.
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Başlarken

Bir zen öğrencisi ustasını ziyarete gelmişti. Ustası yaşlı ve
çelimsizdi. Öğrenci onun pek uzun yaşamayacağını biliyordu. Onun karşısında saatlerce sessizce oturdu, yanlarındaki
bir mangal da onları ısıtıyordu. Sonra usta, elini cübbesinin
içine attı ve bir kitap çıkardı.
“Bunu sana veriyorum,” dedi, “içinde uzun yıllar boyunca yaptığım meditasyon ve çalışmanın bana kazandırdığı
tüm bilgelik var. Onun kıymetini bil.”
Öğrenci saygıyla eğilerek kitabı aldı. Sonra onu açmadan
hemen yandaki mangalın içine attı ve kitap yanarak kül oldu. Artık yeni usta oydu.
Nasrettin Hoca, bir müzik aleti çalmayı öğrenmek istiyordu. Sonunda tam hayal ettiği gibi bir şey buldu ve onu evine getirdi, fakat “sol sol sol sol sol sol sol” diye saatlerce aynı notayı çalıyordu. Karısı artık delirecekti.
“Ne yapıyorsun sen Hoca? Senden başka herkes bu aletle
gamlar, kadanslar, mazurkalar çalıyor!”
“Biliyorum,” dedi Nasrettin Hoca, “onların hepsi de bu
notayı arıyor.”
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