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Doğru

çeşit yem görüşeaçık olan Bartok da ona katllinca, ,b irlikte Macar
halk musikisinin zengin.liklerini toplamaya ve incelemeye başladılar.
Yeni Macar musikisi ve yeni bir bilim dalı - Macar halk musikjsi
araştırmaları - , bu ortak faaliyetin ürünü oldu.

Yeni

Kodaly'nin Halk Musikisi
Araştırmalarına Katkısı
LAJOS V ARGYAS

Zolta:ı

Kodalyon sekiz yaşınıda Budapeşte Üniversitesinin Temel Bmmler Fakültesine ve Musiki Akademisine kaydolduğu zama:1
kendini hem müzisyen, hem hir bilim ada.mı hem de bir öğretmen
olarak yetiştirme amacını güdüyordu. Bu başlangıç bÜtün hayatını
kapsayacak uğreşm ilk adımı oldu. Hayatı boyunca yaptığı çalrşma
ıd,a bir müzikoloğun a, raştırmaları, bir bestechıin yaratıcı çalış.ması,
hir eğitickıin ve politikacının kültürel çabaları bir a.rıaya gelmiştir.
Öğretmenlik ve bestecilik niteliklerinin mutlu birleşimi sonucunda
bugünMacar gençliğbln önemli bir bölümünü eUcileyen, o;;,1 lara musiıki eğitimi veren ve ulusal geleneklerini en iyi biçimde anlatan büyük bir eserler dizim.:1e sahibiz. Kodaly'nın sanatçı dU)'iarlığıyla, tama.mlanıan bilimsel araştırma merakı, ulusal gelenekte keşfettiği çok
öneml] eserleri bize kazandırdı. Hem besteci ihtirası hem de bilimsel
ilgileri sonunıda onu büyük bir Macar halk musikisi ara,ş~ırma projesi
yapmaya ve bunu yeni kurulacak Macar musiki sanatı ve kül~ürüne
temelolarak kabul etmeye götürdü.
mmlarda bütü,::ı bu amaçları kişili
ğinde taşıyordu. Genç Bartok'a «Kossuth Symphony» yi bestelete?"!
ilhamlar, Kodaly'yi de mesleğinin ilk Ylllarınıda etkisine alınca, Eötvös Kolejinin kütüphanesbi karıştırırken eski Macar edebiY'atı ve
halk şiirine ilgi duymaya başladı. Doktora. tezi için «Macar Halk
Şarkıları~ı:da Mısya, Yapısı » konusunu ele aldı ve bunu hazırlarken
Etnografya Müzesinin e~1, yeni hazinesi olan Bela Vikar'ın kaydettiği
halk türkülerind.en büyük ölçüde yarar1andı. Vikar'ın fonografla
yapmış oLduğu bu kayıtlar, muhal{;kak Kodaly'nia 1905'deki ilk derleme gezisine çı'kmasının nede:'llerinden biriydi. Bir sene sonra her
Kodaly
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keşfedilen

halk musikisinh özündeki ulusal ve sanatsal
bu zenginlikleri 'kurtarmak ve korumak için
her fedakarlığı yapmaya hazır duruma getiren heyecan, Bartok ile
Kodaly'nin bilim dÜ~1yasında ölümsüz bir isim kazanmasına kendi
başl'na yete:ce'k olan tutkulu der~eme , çalışmasını açıklar. Onların
araştırmaları soilucmıda halk musikisi Ma,c ar etnografyasının en iyi
bilben dalı oldu: 'Ülkeni,n bütün arazisini, hatta Macarların oturduğ'u, Hnırın ötesindeki Bukovina.'Yl bile dolaştılar, bulabildikleri bütün
türküleri, baladları, şarkı eşliğinde yapılan bütün adetleri, çocuk
oyunlarım, da118nııısildlerini, dilenci
şarkılarım, ağıt1arı,kısacası
halkın her çeşit musild yaratısınıkaydettiler. Yetıştirdikleri insanlan yönetmeye başladıkları zaman bu İş daha da büyük bir dikkatle yapılmaya başlandı. Daha sonraki bütü:ı araştırmalar Kodaly'nin
yönetimi altJ.,~da ve onun programının bir uzantısı olarak gerçekleş
tirildi: enstrümantal musikiıiin derle:ımesi, şarkı eşliğinde ', yapılıan
geleneklerin kaydedilmesi, dini halk musikisini,n topla~ması ve tek
tek köyler üzerine monografiler hazırlanması.
zengkılikler

ile

onları

Derleme şi.iphesiz bir bilirnde ilk adımdır ve bu ilk adım değişik
şekillerde ve, değişik yö~ere doğru atılabilir. Kodaly'd,e n önce, az
çok şehirlerin yazılı musikisiyle karışmış otantik halk malzemesi.'1i,
bir ölçüyekadar mesleki bilgi ile veren Doğu Avrupa " Macar,S1o-_
vak, Rumen, Hırvat, - halk musikisi derlemeleri yayınlanmıştı.İşte
buderlemeler Kodaly'nin v:e Bartok'un çalışmalarının gerçek önemi"
;ii dahaiyiort aya çıkarır, çibkü ilk olarak onların çalışmalarınıda ,
mükemmelolarak yetişmiş, yüksek seviyede hatta kompoZitör olan '
müzisyenler Doğu Avrupa halk musi'k isini araştırıyordu.

