


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

01 20. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ

 
SUNUŞ

tr Söylemenin, dinlemenin, 
paylaşmanın, yan yana durmanın ve 
beraber nefes almanın daha da 
anlam kazandığı bu özel yaz 
mevsiminde, 20 yıldır yaptığımızı 
yapmaya devam ederek varız.  
İyi müzik ve iyi niyetle...
Festival çok güzel, gelsene...

en  In this special summer when 

to say, to listen, to stand side by 

side and to breathe together really 

count, we continue doing what we 

have been doing in the past  

20 years, with good music and 

with good will.

Festival’s nice! Wanna come?
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tr İstanbul Caz Festivali bu sene 
20. yaşını kutluyor.
Biz de, Garanti Bankası olarak, 
İstanbul’un büyüleyici atmosferine 
eşsiz renkler katan festivalin 20. 
yılında yine İKSV’nin yanında yer 
almaktan mutluluk duyuyoruz.
Uzun yıllardır, “Garanti Caz Yeşili” 
markasıyla ülkemizde cazın 
sevilmesine, yaygınlaşmasına 
öncülük etmeye çalışıyor, caz 
kültürünün gelişmesi için gösterilen 
çabaları büyük bir tutkuyla 
destekliyoruz. Farklı renkleri bir 
arada barındıran caz müziğini daha 
fazla kişiye ulaştırma hedefimiz 
doğrultusunda, dünyanın en 
prestijli festivallerinden biri 
olan Caz Festivali’nin 16 yıldır 
sponsorluğunu üstleniyoruz.
Geriye dönüp baktığımızda, 
festivalin günden güne artan 
başarısı, her yıl yeniliklerle 
zenginleşerek daha geniş kitlelere 
ulaşması, bizi son derece mutlu 
ediyor.
Biliyoruz ki, bu Temmuz ayında da 
festival heyecanı şehrin dört bir 
yanına yayılacak ve caz müziği bir 
kez daha sokağa çıkarak herkesin 
duyacağı, dinleyeceği bir müzik 
haline gelecek. Dünyaca ünlü 
sanatçıların yanı sıra, birbirinden 
değerli yeni isimleri de dinleme 
imkânı bulacağımız festivalde, tüm 
müzikseverler bu coşkuya ortak 
olacak.
İstanbul’un dünyanın sayılı kültür 
başkentleri arasında yer almasında 
büyük pay sahibi olan İstanbul Caz 
Festivali’nin gerçekleştirilmesinde 
emeği geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
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en The Istanbul Jazz Festival is 

celebrating its 20th anniversary 

this year.

As Garanti Bank we are happy to 

be standing by İKSV in the 20th 

year of the festival that adds some 

unique hues to the enchanting 

atmosphere of the city.

For long years, we’ve been trying 

to pioneer the popularisation and 

dissemination of jazz in Turkey 

under the “Garanti Jazz Green” 

brand, wholeheartedly supporting 

the efforts to promote the jazz 

culture. For the last 16 years, we’ve 

been the main sponsor to the 

festival, one of the world’s most 

prestigious, in keeping with our 

goal of bringing the myriad colours 

of jazz music to more people.

Looking back, we are delighted to 

see the steadily growing success of 

the festival that has reached ever 

greater audiences enriched with a 

fresh array of novelties each year.

We know that the excitement of 

the festival is going to spread to 

the four corners of the city in July 

when jazz will pour forth into the 

streets once again and prevail as 

the music everyone will hear and 

listen to. All music lovers will 

share the joy of the festival where 

we’ll get the chance to see and hear 

performances by valuable new 

names as well as world-famous 

artists.

I’d like to extend my thanks to all 

who had a part in the realisation 

of the Istanbul Jazz Festival that 

played a key role in Istanbul’s 

being counted among the select 

culture capitals of the world. 
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INTERVIEW: ORHAN PAMUK

 
SÖYLEŞİ: ORHAN PAMUK

Orhan Pamuk’un çizdiği martı deseni ve el yazısı, Bülent Erkmen’in 
tasarımıyla festival afişine dönüştü. Özgürlüğün müziği cazı temsil 
eden martıdan hareketle Orhan Pamuk’a bağlandık, gündelik 
hayatın müziğini sorduk. 
A seagull figure and handwriting both by Orhan Pamuk are the 
inspiration behind Bülent Erkmen’s poster design for the festival. 
Motivated by the seagull symbolizing the music of freedom, jazz, we 
connected to Orhan Pamuk to ask him about the music of daily life.

tr Bülent Erkmen, festival afişinde, hareket halindeki 
martının kanat çırpışlarını ve çığlıklarını cazla 
ilişkilendirdi. Peki, bu grafik çalışma sizin için nasıl bir 
deneyimdi? 

