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Ürünlerin ve olaylar›n seri hale getirilmesi, müﬂteri isteklerini kamç›layarak kültürel bilinçlerin ve sanatlar›n sunulmas›n› sa¤lar. Bu makale, dizileﬂtirme, seri hale getirme mant›¤›n› tan›mlayarak, ürünlerin içeri¤indeki halk al›ﬂkanl›klar›n›n pazarlanmas› ve bu ba¤lamdaki kültürler aras› etkileﬂmeyi inceler.
Dizi haline getirilmiﬂ ürünler hakk›nda etkileyici olan bir ﬂey vard›r. Bu
tür ürünler, Barbie bebekler, ya da etnik
festivaller arac›l›¤›yla sat›ﬂ mant›¤›n›n
temelinde yatan müﬂteri hassasiyetini
artt›r›r. Bu mant›k, herhangi bir ürünün
kazan›lmas›nda, bast›r›lm›ﬂ umut ve istek dürtüsünü artt›r›r. Susan Willis’in
tüketimin gündelik biçimleniﬂi konusundaki Marksist yaklaﬂ›m›nda hedeflenen,
ürünlerin sunumunun müﬂterileri etkileyen önemli ö¤elerden birisi oldu¤unun
alt›n› çizmektir. Bu tür zorlu meseleler
net bir bak›ﬂ aç›s› sa¤lamaz, yaln›zca yüzeysel bir cesaret verir (Willis 1991:6).
Ürünlerin bir dizi halinde sunulmas›yla
tüketiciler, ya sat›n almak için dizinin
bir sonraki ürününü beklemek zorunda
b›rak›l›rlar ya da gelecek ürünü almak
için gereken paray› kazanmak durumunda kal›rlar. Susan Stewart’›n (1984:
166) “biriktirme” üzerine çal›ﬂmas› toplama kültürüyle gündelik hayat›n tüketim mant›¤› aras›ndaki benzerliklere de¤inir. Bu iliﬂki sonucunda, tüketiciye il*
**

ham veren tam olarak bu de¤ilse de,
bekleme sürecinin uzamas› olur. Bu yolla dizileﬂtirme ve biriktirme tüketimin
be¤enilmesinde ve istenilmesinde birbirine ba¤l› temel ö¤elere dönüﬂür. ‹ste¤i
körükler, aksi takdirde, ürünler yaln›zca
paketi aç›lana kadar caziptir.
Yukar›da tart›ﬂt›¤›m›z tüm bu nedenlerden dolay› bir ürünün dizi halinde
sunulmas›, etkileyici bir pazarlama stratejisidir. Öyle ki, s›radan biri dahi, bizim
birer folklorcu ve kültür pazarlamac›lar›
olarak “tüketim kültürü” dedi¤imiz olgunun s›n›rlar›n› delip geçebilir ve farkl›
kültürel pratiklere, sanatlara ve bilgilere dikkat çekme yöntemlerimizi etkileyebilir. Bizlerin dizileﬂtirme mant›¤›n›
kültürel farkl›l›k ve serbest politika ba¤lam›nda anlamam›z çok önemlidir. Çünkü bu mant›k hem akademik hem de kamusal sektörlerdeki çal›ﬂmalar›m›z› teﬂvik eder.
Folklorcular taraf›ndan sadeleﬂtirilmiﬂ en yayg›n iki dizileﬂtirme biçimi,
etnik ve kültürel halk sanat festivalleriyle, masal koleksiyonlar›d›r. Farkl›l›klar› yücelten ve birbirinin benzeri basitleﬂtirilmiﬂ kültürel görecelili¤i geliﬂtirmeyi hedefleyen kendini iyi hissetmeye
dayal› çok kültürlülük, Birleﬂik Devletlerde bu tür diziler için harika bir pazar
yaratm›ﬂt›r. Bu makalede; Pantheon masal›na ve halk kütüphanesi dizilerine de¤inmemin nedeni, ürünleri dizi biçimin-
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de sunma mant›¤›na, indirgemecili¤e,
sabitleﬂtiricili¤e ve en sonu, farkl›laﬂt›rmas›nda dikkate de¤er örnekler olmalar›d›r. Pantheon serilerine yo¤unlaﬂmam›n bir nedeni de, dizi olarak sunulmuﬂ
olmas› ve geniﬂli¤idir. Fakat bu dizilerin
analiz ve aç›klamas›, Richard Dorson’un
“Dünya Halk Masallar›” ya da ‘Philedelphia’ ve ‘Pensilvanya’da her yaz ele
al›nan Blue Cross / Blue Shield etnik ve
kültürel festival serileri gibi dizilere de
uyarlanabilir.
Pantheon, Peri Masal› ve Halk Kütüphanesi farkl› ülkelerin, bölgelerin, etnik gruplar›n ve di¤er baz› özel gruplar›n bir numaral› halk masal› koleksiyonlar›ndan biridir. 20’den fazla cilt içeren
Pontheon dizisi günümüzde en yayg›n
popüler halk masal› olarak görülebilir.
Di¤er yayg›n hal masal› koleksiyonlar›ysa, Anchor Halk Masal› Kütüphanesi
(Newyork: Doubleday/Anchar), Dünya
Halk Masallar›d›r (Indianapolis: BobsMerril). (Leads, U.K : E.J. Arnod) Dorson’un editörlü¤ünde haz›rlanan Dünya
Masallar› dizileri (Chicago Üniversitesi)
gerçekten de popüler kitle için de¤ildir
ve bu dizilerdeki ciltler akademik olmayan kitapç›larda çok nadir sat›lmaktad›r. Her nedense dizi haline getirme
mant›¤› akademiklik ve popülerlik aras›nda hiçbir ay›r›m yapmaz. Dorson’un
Dünya Masallar›, dizileﬂtirilmiﬂ masal
koleksiyonculu¤u gelene¤ini izler; ki
onun izleri, erken dönem “Folklor Dostlar› Derne¤i monograflar›nda da bulunabilir.