mesleğine başladığı

, İlgilerinin birçOkbaşka

sonucu ya:nısıra,
tipik
Doğ,u
Avrupa
mu~ ,
".
.
'.'
.
- . ,,' rubato üslubundıa . söylenen şarkılardan yaptıkları tra.:::ıs~
kriplSyonl·a r önemlidir, çünkü daha öncek~ derlemeler bu bakımdan
pek zayıftır. Böylelikle hal'k şarkılarının transkripsyo~lUnda ilk Ü'larak yüksekbi!' seviyeye ' erişilmiş ve bu seviye daha, sonraki henzer
müzikoloji çalışmaları için hir ölçü olmuştur. Rubato ezgilerini~
kaydedilmesi hem sanatsal hem bilimsel bir meseledir. Bir saı..'1atçı, .
bu ,türküleI'in değişik · biçimlerde- İCra edilmesinin, türkücünün o an~ .
daki ilhamma göresüslenmesinin ve serbest ve düzensiz ritmin 'bu
.'

sikisin~eki
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so:ıra, Nagy~zalontai

Gyüjtes (N agyszaloııta Derlemeleri) 2 ndeki
her varyasyonu butün incelikleri ile göstermeye ve son
olarak, bir örnek olarak kabul edilebilecek Kömİve13 I{elemeın haliaH
daja (DuvarcıKelemcn'in Balladı) nı yayınlamaya götürdü. 1926
yılında yapıla;!'! bu sOh yayında, Kodaly, baladı:ı 36 kıtaHuın hepsini
icradaki bütün nüansla,r, bütün doğmaca değişikliklerle kaydetmiş
tir. Sanatsal ve bilimsel yaklaşımların birbirbdel1 ayrılamayacağ1
burada bir ,daha görülüyor. Bu yayın yö::ıtemi,_ her varyasyonu sanat
bakımından önemli olan bir kompozisyon tespit etmek ' amacını taşır. Ritim, tempo, süsler, hattaezgiçizgisinin ke~disi havaya, sözlere ve değişiklik isteklerine uygun olarak değiştirilir, böylece ezgi her
tekrarda yeni ve değişik bir duygusal çevre kazanır. Bu ya,ymda
bilimselotantiklik ve estetik değer tıpkı herhangi bir kompoziSYOonda
olduğu gibi bir.birinden ayrılamayacak şekilde karışmıştır. Aslında
musiki fo!.kloru alanı:ııda sanat boyutu olmayan herhangi güzel bir
şey yaratmak hemen, heme!1 lmkansızdır. (Aslında bilimsel foıklorda
güzelbir §ey yaratmakkendi başına bir sanat boyutu kazanır.) Macar musiki folkloruaraştırmalaitıııın çok gelişmiş olması büyük bir
ihtimalle bilimsel ve estetik ilgiler~n böyle mutlu bir şekiLde birleş
kayıtlarda

Zoltan Kodaly

ezgilerıdeki en ö::ıemli yanlar olduğunu anlayacaktır. Bu gözden kaçırılırsa musikiüslubunun ruhu farkedilmemiş demektir. Ama öte
yandan, bütü..."l bu değişiklikleri, ritim kalıplarında ve tempodaki
bütün ince varyasyonları tespit etmeye çalıştığımız vakit, hir ezgiyi
notaya geçiriyor değ'il, bir ieracı tarafından sunuluşu!1U veriyoruz
demektir. Bu gerçeğinfarkınavarılması aynı zamanda bİr etnograf-'
ya meselesinin farkına v·arılması anlamına gelir. Halk kültürü..-ıün
hemen hemen bütün ya~ıarı gibi bir halk ezg'jsi de sadece icrası s1rasında yaşar ve ancak bir icramn varyasyonları içkıde ele geçirilebilir. Yazılı musikide ezginin otantik bir biçimi vardır, bu 'orijinal'

biçimin icrası sırası~aki ufak tefekdeğişiklikler pek öllemUdeğil
dir ve herzaman bestecini'!1 yazmışolduğu esas metinle karşılaştırı
labilir. Halk musikisinde ise böyle bir ön model, bir orijinal metin
yqktur. Ezginin genel bilinçteki temel fikri sadece sürekli , olarak
değişen yoruıriIariçbde ifade edilebilir. Eğer kaydetmek istediğimiz
buysa, mısra mısra değişikliklerin doğru olarak transkripsycC1.unu
yapmak gibibir sorunla karşı k1argıya kalırız.
Bu düşünce er Kpdaly'yi, Erdeıyi J.ilia.gyar nepda'ıok (Transilvanya.' dan Macar Halk ' Ş.arkıları) 1 daki ayrıntılı ~ubato kayıtlarından
ı) NepieslrodilmiTa.r sasag (Folklor Derneği). Budapeste. 1923; Fransızea