Boğaz’ın ve Haliç’in girişine bakan bir dairede 
yirmi yıldır yazıyorum. Günüm martılar, kuşlar, 
gemiler arasında geçiyor. Defterlere saf bir şekilde 
martı ve gemi resimleri yapıyorum. Bülent Bey 
resimlerimden yararlanarak böyle bir afiş yapmak 
istediğini söylediğinde, ben de bu martıların, kuşların 
uygun olacağını düşündüm. Ama Bülent Bey’e pek bir 
şey önermedim. Resim yaptığım defterleri gösterdim. 
Başta bir gemi seçmiştik. Fakat o gemi afişe elverişli 
değildi, bitmiş bir resim gibiydi. Bir afişte grafikerin 
yaratıcılığına ve özgürlüğüne saygı duyacak bitmemiş 
bir resim gerekir. Bülent Bey’de göz olduğu için, o 
kuşları seçti. Önce biraz kargalar üzerine çalıştık. Ama 
bu martı resmini görünce en uygun olanın bu olduğuna 
karar verdi. Martının altındaki boşluğu hayal etti, 
bitmemiş bir resimdi o. Ben martıyı ve onun etrafındaki 
fırça vuruşlarını yaptım. Bülent Bey ise martıya bakıp 
caz sesini duydu, Boğaz’ı, İstanbul’u ve festivali 
görebildi. Ben afişten çok memnunum. 

Benim Adım Kırmızı adlı romanınızda minyatürü 
(nakşı) “gözün musikisi” olarak tanımlamıştınız. 
Resimlerinizde sesiyle de tanımlanabilecek gemi, 
martı ve karga desenlerine yer veriyorsunuz. Sizce 
İstanbul’da gündelik hayatın müziği başka hangi 
öğelerden oluşuyor?

Her şehrin kendine özgü pek çok sesi vardır. 
Bu sesleri o kadar çok işitiriz ki, sonunda alışırız ve 
duymamaya başlarız. Uzun bir süre bu şehirden uzak 
kalıp geri döndüğümüzde, şehrin dokusu ve havası 
kadar bu sesleri de özleriz. Şehre özgü sesler olduğunu 
hatırlarız. Her şehrin sesleri, kendi topografyası, 

en Bülent Erkmen associated the moving seagulls’ scows and 

flapping wings with jazz. How was your experience regarding 

the graphic work? 

For twenty years, I have been writing in an apartment that 

overlooks the entrance of the Bosphorus and the Golden  

Horn. My days are spent between seagulls, birds and ships.  

I naively paint seagulls and ships on my notebooks. When  

Mr. Erkmen expressed his desire to design the poster based on  

my paintings, I thought these ones would do. Nonetheless,  

I refrained from making any recommendations to Mr. Erkmen. 

I showed him my sketchbooks. Initially, we had selected a ship. 

However, it was not convenient for a poster, it was more like 

a finished piece. For a poster, there needs to be an incomplete 

product that respects the creativity and freedom of the graphic 

artist. Mr. Erkmen selected those birds with his trained eye. 

We had initially worked on some ravens. Yet, when he saw this 

seagull painting, he decided that this was the most suitable 

one. He imagined the empty space below the seagull, it was an 

incomplete painting. I did the seagull and the brush strokes 

around it. Mr. Erkmen looked at the seagull and heard the 

sound of jazz, saw the Bosphorus, Istanbul and the festival.  

I am very satisfied about the poster. 

In your novel, My Name is Red, you had defined the art of 

miniature (nakish) as the “music for the eye.” Your paintings 

also include figures that can also be defined by their noise such 

as ship, seagull and raven. What other elements do you think 

that Istanbul’s daily life consist of? 

Every city has plenty of sound that is unique. Hearing them 

so frequently, we get accustomed to the point of disregarding. 

When we spend time away from the city and get back, we miss 

those sounds as much as its texture and atmosphere. We then 

remember that the city has its own unique sounds. The sounds 

of every city have to do with its topography, geography, industry, 

habits, communication instruments and economy. Istanbul 

has sounds we all hear, but which do not exist in other cities. 