Bu ürünler bir bütün olarak metin
ile ilgili anlamlar›n› oluﬂtururken, dizinin yap›s› parçaya, masallar›n dünyas›n› ve içerik anlamlar›n› da ekler. Pantheon Masal ve Halk kütüphanesi, dizi
mant›¤›n›n derinli¤inin keﬂfedilmesi için
mükemmel bir olanakt›r. Dizi biçiminde
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sunma, de¤iﬂimin kavramsall›¤›n› nas›l
etkiler? O’nun kliﬂeyle olan benzerli¤i,
yap›s›nda nas›l bir rol oynar. Dizi haline
getirme ve s›raya dizme aras›nda nas›l
bir iliﬂki vard›r? Ayr›ca bu durumun tasvir konular›yla nas›l bir iliﬂkisi vard›r?
Dizi haline getirme mant›¤›n›n daha önceki dönemleri temelini edebiyat teorisinden (bkz. Coolide 1967; Ecco 1990;
Martin 1994), yay›mc›l›k tarihinden
(bkz. Coser; 1982; Wiles 1957) al›r. Ne
var ki, tatil ve popüler tüketici ürünleri
ile ilgili kitab›nda (1996: 58-59) Jack
Santino dizileﬂtirme mant›¤›n›n çizgi romanlarla ve ya romanslarla olan iliﬂkilerine de¤inir ve dizileﬂtirmenin y›l›n dönemlerine bölünmesine vurgu yapar.
Bense bu makalede serileﬂtirme konusuna ve bu fenomene, farkl› ve folklorik bir
çerçeveden yaklaﬂ›yorum.
Pantheon masal› ve halk kütüphanesi, seri olarak düﬂünülmemiﬂtir. Dahas›, Helen ve Kurt Woolf’un yay›mlad›¤› Pantheon Kitaplar›ndan sonra 1944
y›l›nda “Bütün Grimm Masallar›”n›n
(The Complete Grimms) yay›nlanm›ﬂt›r.
Woolf’lar, Nazi rejiminden Avrupa’ya
kaçt›lar. Ard›ndan, kar elde edebilmek
amac›yla halk temelli kitaplar›n yay›nlanmas›na ilgi gösterdiler (Woolf 1996).
Grimmlerin koleksiyonundaki baﬂar›yla,
Woolf’lar, daha sonra Alfanasiev’in Rus
masallar›n› 1945’te yay›nlad›lar. 1970’in
ortalar›na gelindi¤inde her iki kitab›n
bask›s› da tükenmiﬂti ve zaman›n Pontheon yay›nc›s›, Adre Schiffirin, onlar›
tekrar yay›nlamaya karar verdi. Yine
her iki kitap da baﬂar›l›yd› ve bu baﬂar›lar yay›nc›lar›n daha çok koleksiyon ortaya ç›karmas›n› sa¤lad›. 1977 ve
1978’de Pontheon, bütün diziler için bir
potansiyel olarak görülmekteydi:
Biz bunun (Grimmler’in, Afanasiev’in, Briggs’in ve Schuab’›n koleksiyon-
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lar›) ahenkli bir yay›nc›l›k program›n›n
temeli olabilece¤ini fark ettik ve bu yüzden 70’lerin sonunda gerçekten bir komisyon kurduk. Bu komisyonda “bu yay›nlara dizi demeye karar verdik. Bunun
amac›, uzun erimli bir halk edebiyat› ve
masal koleksiyonu oluﬂturabilmek için
daha önce bu kitaplar›n yapt›¤›ndan bir
ad›m öteye geçebilmekti. (Wolf 1996)
Pontheon masallar›n›n ilk editörü
Wendy Wolf’un ileri görüﬂlülü¤ünün bir
sonucu olarak, Pantheon serisi bir çok
ﬂekilde ve uzun süre ayakta kald›. Kitap
kapaklar›, etkileyici renkler ve birbirine
ba¤l› dizaynlarla donat›lm›ﬂt›r: Arka
planlar, genellikle belirli gruplar›n geleneksel elbise ve dokumalar›ndan çekici
örneklerle yeniden oluﬂturulur. Bask›
yüzleri geleneksel harflerle ve kaligrafilerle biçimlendirilir. Diziler, ayr›c› gruplar›n ve topluluklar›n düﬂüncesinde eﬂsizdir. Bunun yan›nda birçok halk masal› dizisi, ulusal s›n›rlar içinde kal›r
(Fransa ve Çin masallar› gibi). Pontheon, Afrika, Kutuplar, Amerika s›n›rlar›
gibi mümkün oldu¤unca etnik ve kültürel gruplar› bar›nd›r›r bunun yan› s›ra
da, siyahi Amerikal›lar, ‹braniler ve kad›nlar gibi özel gruplar› içine alan bölgelerden de koleksiyonlar içerir. Ne var ki,
bu geniﬂ s›n›fland›rma plan›, grup kimli¤inin ideolojisinden çok market düﬂüncelerini ortaya ç›kar›r. Wolf belirli bölgelere ait koleksiyonlardan çok daha geniﬂ
bölgesel koleksiyonlar› ye¤ler. Wolf bunu
ﬂu biçimde dile getirir:
Ben biraz da Polinezya, Okyanusya
ya da Güney Pasifik bölgeleri için bir
ﬂeyler yapmak istedim. Ne yaz›k ki çal›ﬂmalar›m›zda hiçbir zaman tam anlam›yla co¤rafi ve etnik bölgeleri ay›ramad›k.
Baz›lar› bu durum için bir küçük de olsa
bir ﬂeyler yapmak istediler -Fiji masallar› ve Havai masallar› gibi-. Fakat bunlar
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ticari bir hareket yaratmak için yeterli
de¤ildi.
Bu durum, halk kimli¤i ve sat›ﬂ iste¤i aras›ndaki ba¤› çeﬂitli uluslar›n ve
etkinliklerin pazarlay›c›l›k anlay›ﬂ›na
bakmay› sa¤lar. Ürdün, Filistin, Suudi
Arabistan ve Yemen gibi ülkelerin hikayelerinin Arap hikayelerinin içinde kaybolmalar›na karﬂ›n Çince, Japonca, ‹rlandaca, ‹sveçce koleksiyonlar ticari anlamda kendi bask›lar›n› ç›kartma hakk›na sahip ç›kt›lar.