, da çıktı: Chansoris populaires hongroises 'de Transylvanie.
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miş olmasıyla açıkUmabilİr.

Böyle uzun bir baladı sa~ıatın icrası sırasında, kaydet mek ne kadarzordur. U~1Utulmamalıdır ıki, transkTipsyoil bantların kullanıldı
ğ'ı şimdiki dönem.de d.eğ'il, fonograf kulamTdığı zamanda yapılıyor
elu. Her dört ya da beş mısrndan sonra plağı değiştirmek ve bunun
içbde her değişiklikte icracıyı durdurmak gerekiyordu. Bu ş·artlar
altına,derleyici, uzun 'bir baladm düzgün ve işe ya,rar bir kaydını
elde edebilmek içinbütü~ tecrübesini ve ustalığını kullanmak zorundaym. Bu ' yayım hazırlamak, genelolarak Kodaly'nin bütü:ı çalış
malannda olduğu gibi, büyük bir zihinsel çaba v·e birlikte çalışma
ustalığı gerektirdi.
Son zamanlardadış ülkelerde bu çeşit derleme yöntemini eleş
tirenler oldu. «Çokkarışık», «ezgiı:iin ÖZik1Ü gizliyor», «icra sırasın
daki tesadüfi ya:::ılara ezginin sabit öğelerinden daha fazla önem veriliyor» gibi şeyler söylenerek karşı çıkıMı.Şüphesiz bu sözlerde bir
gerçek payıvardır ve aym sebeple Macaristan'da da ayrıntılara çok
fazla önem ' vererek notalamayıgereğ~!'!denfazla karmaşıklaştırma-

2) Magyal'

NepMıt~si Gyüjt0llleny

Budapeşte,

XIV (Macar Halk

Şiiri

Derlemeleri, e.XIV) .

1924.
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ulaşmayı başardılar:

ya karşıbir tepkidoğmuştur. Ancak iki tepki arasında büyük bir
fark Viardır. Kodaly, basitleştirmenin, birkaç bin transkripsyon yapıl.
dıktan, Macar ezgilerİnİn değişik çeşitleri üslupta, makaında ve icradaeki bütün varyasyonları ile eksizsiz bir şekilde hilindikte~ı sonra
yapılmasına taraftaı·dır, dış ülkelerdeki müzikologlar ise bundan
öno~ yapılmasını teklif etmektedirler.
Bartok'un «Bulgar ritmh ve .bazı Ramen ezgileriyle ilgili tec·
rübesi bu konU!da iyI bir örnektir. Bartok da bazı Rome;:ı kayıtların.
daki ritim değişiklikleri.::.ıi «tesadüfi bozukluklar» olarak kabul etmiş, transkripsyon ve yayİn sırasında bunlıarı ihmal etmişti. Sonra·
,d an teorik yazılar ve transkripsyonlaT okuyup Bulgar ritmi ile daha
yakında:n tanışınca kendi kayıtlarındaki bazı 'olayların daha iyi farkına. vardı. Orijinal kayıtları tekrar dinleyip
onları bit daha., bu,
sefer «karmaşık» ritimlerinin, gerçek ri;imlerlnin bütün ayrl l::'1tı1arıy
la ve eksiksiz olarak notaya geçirdi.
bir tepkü1İ:a Doğu Avrupalı follr:lorculardan hiçgelme- '
ilginçtir. Romenler ve Türkler ayrıntılı notalamalarm ge·
reksiz 01d.uğUı:1U düşünü,yora. benzemiyorlar. Hatta kayıt tekniklerini
mükemmelleş;jrerek daha başka incelikleri de( özellikle ufak tefek
entonasyon fark1arını) göst.ermek istiyorlar. Belli ki önemli saydık
ları yeni olaylar bulmaya devam ediyorlar.
Bu