Şehrin sesleri, gündelik hayatın müziği
The sounds of the city, the music of daily life

coğrafyası, sanayisi, alışkanlıkları, iletişim araçları ve 
ekonomisiyle ilgilidir. İstanbul’da başka şehirlerde 
olmayan, hepimizin duyduğu pek çok ses var. Bir örnek 
vereyim: Vapurlar iskeleye yanaşırken sürülen tahta 
iskeleler vardır. Altları madeni tekerlekli. Bu tekerleklerin 
betonda yürürken çıkardığı sesi bütün İstanbul tanır, 
ama tanıdığımızı bilmeyiz. O sese önem vermeyiz. O 
sesi kimse bize bir filmde, hayatımızın başka bir yerinde 
yeniden dinletmez. 

Ben bir deneyim olarak şehir hayatının bu 
tür sesleri de içerdiğini bildiğim için, Masumiyet 
Müzesi’nde geçmişte kalmış ve hatta günümüzdeki 
sesleri de korumayı amaçlıyorum. Martı sesi de tabii 
bunlardan biri. Martılar belki evrenseldir, her yerde 
sesleri birbirine benzer, ama her şehrin vapur düdüğü 
değişiktir. Masumiyet Müzesi’nde bunları da korumaya 
çalıştık. Bunun gibi otobüsün başka sesi olur, 
sokaktaki satıcı başka türlü bağırır. Burada üretildiği 
için, belirli bir arabanın sesi başkadır, hakimdir. 
Vapurlar, martılar, inşaat sesleri ve gene kulaklarımızın 
aşina olduğu başka sesler bir orkestra, bir şehir sesi 
verir bize. Batılıların “beyaz ses” dediği, uzaktan 
duyulan sesten bahsetmiyorum. Şehrin, kaynağını 

Let me give an example: There are the wooden gang 

planks that are laid when the ferries are docking; with 

metal wheels. All of Istanbul recognises the sound 

they make rolling on cement, without realising that 

recognition. We do not heed. Nobody makes us listen 

to it in a movie or any other part of our lives.

Recognising that the city life also consists of 

sounds such as this one, I aim to preserve the 

sounds of the past, or even today, at the Museum 

of Innocence. Naturally, the sound of seagulls is 

one. Seagulls may be universal, they sound alike 

everywhere, but the ferry whistle of each city is 

different. We tried to conserve those as well at the 

Museum of Innocence. Similarly, the bus sounds 

vary, the street vendor yells in a different manner. 

Just because it is manufactured here, a car makes 

a specific over riding sound. Ferries, seagulls, 

construction noise and other sounds ears are familiar 

with collectively make up an orchestra, a city sound. 

I am not referring to what the Westerners call the 

“white noise,” which is heard from a distance.  

The city if full of sounds with describable and 

definable sources that we do not realize, record 

İstanbul’da başka şehirlerde 
olmayan, hepimizin duyduğu pek 
çok ses var. Bir örnek vereyim: 
Vapurlar iskeleye yanaşırken 
sürülen tahta iskeleler vardır. 
Altları madeni tekerlekli. Bu 
tekerleklerin betonda yürürken 
çıkardığı sesi bütün İstanbul tanır, 
ama tanıdığımızı bilmeyiz. O sese 
önem vermeyiz. O sesi kimse bize bir 
filmde, hayatımızın başka bir yerinde 
yeniden dinletmez.
Istanbul has sounds we all hear, but 
which do not exist in other cities. 
Let me give an example: There are 
the wooden gang planks that are 
laid when the ferries are docking; 
with metal wheels. All of Istanbul 
recognises the sound they make 
rolling on cement, without realising 
that recognition. We do not heed. 
Nobody makes us listen to it in a 
movie or any other part of our lives.
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SÖYLEŞİ: ORHAN PAMUK 

tarif ve tasvir edebildiğimiz, ama fark etmediğimiz, 
kaydetmediğimiz, saklamadığımız sesleri vardır. 
Aradan kırk yıl geçer, bir sürü ses kaybolur. Sonra bir 
film seyrederken ya da yanlışlıkla bir yere kaydedildiği 
için o sesi duyarız ve içimizde yoğun bir özlem 
belirir. Bu tür seslerin muhafaza edilmesi gerektiğine 
inanıyorum. Tıpkı şehir fotoğraflarını, kartpostallarını, 
filmlerini sakladığımız gibi. 