Yay›nlanm›ﬂ halk masallar› koleksiyonlar› politikas›n›n kimlik görüﬂlerini
hangi alanlarda etkiledi¤i pazarlama
tekniklerine ba¤l›d›r. Böyle koleksiyonlar, zorunlu olarak tasvir çerçevesinde
sorgularlar. Hindistandan Pontheon
halk masallar›n›n yay›mc›s› A.K. Ramanujan, bu konuya dürüst bir tart›ﬂmayla
giriﬂ yaparak problemi ele al›r: Yirmi iki
farkl› dilden seçilmiﬂ ve çevrilmiﬂ masallar Hindistan’›n çeﬂitli bölgelerini kapsar. Hindistan’›n yaﬂam›n› ele almad›¤›
için Hindistan’›n masallar› yerine Hindistan’dan halk masallar› denir. Bu k›sa
hikayede Ramonujan problemin püf noktas›na de¤inir. Ramanuja’n›n oldu¤u gibi
di¤er editörler bu politika konusunda
hassast›r. Koleksiyonlar, insanlar›n ve
masallar›n versiyonlar›n kesinleﬂmesine
yard›mc› olmaz. Sonuç olarak,yay›nlanm›ﬂ koleksiyonlar verilen kültürün ve
grubun esas sunumlar›n› ça¤r›ﬂt›r›r.
Her bir dizi oluﬂturuldu¤unda sunumu ve önemi artm›ﬂt›r. Masallar›
farkl› biçimlendirilmiﬂ gruplar aras›ndan toplayarak bir araya getiren Pantheon serisi bir tek cildin ve bir tek masall›n yapamad›¤› kavramsall›¤a ulaﬂ›lmas›nda arac›d›r. Garip bir biçimde seriler, tek baﬂlar›na yöresel farkl›l›¤› azalt›r.
Bu dizilerin düzeni motiflerin birbirinden farkl›l›¤›n› ve ba¤›ms›z ciltlerin
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yeterli olmas›n› hedefler. Farkl› diye adland›r›lan kategori, okuyucunun perspektifinden uzak mesafe olarak de¤erlendirilir. Orta s›n›f beyaz Amerikal›lar›n de¤erlerini temel al›r. Burada, Barbie’nin çok kültürlü dizisi, Pantheon dizilerine yap›lmas› -kavramsallaﬂmaya
sürecini canland›rd›¤› için- mükemmel
bir benzerlik içerir. Ann Ducille 1994
Mattel’in yaklaﬂ›k olarak doksan oyuncak içeren, farkl› kültürleri yans›tan bir
dizi olan çok kültürlü Barbie’deki farkl›l›¤›n gerçek biçimini betimler.
Her birinin karﬂ›s›nda s›ralanan
Barbie’ler oyuncaklarda yap› benzerlikleri oldu¤unu gösterir: Onlar›n renkleri
d›ﬂ›nda oyuncaklar özdeﬂtir: Ayn› beden,
vücut, ﬂekil ve görünüﬂ (Ducille 1994 :
52). Ducille gözlemi tekrar gözden geçirir, Barbie’lerin özellikleri: ›rktan ›rka
farkl›l›k gösterir. En çabuk fark edilenler, Asya bebeklerindeki çekik gözler ve
siyah bebeklerdeki kal›n dudaklar gibi
kliﬂelerdir (1994:52). Kültürler aras›ndaki geçiﬂ düzenlenirken Barbie’nni etnik kökenini ya da milliyetini belirten
iﬂaret onun giysisidir.
Mattel bir Barbie kal›b›na farkl›
renkler dökerken, Pantheon farkl› masal
koleksiyonlar›n› tek bir farkl›l›k kategorisine uyarlar ve çok kültürlü Barbie’ler
gibi, alternatif çeﬂitlilik oluﬂturur. Bu
durumda çok kültürlü Barbie’ler gibi,
tek bir cilt halindeki hiçbir çeﬂitlili¤in
oluﬂumu, verilen grubun kliﬂe anlay›ﬂ›yla ayn› de¤ildir. Çok kültürlü Barbie’lerin ulusal k›yafetlerinin kültürel farkl›l›k gösterdi¤i yerde birçok Pantheon kitab›, geleneksel elbise ve geldikleri kültürü güçlü bir ﬂekilde hissettiren di¤er
geleneksel motifleri bir araya getiren örnekleri kapsar (Wolf 1996). Her iki durumda da dizileﬂtirmeyle oluﬂan benzerliklere önem vermek kaç›n›lmazd›r.
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Her nedense, Pantheon dizileri fiziksel benzerliklerden daha çok de¤iﬂimin kavramsallaﬂt›r›lmas›n› sa¤lar. Ayr›ca diziler, farkl› ideolojilere uymas› için
de¤iﬂik masal koleksiyonlar›na da ﬂekil
verir. Örne¤in ciltlerin önsözleri farkl›l›k
kategorisi ba¤lam›nda geçmiﬂ ve geliﬂim
süreci aras›ndaki çeliﬂkiyi belirtir. Bir
çeﬂit gerilim Joannes Fabian’›n (1983)
önerdi¤i gibi ça¤daﬂ konuﬂmac›lar›n objektifli¤ini etkiler.
Pantheon dizilerindeki birçok giriﬂ,
masal ve kültürel özelli¤i kaybolmadan
korunmuﬂ geçmiﬂe ait düﬂünceleri yeniden yap›land›r›r. Biz kaybetmek için ne
daha iyi ne daha kötü olabiliriz. Pantheon ayn› zamanda sosyal oluﬂum modelini ele alarak vurgulayan bir çeﬂit romantikliktir, biz di¤er yerlerin ve zamanlar›n masumiyet ve basitlik ve ötesinde bir
noktaya ulaﬂt›k. Amerikan K›z›lderili efsane ve söylentileri bu nostaljiyi en aç›k
örne¤iyle sunar:
“Onlar (Masallar), dünyan›n d›ﬂ›ndan meydana gelir, insanl›k gerçe¤inin
önemli parçalar› olan bitkiler, otlar ve
hayvanlar›n dünyas›n›n d›ﬂ›nda oluﬂur.