ç.cşit

miş olması

Fia!kat başka folklor'eular da kendi ülkeLerinin halk müziğinde
benzer sorunlarla katşılaşıyorlar. Samuel Baud-Bovy'nin «La sfrophe
:de distiques rimes daı~s la chanson greque» 3 adlı yazısnı hatırla'
yanlar, haşta Bartok'un da ihmal ettiğ'i ritim mefjelelerinin Batı ma,lzem8sİnde de bulunuğu halCle farkedilmemiş olmasının müm]rün olduğunu anlayacakla.rdır. Fra'Llsız Kanada'sı ezgileri incele~ıince Ma·
car ezgilerinde olduğundan daha belirgin değişiklikler taşıdıkları
görülecek ve mman zaman · cidi Amerikan halad yayınlarında hile
gördüğümüz, haZ0;1 sözlerin ezgi ye bile uydurulamadığı eksilr, yeter.
siz taslaklarm işe yıararlığ'ı kon.usunda gerçekten şüpheye düşüle
oektir. Bu taslaklar Kodaly ile Bartok'un ilk yıllarınıdaki notalama
çalışmalarına benzemektedir: her hecenin üzerinde eşit değerli çıp
lak bİr sekizlİ. .Ama onlar · bir yıl sonra bu!lu yeter'sizı buldular, çünkü bu çeşit nota ezgbin özünü ortaya çıkarmıyor, onu· bozuyordu:
Kodaly ve 13a.rtok transkripsyon metodundaki ilerlemelerine ek
olarak Doğu Avrupa müzikolojisinde bir başka büyük sonuca daha
3). Studia, MemoriaeBelae Baı·tok SacI'a.
Scientiarum Hungal'icae.

Buda.peııte,

1956. Aedes Academiae

bir smıflaı!ıdırma sistemi. Bu sistem sayesinde
Macaı' derlemeleri, karşılaştırmalı çalışmalar için elverişsiz ve kullaıuldığı takdirde, kullananın hiç de güvenilir olmayan kişisel hafı·
zasım dayanmak zorunda kaldığı düzensiz hir ezgiler yığın1 değildil'.
İlk Macar ve Rumen yayınları bile musiki malzemesiuimantıki hir
sisteme göre sınıflıyordu. Bunuilk olarak y:apma şerefi, örnekola·
rak alıp geliştirdikleri Fin'liler hariç, bütün uluslardan önce Macarlam aiWr. Ilmari Krohn'un düzenleme sisteminin Macaristan'a uygula::.1ması da Kodaly'ni;.! çok yönlü ilgilerinin bir sonucudur. Daha
1906'da Fin - Uygurdillerini incelemiş, Fin ve Macar melodilerini
karşılaştırmış ve Kalevala runolarımn ritimlerini incelemişti.
Geniş