Resim ve edebiyatı aynı şiirsel etkiyi yaratmaya 
çalışan benzer sanatlar olarak görüyorsunuz. Peki, 
müzik sizin için nerede duruyor? 

Müzik, tabii ki en saf sanat. Şairler de, yazarlar 
da, ressamlar da aslında müziğin saflığına ulaşmayı 
amaçlarlar. Modern müzik de bu saflığı iyice ortaya 
çıkarmıştır. Ama ne yazık ki ben müzisyen değilim, 
müzik kulağım yok.

Son dört yıldır yeniden resim yaptığınızı ve 
resim yaparken müzik dinlediğinizi biliyoruz. Ne tür 
müzikleri, hangi isimleri dinlemeyi tercih ediyorsunuz? 
Cazın bunlar arasında yeri var mı?

Babam orkestral batı müziği ve caz dinlemeyi çok 
severdi ve çok dinlerdi evde. Ben de severim caz.  
Ta 1960’larda Dave Brubeck’i dinlerdim. Ama uzmanı 
olmadığım konuda da konuşmaktan çok korkarım. 

or conserve. 40 years pass and a ton of sounds 

disappear. Then one sound pops up in a movie or 

on a unintended recording, and a dense feeling of 

yearning appears. I am convinced that these sort of 

sounds should be conserved. Just like we keep city 

photographs, postcards and films. 

You consider painting and literature as similar 

art forms both with aiming to raise a poetic impact. 

Where does music stand for you? 

Music is definitely the purest form of art. Poets, 

writers and painters actually try to reach the purity of 

music. Modern music has thoroughly revealed this 

purity. However, I am not a musician and do not have 

a listening ear. 

We know that you started to paint again in the last 

four years and that you listen to music while painting. 

Which genres and musicians are your preferences? 

Where does jazz stands among those? 

My father really enjoyed orchestral Western music 

and jazz, and he listened frequently at home. I also 

like jazz. I was already listening to Dave Brubeck back 

in the 60s. However, I fear talking about a topic that  

I am not an expert of.  

0920 TH ISTANBUL JAZZ FESTIVAL

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD: 
DURUL GENCE

Her anlamda bir öncü
A total pioneer

MURAT MERİÇ

tr  Durul Gence, memleket müziğinde bir 
öncü: İcracılığı, aranjörlüğü, eşlikçiliği ve 
şefliğiyle simgelenen müzisyenliği bir yana, 
eğitimciliğiyle de çok şey kazandırmış 
isimlerden. Cazın, rock’n’roll’un, popüler Batı 
müziğinin temelinde hep o var. Türkiye’deki 
ilk rock’n’roll topluluğu olan Deniz Harp 
Okulu Orkestrası’nın elebaşlarından. 1955’te, 
rock’n’roll’un dünyayı kasıp kavurmaya 
başladığı yıl, bu topluluğu kuruyor. 

Orkestrası Durul Gence 5 ile ilk dönem 
yayımlanan plakların neredeyse hepsinde 
yer aldı. Ajda Pekkan, Berkant, Ertan Anapa, 
Özdemir Erdoğan gibi dönemin önemli 
isimlerine eşlik ederken bir yandan kendi 
plaklarını yaptı. Bu grup ilk değil elbette: TED 
öğrencilerinin kurduğu Sweaters, Sextet SSS, 
Alpay’a eşlik eden Arkadaşlar, Almanya’da 
kurduğu Black Points... Durul Gence bu topluluklarda 
Onno Tunç’tan Şerif Yüzbaşıoğlu’na, Erol Duygulu’dan 
Cezmi Başeğmez’e mühim müzisyenlerle çalıştı.

İlk caz emisyonlarını Nejat Cendeli (piyano), Melih 
Gürel (korno), Metin Gürel (flüt) ve Selçuk Sun (kontrbas) 
ile gerçekleştirdi. Durul Gence 5’in “büyüyerek” Durul 
Gence 10’a evrilmesiyle bambaşka bir hatta girdi. Emin 
Fındıkoğlu’nun yaptığı düzenlemeleri çalan orkestra, 
döneminin belki de en iyisi! Yaptıkları konser albümü 
ve birkaç 45’lik, aşılamamış işler. Bunlar arasında yer 
alan Şeyh Şamil, Durul Gence’nin alameti farikası, geç 
dönem bir Anadolu-pop klasiği, “yerli caz”ın şahikası, 
bir “düzenleme nasıl olur” dersi. 70’lerin ikinci yarısında 
kurduğu caz topluluğu Asia Minor Misson ve 1979’da 
Danimarka’da Mehmet Ozan’la yaptığı Istanbul Ekspres 
albümü, mühim işler. 