Onlar, eski dilleri oluﬂturur, dünyan›n
do¤al ritmine göre ak›p giderler. ‹nsan
yap›m› çevreden, teknolojik çevreden
farkl›d›rlar. Gözleri saatten ayr›lmayan,
yaﬂad›¤› toplumun problemleriyle parça
parça olmuﬂ sanayi insan›n›n çok az zaman› ve çok az ﬂeye e¤ilimi vard›r. Evrenin ortak do¤as›n› speküle ediyor görünür. K›z›lderililer, K›z›lderili zamanlar›n›n takibinde hala mitolojinin temellerine ba¤l› kal›r. Böylece biz mitolojinin temelini korumadan s›rf teknolojik toplum
yaratarak cennetteki yerimizi kaybettik.
Ayn› zamanda, insan›n dünyan›n do¤al
ritmine göre akmaktan koruyan geliﬂim
ve sosyal oluﬂum modeli için basit bir vasiyetnamedir, asl›nda bize, o zamandan
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baﬂka zamana geçti¤imizi hat›rlat›r. K›z›lderili döneminin kutlanmas› burada
eﬂzamanl›, etkileyici uzakl›¤› etkisiz duruma getirmez. Asl›nda tören ve ﬂenlik
s›k s›k geleneksel olarak son derece k›s›tlay›c› dar yollarda, kenarda kalm›ﬂ ve
sömürgeleﬂmiﬂ toplumlar› motive eder
(Thomas 1994:54). Fobian’›n söyledi¤i gibi efsanevi, törensel ve kabileye ait s›fatlar, ayn› iﬂlevi görür. Onlar geçici mesafelere nesne ve antropolojik söylevlerin
sahiplerinin ortaya ç›kar›lmas›n›n bir
yolu olarak anlam da katarlar.
Erdoes, manzaray› ve Avrupa’n›n
Amerika s›n›rlar›na ba¤layan bütün geniﬂli¤ini vurgulayarak geliﬂimin de¤erini vurgulad›¤›, “Amerikan s›n›rlar›ndan
masallar” da anlat›yor:
Amerikan efsanelerinin özü, özellikle de Bat› masallar› abart›d›r. Dünyan›n hiçbir yerinde buna benzer kendini
öven bir mübala¤a bulunmaz. Baﬂl›ktan
do¤an bu abart›da k›ta kadar büyük masallar, denizden denize uzanan büyük
nehirlerin arka plan›ndan geliﬂen hikayelerdir. Aﬂ›lan en son engel, The Rockies (Kayal›klar) Zebulan Pike’nin parlak
da¤lar›d›r. Büyük olan fethedildi¤inde
yol Sierra’ya aç›l›r ve en sonunda Pasifik’e ve en Bat›ya ulaﬂ›r. (1991: xv-xviii)
Erdoes burada daha büyük ve daha
iyi olan popüler Amerikan ideolojisine
de¤inir. “Sonsuz ovalar” ve “engin bölgeler” (1991: xviiii) törenlerinde, Amerikan
s›n›rlar› ve geliﬂim aras›nda dolayl› olarak belirtilen topraklara dikkat çeker,
Avrupa Amerikal›lar›n›n aç›lmas›n› istedi¤i topraklar›n kullan›m› Avrupal›lara
do¤rudan bat›ya olan yavaﬂ geliﬂim stratejisidir. Bu aç›k yazg› kesinlikle dünyan›n ritminin ya da insanl›k gerçe¤inin
parçalar› olan bitkilerin, otlar›n ve hayvanlar›n Ortis taraf›ndan be¤enilen
Amerikan K›z›lderili efsaneleri ve tören-
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lerinde ele al›nm›ﬂt›r. S›n›rlar›n kaba ve
ﬂiddetli karakterine ra¤men Erdoes hala, kaybedilen geçmiﬂi yarat›r:
Ön Bat› s›n›r›, bazen kad›nlar›n
dikkat çekici rol oynad›¤› ülkeydi. Eskiden idamlar› izlemeye giden halk, günümüzde sinemaya ve ülke panay›r›na gitmektedir. Günümüz gazetelerini ve saçma sapan programlar›n› izlerken ulaﬂ›lan sonuç ﬂudur ki, eski Bat› son derece
bar›ﬂ dolu bir ülkeydi” böylece geçmiﬂ bizimkilerden uzak bir zaman olarak aç›k
bir ﬂekilde kutlan›r ve vurgulan›r, daha
basit yaﬂam daha ba¤l› yaﬂam son zamanlarda toplanm›ﬂ masallar›n ciltlerinde bile bu masallar›n iﬂlevleri, sürekli okuyucular› di¤erlerinden ay›r›r.
Örne¤in Henry Glassie, ‹rlanda
Halk Masallar›’n›n ön sözünde romantik
bir karakteri ﬂöyle anlat›r: “Gecenin
›ﬂ›klar› çat›n›n köﬂelerine ve yükseklerine yans›r. Pirinç mumluktaki mum, yan›m›zdaki masan›n üzerine bayg›n bir
›ﬂ›¤›n ﬂeklini yans›t›r. Bacaya varan düﬂük ateﬂ, etraf›na oturan adamlar›n yüzlerine s›cak bir ﬂekilde dokunur. Onlar,
Hugh Nolan’a Y›ld›z derler. O, kasvetli
konuﬂma yapan gümüﬂ telini bulan ipli¤i sarand›r. Zaman› azalm›ﬂ hisleri canland›r›r.” Beden, iﬂten yorgun düﬂmüﬂtür. Ruh, uyuﬂmuﬂ tayfa ayn›. Onlara
geçmiﬂte uzun uzun yapt›klar› verilmiﬂ.
Beraber sigara içer ve ateﬂi seyrederiz.