halk şarkısı derlemelerhıdeki e~lerin birçoğu, halkı~
dönemlerin yazılı musikilerinden ko~
rumuş olduğu geleneklerden gelir. Eski Macar edebiyatını çok iyi
bilen ve Macaristan'ın musiki tarihinin e::.ı.küçülr kalıntılarını dikkatle arayan Kodaly tabii ki bunlara büyük ilgi duydu. Aslında bu
kalıntılar onu kendi eğilimlerine en uygun olan sormılara götürdü,
çünkü tarihe büyük bir ilgi duymak e:ı belirgin kişilik özelliklerinden biriydi. Bu sorunları çözümlerken müzikolojiye önemli katkılar·
cIa buJu::.ı.du. Halk kültüründe halk tarafından korunan ve geliştiri
len eski geleneklerin yam~1!da Macar musiki kültüründe belirmiş bütün ince üslup eğilimlerini buldu. Yani küçÜk hir 'alanda hem bütün
Macar musiki geçmişini hem de tamamen ona bağlı olarak musiki
kültürüııÜ bir arada buldu. Bu i:kisinh birlikte nasıl varolduğunu ve
aralarınaki ilişkileri araştırırken Kodaly başlıca meraklarınınikisini
de tatmİiı edebiliyord.u : halk musikisi derleme ve araştırmalarını
tarihi ve filolojil\: araştırmalarla birleştirebiliyordu. Buluşlarının ış~·
ğı altında bütün Macar müzikoloji araştırmajan yeni biryola girıdi.
Dini olmayan Macar musiki tarihi üzerine 19; yüzyıldan öncesi ile ilgili pek az veri hulunabiliyordu. Elde kalmış olan kayıtların büyük
çoğunluğu da eksik ve yanıltıcıyıdı. Ortaya çıkan şema ancak halk
geleııeğİiıin kuşaktan kuşağaaktardığı kalıütılarla ta,mamlanabilirdi.
Bunlar iyice süsle,::ımiş lirik ve balad ezgileri ,geleneksel ızklerle donanmış ve enstrümantal icra su'asında bazı şeyleri kaylJch:lÜş d:: ·
ezgileriydi. Halk musikisinb incelenmesi Macar musiki tarihi ar·
(;jivIerini çok zenginleştirmiştir. Ezgisi kaybolmuş sözlerin gerçek
czgisİc.1i bulma.k, okunamayan notaları çözmek, taslak halindeld ezgi'
leri eksiksiz hir icrıadaki ş,ekline tamamlamak mümkün olmuştur.
Uzun zamandan .beri süre~1 tartışmalar çözülmüş, yeni ilişkiler bulunmuş, kocaman dönemlerin üshıbu ve gelişmeleri aydınlanmıştır bu
yeni malzemeni,!), işlenmesiyle.
hafızasIll1'n, geçmişteki değişik
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Kodaly 1933'te ilk olarak gelenekleTin musiki tarihi için önemini
Neprajz es zenetörwl1et CEtnografya ve Musiki Tarihi) 4 nde özetlemiştir. Bu çah~mada ilginç örnekler vererek halk kültürü verilerinin
ve tarihi kayıtlarkı, Macaristan'm musiki t'a rihinde nasıl özel bir
yeri olduğU~1U gösterdi. Aslında bu yalnız Macaristan için önemli
değildir. Son zamanlarda, Avrupa musiki tarihinin de halk mu~'iki
sinin yardımına muhtaç olduğu, halk musikisinb kaxşılaştırmalı bir
incelemesinin, özellikle en fazla ı~ayıtlara sahip ülkelerde bile karanlıklar içhıde kalmış olan Orta çağ musikisi tarihi hakkında bizi aydınlatabilecek kaynaklara götüreceği, gittikçe daha büyük bir ısrar
la söyleniyor. Bukonuda, bu ilkeyi ilk olarak açığ'a vuranm Kodaly
olduğu genellikle kabul edilmektedir.
Kodaly'ninbu yazısı yirmi yıllık bir çalışmanın ürünüydü. Kodaly'nin ö:ıcü eserleri, Harom koldus.enek fomaS'a (Üç DilenciŞar'kı
sının Kaynağı)s, A hitetle:ıı ferj (Şüphed Koca)6 ve Argir:uSI notaja
(Argyrus'un Şarkısı, Bukovina Macarlarınm 1916 tarihine kadar
söyledikleri bir türkülü hikaye) 7 1915'ıden itibaren yayı7.1lanmaya
başladı. Bu üç tezin her biri musiki tarihinb değişik bir alanını ele
alıyor, aynı zamanda da öğrencIerine araştırılacak yeni sorunlar sunuyordu. Onlar da, sonra, bunlardan yeni soouçlar çıkaracaklardı.
«Argyrus Şarkısı » «resitatif on ikilinin» ; on iki hecelik, satır sonlarında perdeleri uzatılan ıkuvvetli resibatif pa.rIanmo tarzında -dör:-,
mısralık halk şarkısı .çeşidinin ve 16. yüzyıl
nazım hikayelerini;]
genel üsIup özelliklerini gösterir. Bu İncelemeden KOdaly, 16 yüzyıl
da bir Macar aşıkı olan Tinodi'oin İcra tarzını çıkarır ve ' eserlerinde
gö,r.ülen. ritmin ilkelliğini açık1ar. Tinodi'nin ve on 'iki kadar çağda
şının bazı bestelerinin metinleri gÜ~1ümüze kadar ,gelmiştir, ama ritimleri dikkatsizce belirtilmişti. Yine de bazı durumlarda ritimlerinin, Macar halk mirasının parçası olarak hala y1aşayan «resitatif on
ikilİ»ye benzediği çok belirgindir. · « Şüpheci Koca», Macar ;lazım ve
ezgi tarihi>::1de ilginç bir yeri olan bİr 16. yüzyıl ritmik kalıbının çağ
daş Macar ve Slovak balaıdmda göru.n mesidir. Her iki tez Tinadi ne
nazım ve ezgi tarihi üzerine başka araştırmalar için t,emel oldu, nazım hikayeleri yoluyla daha önceki zamanlar'a ait araştırmalar yap-

4) Ethnographia XLIV,
5) Ethnographia XXVI,
6)

Budapeşte,

1933,

Budap eşte ,

1915.

Ibid .

7) Ethn ograplıi a XXXI, Budape§te, 1920.
8) Macarca orijinal adı: AMagyar Nepzene.