Gence’nin caza asıl katkısı, yetiştirdiği gençler. 
Hacettepe ve ODTÜ’de verdiği caz tarihi dersleri, bilhassa 
90’lı yıllarda pek çok öğrencinin ufkunu açtı. ODTÜ’deki 
tıklım tıklım Durul Gence derslerine utanarak sızdığımı, 
bir köşeye büzülerek dinlediğimi saklamayacağım. 
Bu derslerde öğrendiklerim bugün sadece “bilinçli” 
dinleyiciliğimin değil, müzik yazarlığımın da temelini 
oluşturur.

İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü 
alan Durul Gence, bu ödülü sonuna kadar hak etmiş 
isimlerden. Bize düşen, onu ayakta alkışlamak. 

en  Durul Gence is a pioneer in the music 

scene of Turkey: In addition to his 

musicianship epitomized by his performer, 

arranger, accompanier, conductor identities, 

Gence has also contributed tremendously to 

music with his career as an educator. He is at 

the foundations of jazz, rock’n’roll and pop 

music. He is among the founders of Turkey’s 

first rock’n’roll band, Deniz Harp Okulu 

Orkestrası in 1955. That is actually the year 

rock’n’roll started to storm the world. 

Durul Gence contributed to almost all  of 

the early recordings with the band he founded, 

Durul Gence 5. He recorded his own albums 

while acconpanying to other singers of the 

period, such as Ajda Pekkan, Berkant, Ertan 

Anapa, and Özdemir Erdoğan. Numerous bands 

exist in Gence’s music career: Sweaters, founded 

by TED students; Sextet SSS; Arkadaşlar which accompanied 

Alpay; Black Points, which he founded in Germany... He worked 

with influential musicians ranging from Onno Tunç to Şerif 

Yüzbaşıoğlu, Erol Duygulu to Cezmi Başeğmez.

Gence gave his first jazz emissions with Nejat Cendeli 

(piano), Melih Gürel (French horn), Metin Gürel (flute) and 

Selçuk Sun (double bass). Things took another turn when 

Durul Gence 5 “prospered” and evolved into Durul Gence 

10. Their performances of Emin Fındıkoğlu’s arrangements 

might be the period’s best! Their live album, as well as their 

singles are still not transcended. Among these is Şeyh Şamil: 

It is Durul Gence’s trademark, a late Anatolian pop classic, 

the acme of “local jazz” and a course on how an arrangement 

should be. The jazz band Asia Minor Mission which he 

founded in the late 1970s and the Istanbul Ekspres album he 

recorded with Mehmet Ozan in Denmark in 1979 should be 

cited as well.

Gence’s real contribution to jazz are the youth he has been 

raising for years. The jazz history courses he taught at METU 

and Hacettepe expanded new horizons for many students 

especially in the 90s. I was among those who sneaked in and  

hid in a corner to listen to Durul Gence’s packed lectures at 

METU. These lectures set not only the basis for my “conscious” 

ear, but also my career as a music writer.

Presented with the festival’s Lifetime Achievement Award, 

Durul Gence is among those who fully deserve it. Our duty is  

to stand up and applause. 

Durul Gence’nin caza 
asıl katkısı, yıllardır 
yetiştirdiği gençler.
Durul Gence’s real 
contribution are the 
youth he has been 
raising for years.
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YAŞAMBOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: 
HASAN KOCAMAZ

Türkiye caz tarihinin sessiz tanığı
The silent witness of Turkish jazz history

TUNÇEL GÜLSOY

tr Birçoğumuz onu Bebek’te Türkiye’nin ilk 
caz kulübü “360”ı açmış kişi olarak bilir, ama 
Hasan Kocamaz’ın kişisel öyküsü bu kısacık 
cümleden çok daha uzundur. Uzun yıllar 
süren suskunluktan sonra Emin 
Fındıkoğlu’nun albümüyle yeniden gündeme 
geldiğinde çoğu müziksever onu ilk defa 
tanımış oldu.