Çimen ateﬂi birden alev almaz ve tükenmez. Kendi içinde döner ve sadece televizyonun ba¤lant›s›na benzer bir görüntü sa¤lar.
Burada Glassie, Hugh Nolan’›n evine giren adamlar›n romantik betimlemesiyle Amerikan K›z›lderili efsane ve masallar› ile amerikan s›n›r›ndan masallar
aras›nda benzerlik oldu¤unu savunur.
Çimenlik ateﬂinin iﬂlemesi bile hayat›n
üzücülü¤ünden kurtulmaya çal›ﬂ›lmas›
modern dünyan›n televizyonu kadar hehttp://www.millifolklor.com
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yecanl›d›r. Glassie’ye göre televizyon hayata tamamen yabanc›d›r. Glassie’nin bu
küçük toplumdaki yaﬂam› anlatan nostaljik betimlemesindeki vurgu, birinin
görmek için can att›¤›n› ve üzerine çal›ﬂt›¤›n›n kesinli¤idir. Glassie, kiﬂisel tasvirinde Kuzey ‹rlanda’n›n nemli tepelerinin uzand›¤› küçük topluma de¤inmiﬂ
ama bu toplumu ‹rlanda’n›n geniﬂ ba¤lam› içine almam›ﬂt›r. Böylece kitab›nda
tasvir etti¤i ‹rlanda da ça¤daﬂl›k olarak
görülen televizyon ve küçük toplumdaki
romantik karakterlili¤i azaltm›ﬂt›r.
Amerikan K›z›lderili efsanesinde Ortis
ve Erdoes’in eleﬂtirdi¤i teknoloji ve modern dünyay› görmeyen bir yerdir ‹rlanda.
‹sveç halk masal› ve efsanecileri yap›mc›lar› Lane ve George, Blacher, Frans›z halk masallar›n›n çevirmen ve yap›mc›s› Royall Tyler uzak mesafeleri etkileyen benzer teknikler üzerinde dururlar. Romantikleﬂmiﬂ ve kutlanm›ﬂ olmas›na ra¤men bu masallar›n oluﬂtu¤u zaman›n basitli¤i yaz›lmadan ve konuﬂulmadan onaylanmas›na engel olur. Böylece de eldeki grubu okuyucudan ve onun
dünyas›ndan ay›r›r. Örne¤in, Lane Blocher önsözünü çocuklar ve ebeveynlerine
deneyimlerinin do¤rultusunda geçmiﬂi
ve günümüzü karﬂ›laﬂt›rarak sonuçland›r›r:
Kendi memleketinden daha mutlu
yaﬂad›¤› Danimarka’da bir ormandan
baﬂka bir ormana koﬂan ve ondan önce
annesinin yapt›¤› gibi küçük meyveler
ve mantarlar toplayarak memleket yemeklerini yiyen, her yaz anlatt›¤› hikayeleri çocuklar›n›n memnuniyetle dinledi¤i geçmiﬂin bilgisine sahip ve do¤al yaﬂam deneyimine sahip annemden bahsetmek istiyorum. (Blecher & Blecher
1993: xvii)
Blacher annesini, ‹sveç ve hatta
Danimarka insan›n› ve özgeçmiﬂ tasviri
http://www.millifolklor.com

olarak kullan›r. Böylece annesi halihaz›rda devam eden geçmiﬂi hat›rlat›r.
Mantar ve küçük meyveleri toplamak
için ormana gitmek do¤ayla iliﬂkilidir.
Blacher asla okuyucuya annesini di¤er
g›dalar› konusunda bilgilendirmez, fakat bu karakter tahlilinde kimse onun
di¤er g›dalar› süper marketten ald›¤›n›
düﬂünmez. Glassie’nin ‹rlanda Masallar› adl› kitab›nda yapt›¤› gibi, Blacher küçük bir resmi boyar ve bunun geniﬂ alanlara dayanmas›n› sa¤lar. Tarifinde Glassie gibi k›r yaﬂam›na de¤inir ve bunun
daha iyi oldu¤unu vurgular. Çocuklar›n›n yaln›zca yaz tatillerinde bu zamandan hoﬂlanmas›, Blacher’in geliﬂime verdi¤i de¤eri çok iyi gösterir. Blacher’ler
çocuklar›n›n yaﬂamas› için Amerika’n›n
modern dünyas›n› seçmiﬂlerdir. Sadece
özel zamanlarda baﬂka bir yer ve kültüre gidebilirler.
Henry Pourratin 1910 ve 1950 y›llar› aras›nda derlenerek Fransa’da 19481964 y›llar›nda yay›nlanm›ﬂ modern koleksiyonuyla çal›ﬂm›ﬂt›r. Tyler da, ayn›s›n› Fransa için yapm›ﬂt›r. Tyler, Burgundy’de 1988’de küçük bir köydeki bir
yemek ziyafetiyle sözüne baﬂlar:
1988’de bir sonbahar günü seksenlerinde bir ihtiyar olarak betimlenmiﬂ
köy bilgesi, evinin yan› baﬂ›ndaki ziyafet
sofras›yla donat›lm›ﬂ, parlak eﬂyalar ve
çinilerin bulundu¤u büyük bir evdedir.
‹lk olarak gümüﬂ çatal ve kaﬂ›klar›n dener. Sonra arkadaﬂlar› aras›nda oldu¤undan gümüﬂ çatal ve b›çaklardan vazgeçerek yeme¤ini ‹sveç çak›s›yla bitirir.
Bunlar, arkadaﬂlar aras›nda anlat›la gelen cep b›ça¤›yla yenilen yemeklerin hikayeleridir. Bu yemeklerin lezzetli bir
daha hiçbir zaman al›namayacakt›r.
(1989: xi)
Tyler’›n aç›l›ﬂtaki k›sa anlat›s› zamanda bir bölünme yarat›r. Kullan›lan
dil ve söz sanatlar› Tyler’in öne ç›kartt›-
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¤› 1988 gibi bir tarihle iliﬂkilendirilemez.