mak ıçin dürtü de olabilirler. Dilenci şarkıları üzerine yazdığı tez, çağ
daş popüler kilise şarkılarma ve hatt'a din dışı ,halk türkülerine pek
çok şey vermiş 01&.1 eski mezmur kitaplarındaki malzemeye dikkati
çekiyordu. Bu tez aynı zamanda popüler şarkılar üzer ine y;apılan
araş~:ırmalar için bir çıkış noktası oldu ve musiki tarihi üzerİ';:ıe yeni
kaynaklar kazandırdı.
Kodaly'nin bu dürtücü araştırma ve bulguları, hiçbir zaman sakt:ımadığı rehberliği ve kişisel etki gücüyle birleşince,öğrencilerini
yeni çalışmalara sevketti ve musiki tarihi araştırmalarını büyük ölçüde hareektle:::ıdirdi. Bunun sonucu olarak Macar musiki tarihi incelemeleri, Macar kültür tarihi üzerine yapılan bütün İncelemelerin
içinde çok önemli bir yer tutmaya ha.şladı.
Kodaly'ı:.lİu çalışmalarmdaki ölçülü, iddiasız başl:ı1~lar tam böyle
bir insauR ve bilim adamına . uygundur, Da.ima varola~, malzemenin
içİnde belirgin olan ve ilghıç sonuçlara götürebilecek olan şeylere
dikkati çeker. Kodaly, kanıtla':'1amayacak teorilere, pel\; ince e1enmede~l çıkarılıveren sonuçlara karşıdır. Sağlam v.erile;le desteklenebilecek sonuçlara varmak için uzun zaman beklemeye hazırdn'. Onda
bu ~:utum muhayyiIeyi engel1emez, sadece temelsiz yargıları v'e' acele
sonuçları önler. İhtimaller ve cesur umutlar ileriki araştırmaların
yö:ıünü belirler, ama olgularla desteklenene kadar sonuç diye ortaya
konmazlar. Bu disiplin, gerçekçi tutum ·ve bekleme yeteneği;- üzerine
dayanabileceği bir sürü sağlam sonucu olduğu için zayıf · teorHerle
acele içinde ileri atılmaya ihtiyacı olmayan .b ilim adamlan~lın özellikleridir. Kodaly'nin her yeni çalışması, çıkardığı ye'~1İ sonuçlarm
fazlalığıyııa öğ-rencilerhıi şaşırtır. · Folk Music of lfungiın'y (İlk Macarca yayımı 1937, İngilizcesi 1960) kitabındaki tarihle ilgili bölüm,
birbirine bağlı; halkmusikisi ve yazılı mus.iki sorunları üzerine yazıl
mış en eksiksiz özettir ve kanıtlanmış ' ilişkiler ile o!1İarın · mantJki
ElOnuçlarıykı doludur.

Daha dar halk musikisi araştırmaları alanma yaptığı katkılar
da, daha da kesin olan sonuçları vardır. Geniş karşılaştırmalı mu siki folkloru alanı içinde, özellikle, Magyarları akraba halldara bağ
layan en eskiizleri bulmalda ilgilen iyordu. Bu alanda kolayca tahminler yapılabilirdi, üstelik bu işi kolaylaştıran bazı ipuçları da vardı. Fin şarkıları ile Volga Fialerinin (Çeremis'ler) Macar müzesine
getirilmiş ezgilerinde birçok paraleller görünüyor.du. Kodaly kadar
ağırbaşlı olmayan bir insan bunları görünce hemen birtakım sonuçlar çıka.rırdı. Ama o, bu ilişkilerle çok ilgili oLduğu halde, Macar ezgilerindeki belli bir katmanın, bugünkü Macarisba';ı'ın Magya,r şefi

30
~ ._ .-

31

Arpad tarafından istilasından önce doğukökenli olduğunu kesin ola~
rak gösterecek bir malzeme bulana kadar' yıllarca bekledi. Doğu kökenli bu katman, üçüncü satırda bir beşli ile düşen ya da daha yavaş
inen pentatanik ezgilerdi.
Bazı sağlanı ~~emeUi somıçlar genişleme ve çoğalma imkanı taşli',
yeni yeni buluşlara yol açar. Macar ve Doğu Avrupa'daki ve Sibirya'daki pentatonik ezgiler arasınıda buluna:a bağlantılar ve ortak sorunlarla uğraşan araştırmalar (The «Primitive Stratum of Folk Music» adlı bölüm ve «Sajatsagos dallamszerkezet a. cseremisz nepzeneben» (Çeremis Halk Musikieinin Özel E'zgi yapısı9 ) adlı denemesi).
Macar müzikolojisinin e~l iyi sonuçlar1nı vermiştir ve tarihi açıdan
giderek artan bir önem kazanmaktadır. Öğrencileri onun al~mna pek
çok şey kattıkları ve hala da katmaya devam et1:ikleri halde başlıca
sonuçlar ve hemen hemen bUtün başla~ıgıçlar Kcdaly'ııin 'a dma bağ
lanmaktadır. Avrupa kıtasınm arkaik s1l1ırlarınıdaaz çok benzer ezgilerin hu1unmasıyla bu ezgi llslübumııı ilişkileri hakkında bilginin
artması, 'onun so'auçlarmm önemini azaltmanııştır. Bu üsluba sonradan Avrasya'nın adı konsa bile, Macar ve Doğu ezgi katmanınd.ald
üslup saflığı, bunlamı hacmı ve özellikle şaşırtıcı ezgi benzerlikleri,
Magyar'larm bu ezgilerin büyUk bir kısmını kendileriyle birlikte Doğudan getirdikleri lwnusundrc bir şüphe bırakmıyor. Bir ktUtüreI olay
geçmişte ne kadar geniş bir alana yayılmışsa, tarihte o kadar geriye
gidiyor demektir. Bundan dolayı da bir halkta çok eski zamanlara
kadar izlenebileceği ve tarihi ilişkilere bağ'lanabileceğj varsayımı
kuvve7leniyor.