Büyük evin tasviri bile, içindeki eﬂyalar
ve çinilerle beklide modern çevrelere deyinilmeye niyetlenilmiﬂtir. Ve tabiki çatal b›çak fikri teknolojik olarak köy bilgisini cesaretlendirir, okuyucuyu 1988
Fransa’s›ndan al›r ve çok eski zamanlardaki Fransa’ya götürür. Ayr›ca bu hikaye
elit kültür ve halk kültürü s›n›f farkl›l›klar›n› de¤inildi¤inde Tyler’›n hikayede
bilge kiﬂiyi kullan›m› etkiyi artt›r›r. Bunun gibi masallar kaydedildi¤inde zaman› daha da abart›r. Böylece burada
geçici zamandan al›nman›n ve modern
dünyadan uzaklaﬂman›n baﬂka bir örne¤ini görürüz.
Erdoes, Ortis, Glassie, Tyler’›n coﬂku ve nostaljisine sahip olmayan ciltler
bile di¤erlerini belli bir oranda da olsa
telafi eder. Örne¤in Japon Masallar›’nda
(1987) Tyler, Frans›z Masallar›’nda oldu¤u gibi Japonya’n›n geçmiﬂini basit ve
güvenli bir yaﬂam olarak ele almaz; Japonlar›n ortaça¤ döneminden masallar›yla s›n›rland›r›r. Onun bu duruﬂu, masallar ve okuyucular aras›ndaki ba¤› tan›mlar: bunlar çok eski hikayelerdir,
hepsinin ötesinde uzak bir ülkedendir.
E¤er onlar›n dehas› hoﬂumuza giderse,
içinde bulundu¤umuz zamanda onlar›
yeniden inceleyerek canland›rmaya ihtiyac›m›z olacakt›r. (1987: iv) Tyler, bu
farkl›l›klar› s›n›rland›r›r fakat dizilerini
kiﬂisel özelliklere indirgeyerek korur.
Sonuçta Tyler Japon Ortaça¤›n›n Japonlara tasvir eder, Glassie’nin ‹rlanda’y›,
‹rlanda’n›n Kuzeyine uzanan tepeler
üzerine kurulmuﬂ küçük toplumu tasvir
etti¤i gibi, zamanla ilgili uzakl›klar›n iﬂlevi ayn› ﬂekilde sonlan›r.
Norman, kutuplar›n yerli insan›n›
modern dünyaya uyarlar. Geri dönüﬂ zaman› ya da daha eski geçmiﬂ zaman ritimlerine uyarlanm›ﬂt›r. Norman kendi-
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sinin ve baﬂkalar›n›n deneyimlerini toplayarak masallar›n ana noktas›ndaki diyaloglar› iﬂaret eder. Dahas›, yerli insanlar›n bat› kutuplardan bat› konseptine
dönüﬂünün haritas›n› çizer ve böylece,
geliﬂim ve modernlik, ideolojilerin en üst
seviyesine ulaﬂt›r›l›r. Böyle yaparken
Kuzey masallar›, Fabian taraf›ndan tasvir edilmiﬂ çal›ﬂmalardaki geliﬂimi örneklendirir: (Halk masallar›, popüler
antropoloji gibi okunabilir) Konuﬂma ve
yazma konusunda ötelenen nokta referansç›n›n söylevidir. Bu taﬂlaﬂm›ﬂ iliﬂki
bir skandald›r. Antropolojinin temeli sonuçta insanlard›r. K›saca, yer bilim ili
zaman birimi aras›nda ideolojik bir iliﬂki
vard›r. (1983:143-144)
Bu ciltlerin önsözleri ba¤›ms›z masal koleksiyonlar›n›n çekicili¤ini artt›r›r.
Yöresel birkaç detay ve nüanslara ra¤men, her cilt Pantheon dizisinin bir bütün olarak tan›mlad›¤› farkl›l›k kategorisini sa¤lar. Çok kültürlü tasvirler,
Pantheon serileri, Hami Bhabha
(1944)’n›n önerdi¤i gibi, kliﬂe fonksiyonlar gibidir. Asl›nda, kliﬂe ve halk masal›
dizileﬂtirilmesindeki benzerlikler dikkate de¤erdir.
Bhabha’n›n kliﬂe tan›m›, “kar›ﬂ›k
tutkulu, tasvir çeliﬂkisi, zorlay›c›l›¤› gibi
endiﬂeli” kelimeleriyle anlat›l›r. Dizilerin kullan›m›, di¤erlerinin tasvir edilmesi ve çekici olmas› için zemin haz›rlar.
Böylece, geçici düzeyde, basitli¤e dönme
tutkusu romantik geçmiﬂin ayn› zamanda geliﬂimin ve modernleﬂen çeliﬂkili de¤erlerle çürütülmesidir. Benzer olarak,
farkl›l›¤›n ifade edilmesi ilkel ve az geliﬂmiﬂ olan bu topluluklar›n resimselli¤ini ve alg›s›n› de¤iﬂtiremez. Bu yolla, bizim televizyon izledi¤imiz gibi yanan
ateﬂi izleyen ‹rlandal›lar, mitolojinin
kalbine ba¤l› kalan Amerikan K›z›lderililer ve bir yemekte kendi ‹sveç çak›s›n›
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kullanan bilge kiﬂi bunlar›n hepsini birbirine ba¤lar. Okuyucu, bilinmeyen efsanesinin ve farkl›l›ktan ay›ran uzaklar›
ister. Z›t fikirler ve hisler taﬂ›mayan bir
mesaj, Pantheon dizilerinin çekirde¤idir,
bütün fark, de¤erlerle ve konunun durumuyla ölçülür, bask›n olarak, Amerikan
okuyucular›n›n birli¤i. (Beyaz Amerika)
Böylece, tutkunun ve onaylama sürecinin üzerinde ›srar ederken, halk masal›
dizileri, direk olarak, bask›n Amerikan
ideolojilerini ve güç yap›lar›n› sürdüren
yap›ya izin verir.
Kliﬂeler, güçlerini kal›c› olarak yarat›lm›ﬂ olmalar›ndan al›rlar. Bhabha’n›n aç›kl›k getirdi¤i gibi, kliﬂeler basitleﬂmiﬂ görülebilir, gerçekte her zaman
güçlerini ve ilgilerini korumak, mutlu
etmek ve ayn› zamanda ürkütücü olmak
için yap›lm›ﬂlard›r. (1994:77) Kliﬂe, gücünü sürekli olarak yeniden kurmak zorunda oldu¤undan, diziler ayr›ca, yeni
ciltler ekleyerek, farkl›l›k kategorisini
cesaretlendirir. Her yeni cilt, ilk önce,
ayn› eskiliktedir, (Bhabha 1994:77) koleksiyona hoﬂ duygular ekleyen, taze, yeni ve farkl› Pantheon yap›s›yla. Her cilt
kendi içinde farkl› yap›land›r›labilir, fakat de¤iﬂik, sürekli olarak dizileﬂtirme
do¤rultusunda yeniden yap›l›r.
Dizileﬂtirme do¤rultusunda süren
bu yeniden oluﬂum, s›ralaman›n önemini artt›r›r. Ba¤›ms›z ciltler, kesin bir s›rada yay›nlanmaz, ayr›ca toplan›r, okunur ve di¤er dizilerin s›ras›n› takip eder.
Yay›nlanan ve okunan ciltlerdeki s›ra,
serileﬂtirme giriﬂiminin merkezidir.
1996’daki ilk çal›ﬂmas›, kitapç›lar ve
halk masal› koleksiyoncular› aras›nda
yayg›nd›r. ‹nsanlar›n k›rsal kesimlerde
halk masal› koleksiyonlar›na ilgi duydu¤unu gösterir. Örne¤in, grubun kültürel
kimli¤ine yak›nl›k duyabilirler. Daha
sonra insanlar›n, bireylerin ba¤l›l›k his-
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sine sahip oldu¤u gruplar›n ve ülkelerin
koleksiyonlar›n› sat›n ald›¤› görüldü.
Bunun da ötesinde, insanlar kendilerini
ilgilendiren gruplar›n ve ülkelerin kitaplar›n› sat›n al›yor gibi görünürler ve sonra sonuç olarak koleksiyonu tamamlayan ve dizinin geri kalan kitaplar›n› sat›n alabilirler. Stewart, (1984:162-164)
koleksiyonun bir istek olarak çevrilebildi¤i ve bunun s›ralama ve dizileﬂtirmede
problem yarat›p yaratmad›¤›n› tart›ﬂ›r.
Halk masallar›n›n ciltlerindeki s›ra bir
yörünge oluﬂturabilir.
Dizileﬂtirmeyle oluﬂturulan umutlar aç›s›ndan halk masal› koleksiyonu
bilgidir, okuyucular, benzerli¤in kesinli¤ini umut ederek yaklaﬂ›r ve ciltlerdeki
kökten de¤iﬂimleri bulamad›klar›nda,
hayal k›r›kl›¤›na u¤rayabilirler. Frederic
Jameson’›n (1979: 137) önerdi¤i gibi, genel yap›n›n baﬂar›s›, benzerlik umudu ve
tekrar iste¤i ile ilintilidir. Böylece Pantheon dizilerinin okuyucular›, kiﬂisel olarak cilt seçerken okumalar›, halk masal›
koleksiyonu umuduyla desteklenir. Masaldan masala hatta bazen ciltten cilde
yap›sal benzerlikleri not etmek için
Propp’un halk masal› morfolojisiyle ayn›
olmak zorunda de¤ildir. Dizileﬂtirme, bu
tekrar tutkusunda ve benzerlik umudunda, fiziksel ve ideolojik ayn›l›k do¤rultusunda benzerlik hissine zemin haz›rlamada rol oynar.
Dizileﬂtirme, bireysel ciltlerin sat›lmas› için belki tek baﬂ›na bir motivasyondur. Uygulama aﬂamas›nda dizileﬂtirme, market (pazarlama) avantajlar›
vard›r, bir seri baﬂl›¤›, ekli ilanlar ve ekli gösterilen hepsi insanlarda bütün diziyi alma duygusu uyand›r›r. (Wolf 1996)
Fakat dizileﬂtirme, Pantheon peri masal› ve halk kütüphanesinin ideolojik pozisyonlardaki sat›ﬂ›n› artt›r›r. Çok kültürlülü¤ün kaç›n›lmaz oldu¤u anda
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Pantheon dizisi, farkl›l›¤›n ay›rt edilebilmesini sa¤lar. (1984:161) Stewart’›n yönetim, içerik kültür ve dizayn yolu olarak, koleksiyonu betimlemesi, Pantheon
dizisinin çok kültürlülükle iliﬂkisini anlamak aç›s›ndan yeterlidir. Stewart’a göre, müzeler ve kütüphaneler gibi sosyal
kurumlar, yak›n kültür hissini vererek
baﬂar› sa¤lar. (1984:161)
Pantheon, sivil kütüphaneye araç
de¤ildir, fakat diziler yönetim ve s›n›rlamayla farkl› kültürlerin sunulmas›na,
tasvir edilmesine yard›mc› olur. Sonuç
olarak, o gruptan masal ciltlerini sat›n
al›p okuyarak baﬂka bir kültürün bilinebilece¤i gibi bir yan›lg›ya düﬂmek olas›d›r. Yine Ducille’nin çok kültürlü Barbie’lerini eleﬂtirerek bir karﬂ›laﬂt›rma
sa¤lar ve hem Barbie’lerin hem de Pantheon peri masallar›n›n onaylanmas›n›,
Avrupa ve Amerika merkezinde bask›nl›¤›n›n alt›n› çizer. Ducille için bu oyuncaklar, ›rksal ayr›mlar› ayr›nt›lar›n› görmeksizin, sembolik ve kültürel farkl›l›klar›n bize bir yüzünü gösterir.