Kodaly'nin
tarihi

çalışmalarının

halk musikisi araştır
KodaIy, Macar hallr
şarküarmın başlıca katmanlanı!1l ayırarak (Macaristan istilasından
önceki «eski» şarkılar ve 19. yüzyılda gelişmiş «yeni» şarıklar) ve
değişik yüzyılların musikilerinin etkisinin ne kadar önemli olduğu~1U
gösü:r erek, durmadan değişe~l ve geliş'en bir gelenekler dizisi kabul
etmiş oluyor; «eski» , «ebedi ve ezelh halk şarkısı gibi vakti geçmiş
kavramlar yerine durmadan ye~i öğelerle gelişen, hatta kendini kökünden değiştirebiIen bir gelenek fikrini koyuyor. Böylece tarihi bir
sürecin varlığını gösteriyor ve çalışmalanyla halkşarkıları için doğ,r u; ve çağdaş tarihi yaklaşımı buluyor.
..
Kodaly'nin

yaratıcı

malarına

en önemli

ya~ll

gelişim düşüncesini sokmasıdır.

lanmış, çalışmaları

imge gücü sadcoe halk geleneIderiyle sı;ıır
sadece Macar halk musikisinin geçmişteki özel-

9) Balassa. Joz·s ef emlekkönyv (Jozscf B ala.ssa' nın Anısına) , Budapeşte , 1934.
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likleri ile ilgili değildi. O, verbunkolS'lara; Macar seferberlik şarkı
larına (eski metinlerden ve folklor derlernelerinden uyguladığı «Galanta Dansları», «Marosszek Dansl'arı», «Ja~os Hary» ve «Çalılıkta
Akşam» daki dans musikileri gibi eserlerinde görüLdüğü gibi); 18.
yüzyıh'l
.. sonlannda gelişen, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert
gibi pek çok büyük yabancı besteciyi etkilemiş. olan romantik Macar
dans musi..lrisine; hatta, Macar ve yabancı dinleyicilerin «Çigan musikisİ» adıyla tamdıkları ve Franz Liszt'in bile Macar halk musiki..
si zannettiği 19. yüzyılın popüler yazılı şarkılan'la da aynı tutkuyla
ilgi duyuyordu.Kodaly'nin kütüphanesinde tanınmış veya az hilinen
şarkı yazarlarının .eserleri raflar dolusu yer ;.utar. İsimsiz şarkılarm
kaynağıı!ll bulma.lr ve «Macar şarkılarının » kökenini çeşitli kayı:ıak
lardan çıkarmak için şaşılacak kadar z·a man ve güç harcar. . . Bunu
sadece «bilimsel» bir ilgi ile yapmamış olsaydı, bir parça tuhaflık
olarak karşılardık. Çünkü bu musikiye ve onUn meraklılarına karşı
gerçek halk musikisini savunan ve Macar musikisine onun güç vereceğk1e inanan Kodaly'nin kendisiydi. Fakat en az gerçek olan musiki
çeşidini bile o, çok sevdiği: Macar musiki mirasının bir parçası olarak
kabul eder. Bunun mten aşmış olduğu için, mirasımızın en değerli
parçasını ona yaraşıacak şekilde yerinekoyduğu için, daha az değerli
olanı bir yana atmak için bir sebep görmemelrtedir, bu musikinin
ulusal mirasa yapabileceği ·katkıyı da saygıyla araştırmaktadıf. Bu
19. yüzyıl ezgi araştırmasının gürel .bir ürünü, büyük epik Macar
şairi Janos Arany'nin el yazısı halk şarkısı koleksiyonunu yayımla
masıdır.