Uluslar aras› Berbileri de kapsayan
ambalajlama stratejileri de aç›kça yal›n
kültür tarhilerini ve her bebe¤in kendi
kültürünün dil derslerini de içeriri. Hem
k›sa hem de uzun Barbie etnografileri
ba¤›ms›z Pantheon’lar›n giriﬂ ciltlerinde
bulunur. Nicholas Thomas (1994:84-89)
ve Arjun Appadurai’nin (1988:15-16)
vurgulad›¤› gibi, bu tür esaslar, geçmiﬂ
sömürge dönemlerinin benzeridir.
Halk masallar›n›n dizileﬂtirildi¤i
bir di¤er ürün de dünya çap›ndaki, Jane
Yolen’in “Dünyadan En ‹yi Halk Masallar›”d›r. (1986) Dizinin sonlar›na do¤ru,
“Ünlü Masallar” k›sa ve detayl› özet olarak düﬂünülmüﬂtür. “Ünlü Dünya Masallar›” minyatür serilerinde, çok aç›klamal› olarak çevrilmesi düﬂünülmüﬂtür.
“Ünlü Dünya Masallar›” farkl› kültürün
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paylaﬂabilece¤i, bir tek masal çeﬂidini
vurgulayarak farkl›l›¤› azalt›r:
“Kaç çeﬂit ürün bölünmesinin oldu¤u birçok hikayeye deyindim Alman
(Grimms’den al›nan), “Köylü ve Kötü
Ruh”; aktörler, kurnaz çiftçi ve yalanlar
prensi, ürünler, yabani havuç ve tah›l,
Rus versiyonunda, köylü ay›y› yener gibi. Kominist Çin’de çiftçi açgözlü toprak
sahibini kand›r›r. M›s›r’da, aktörler, bir
kurt ve faredir. Amerikan hikayesinde
“Sheer Croops’da” birer tavﬂan› kand›r›r.
Ürünler, patates ve bu¤dayd›r. Herhangi
bir dilde, hoﬂ bir hikayede: nükteli, dikkatli geliﬂtirilmiﬂ, tatmin edici bir sona
sahiptir.
Bu parça, bütün Pantheon dizisi
için harika bir çal›ﬂmad›r. Her ülke ve
kültürün sadece bir çeﬂit masal›n› ele
al›rken Yolen, diziler aras›ndaki farkl›l›klar› en aza indirgemeye çal›ﬂ›r. Ayn›
zamanda, her çeﬂidin kesin s›n›rlar›n› çizer ve böylece her kültürün çevresinde
s›n›rlar› zorlar ve kar›ﬂ›kl›¤› ortadan
kald›r›r.
Appadurai (1990) küresel kültürel
ekonomiyi tan›mlarken kar›ﬂ›klar› azalt›rken, Yolen, de¤iﬂiklik hissini aç›¤a vurur. Söylendi¤i dünyan›n bir çok toplumunda y›¤›lm›ﬂ hikayeler, mekanlar,
olaylar›m tam bir Sears katolo¤udur. Hikayeler, güçlüdür. Onlar, seyahat ve kat›l›md›r. Bir masalda, bizi yeni yerler, yeni insanlar ve yeni fikirlerle karﬂ›laﬂt›r›r
ve bizim yerimiz, bizim insan›m›z ve bizim fikirlerimiz olurlar. (1986:8) Esas›nda, Pantheon dizisinin, farkl› yerlerdeki
insanlar›n ve fikirlerinin özümsenmesini kabul eder.
ﬁunu aç›klamak isterim ki, bu makale bugünkü kültürümüzü ve kültürel
sanatlar›m›z› terk etmemiz gerekti¤ini
tart›ﬂmaz. Barbara Kinghenblatt-Gimblett, Los Angeles festivalinin içeri¤iyle,
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etnografik tasvirinden etnik sanatlara
kat›lmaman›n tehlikesine de¤inmiﬂtir.
Basit olarak, dizileﬂtirme mant›¤›n› ortaya ç›karmay› amaçl›yorum, bizler kültürlerimizi paylaﬂmak için yeni kültürler üretmeye baﬂlamal›y›z ve parçalara
ay›rmak için çok çal›ﬂmam›z gereken
bask›n ideolojileri gösteren, kültürel sanatlar› paylaﬂmaya çabalamal›y›z.
NOTLAR
Roger Abrahams, Regina Bendix, Meg Brady
ve Bob St. George’a bu makalenin taslaklar›n› okuduklar› ve eleﬂtiri yaz›s› yazd›klar› için teﬂekkür etmek istiyorum ve ayr›ca, beni folklor dizileri konusunda düﬂündürdü¤ü ve yararl› yorumlar yapt›¤›
için Jack Santino’ya teﬂekkür etmek istiyorum. Ek
olarak, bu makale 1996’da ki Amerikan Folklor Toplulu¤u toplant›lar›nda sunuldu¤unda yorumlar›n›
eksik etmeyenlere teﬂekkür etmek istiyorum ve
1998 Uluslararas› Hikaye Araﬂt›rmalar› Toplulu¤u’nun toplant›lar›ndaki yorumlar› yapanlara teﬂekkür ediyorum.
1. “Topluluk Kültürü”nü t›rnak içerisinde verdim çünkü, bu durumda farkl› halkç›lar›n aras›ndaki tutkular ve iddialara ra¤men, topluluk kültürün
d›ﬂ›ndaki folklorculara önem verdim.
2. Folklor Grubu ‹letiﬂim dizisi, dizileﬂtirme
mant›¤› üzerine çal›ﬂt›¤› için benim bu olaya ilgimi
çekti¤inden Peter Tokofsky’a teﬂekkür etmek istiyorum.
3. “Mitolojinin temeli” parçada çok aç›k görünmesine ra¤men, yeterince aç›k de¤ildir.
4. Erdoes (1991:VXIII) Avrupal›lar›n do¤udan
bat›ya fiziksel geliﬂmesini anlat›r, kurucular taﬂ›nd›¤›nda, bölgelerin ald›klar› isimlerin yollar›n› vurgular. Kurucular›n ve onlar›n cümlelerinin fiziksel
olarak geliﬂimin, Amerikan karas› üzerine olan genel düﬂüncelerin haritas›n› çizer.
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