Kodaly'nin yall11zkeadi eserlerinden sözeder de başkalarının
çalışmalarına yaptığı yönetici v'e yüreklendirici etkiyi hesaba katmazsa·k, onun bilimsel değeri ve önemi hakkında söylediklerimiz
eksik kalır. Kodaly hiçbir zaman belli bir köyün musikisi hakkında
monografiler yazmadı. Yüzeysel bir gözlemci onu:ı tarihe olan alı
şılmadık ilgisini gözönünde tutarak bu çeşit fonksyonel araştırma
ların, halk kültürünUn bütününün, hayatıam ve ka':1U111arının onun
alanı dışmda kaldığını düşünebilir. Halbuki bugün eksiksiz üç tane
Macar köyü betimlemesi varsa - ki bunlar bu ala:::nn öacüleridirbu sadece Kodıaly s,a yesindedir. Bu türde Macarlar dışında yapılan
tek katkı, bildiğim kadanyla, Brailoiu'nun 1959'da ölümünden son..
ra yayınlanan kitabıdır.
1937'de Foıır Muslc of Hun.~ary kitabıaa ya.zdığı önsözde bir hedef 'olarak koyduğu şeyi gerçekleşt!Jme görevini bana vermişti. Teorik temelleri vermiş, incelenecek sorunları belirtmişti. Böylece onun
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katkıları çalışmanınesasını

meydana getiriyordu, çünkükonuLlun
geliştirilmesi ortaya konan sorunJ::ıxdan daha az önemlidir.
Alan
çalışmasından dönüp de toplarlığım malzemeyi üstada sunduktan sonra tezi yazmaya başlamak istediğ"im zaman, Kodaly, içinde küçük
kağıt parçaları, şuraya buraya alınmış notlar, çalışma için bir plan
veren fikirler bulunan bir z,a rf yolladı. Bu notlar sayesinde bir lı"1sa~l
çalrşmanın nasıl geliştiğini görebilir, çünkü notların hepsinde tarihler vardı. Onlara iliştirilmiş bir notta «aklına bir şey gelmediğ'i zaman bunlan kullan,» yazılıydı.

toplar, bilimsel ve yaratıcı mera;klarıyla ona renk verir; ya onu sadece tarihi bir değer taşıdığı için yerine yerleştirir ya da estetik bir
değer de taşıdığı içb bir eserinde uygular. Aynı şekilde halk musikisine de hem bilimsel ilgisiyle hayat vermiş, hem de bir besteci olarak bütün hayatının çalışmalarını onun üstüne inşa etmiştir.
Qeviren : MÜJGAN ÖZÇAY

Böyle bir not iliştirilmiş zarflar yollanan 'tek kişi ben değildim.
Kodaly öğrencilerinin tezleri için veriler, fikirler, kaynak kitaplar
vermeye hazır olduğu kadar, sona erdiremediği projelerL"1i o zama::.ıa
kadar ça.lİşıp vaııdığı sonuçlada birlikte devretmeye de hazırdı. The
CorpU!S Musica,e PQpula,ris, Hungaıicae 10 külliyatı Kodaly ile Eartok' un derlemetedne, düzenlemelerine ve karşılaştırmalı çalışmalarına
dayanarak hazırlanmıştır; daha sonraki ciltleri öğrencileri ve araş
~ırma kurulu üyeleri tarafında~ toplanmış muazzam miktarda malzeme ve bir sürü yeni fikir taş.ıdığı, Kodalyde bugün a~tık pek o
kadargenç olmayan «genç nesIe» giderek daha fazla serbestlik verdiği halde, yine de külliyat bu iki büyük ustanın . bilgisini ve planını
yansıtır. Öğr~cileri, ister hazırlanmakta olan ağıt koleksiyonla.rıyla
ister çocuk oyunlanyla (ağıtların çekird.eği Kodaly'nin Kuzey Macaristan'ıdaki ilk derlemeleriydi, oyunlarm ilhamı da, onun ilk çocuk
korolarmdan geliyor) uğraşsınlar · daima onu~ izinden gidiyorlar,
onun YÜJ.'üdüğü yolları genişletiyorlar ve dah::;, fazla aydınlatıyorlar.
Bugün onun yetiştirdiği araştırma ekibi bir «Avrupa Halk Musikisi
Arşivi » l\urma pla=J.ını gerçekleştirir, bizim malzememizi Batı halk
musikisi ile karşılaştırme., hatta Batı kültürünün sorunlarıyla uğ
raşma talihine erişirsek, ~yil1e>aSlll1da FolliMusİc of Huııgary'ninta
rihle ilglli bölümünde başlamış olduğu bir şeye devam e~ mekteil baş
ka birşey yapmış olmayacağız. Bumda Kodaly sadece kendi hafıza
sına dayanarak Macar musikisi ile Gregorye;} şarkılarını, Orta çağ
İspanyol,Frausız, Alman şarkılarını. Volta dansezgilerini ve başka
şeyleri karşılaştınyor, Avrupa yazılı musikisi tarihi yoluyla «yeni
üslubun » formilkesinin gelişmesini çiziyordu.
Kodaly Macar gelenekleri>:ı.in bütün dal1arıyla ilgilidir. Hangi
dönemden kalmış olursa olsun Macar musikisinin bütün kalıntılarını
10) Akademlai Kiado (Publishing House of the Hungar;i~n Aea?~my of Sciences) , Budape§te, 1951.
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