Hasan Kocamaz 1928 yılında İstanbul’da 
doğdu, caz müziğiyle Galatasaray Lisesi’ndeki 
öğrenimi sırasında tanıştı. Müziğe davul 
çalarak başladı, daha sonra bandoneona 
geçti, ama sonunda ağız armonikasında 
karar kıldı. Okulun ünlü izci grubu İzcaz’da 
ağız armonikası çaldı. Sonra kendi gruplarını 
kurdu. Erdem Buri, Doktor Fazıl Abrak, 
İlhan Mimaroğlu, Nejat Cendeli, Turan 
Eteke, Eray Turgay gibi bir devrin en önemli 
müzisyenleriyle birlikte çaldı.Hayatının ilk caz 
müziğini Pangaltı’ndaki Mihtaryan Ermeni 
Okulu’nda dinlediği zaman İkinci Dünya 
Savaşı yeni bitmişti. Tromboncu Arto, davulcu 
Kohenka, trompetçi Dikran Haçaduryan, 
piyanist Alex ve bugün bir efsane olan Hırant 
Lüsikyan ile birlikte çalarlardı. Arif Mardin de 
onları dinleyenler arasındaydı.

1959 yılında Paris’te yapılan ağız 
armonikası yarışmasında birincilik ödülü 
kazandı. Gene o yıllarda Cüneyt Sermet’in de 
desteğiyle trompet çalmaya başladı. Yavuz Özışık, Tülay 
German, Erol Büyükburç, Necdet Karar gibi dönemin ünlü 
müzisyenleriyle de çalıştı.

Kocamaz uzun bir müzik öğrenimi görmedi, ama her 
zaman müziğin ruhunu öğrenmek için çalıştı. Caz müziğin 
matematiksel denklemini yüreğine kazıdı.

Yurt dışında yaşadı, ama sonunda kendi memleketinde 
yaşamaya karar verdi. Deniz kirlendiği için Bebek’ten 
ayrılıp çok sevdiği tabiata yakın olduğu Kilyos’ta bahçeli 
bir evde yaşıyor. Motosiklet tutkunu, Türkiye’deki ilk Vespa 
sahiplerinden, sıkı bir avcı. Bir yandan da günümüzün 
caz müziğini geçmişin derin birikimiyle izlemeye devam 
ediyor.

Hasan Kocamaz, Türkiye caz tarihinin yaşayan 
tanığıdır, parçasıdır ve onun öyküsünde büyük bir değişim 
geçiren Türkiye’nin öyküsünü de bulabilirsiniz. 

en Many of us recognise him as the founder  

of “360”, the first jazz club of Turkey in Bebek, 

but Hasan Kocamaz’s personal story is much 

longer than this short sentence. Following an 

extended hiatus, most music fans heard his 

name through the buzz formed around Emin 

Fındıkoğlu’s album.

Hasan Kocamaz, born in 1928 in Istanbul, 

encountered jazz music during his education 

at Galatasaray High School. He started out 

with drums, continued on with bandoneón and 

lastly transferred to harmonica, which he played 

in the school’s famous scout band “İzcaz.” 

He then formed his own bands. Kocamaz 

played together with that era’s most significant 

musicians such as Erdem Buri, Doktor Fazıl 

Abrak, İlhan Mimaroğlu, Nejat Cendeli, Turan 

Eteke and Eray Turgay. World War II had just 

ended when he listened to jazz music for the 

first time in his life at Mihtaryan Armenian 

School in Pangaltı. Arto the trombonist, 

Kohenka the drummer, Dikran Haçaduryan 

the trumpeter, Alex the pianist and legendary 

Hırant Lüsikyan used to play together. Arif 

Mardin was among the audiences as well.

Kocamaz won the first prize at a harmonica 

contest held in Paris in 1959. Around the 

same time, he had started to learn the trumpet 

with Cüneyt Sermet’s encouragement. He 

collaborated with prominent musicians of the day, such as 

Yavuz Özışık, Tülay German, Erol Büyükburç and Necdet Karar.

Kocamaz did not complete a thorough music education, 

but always worked towards understanding the essence of 

music. He inscribed the mathematical equation of jazz to his 

heart.

He lived as an expat for years but decided to return to his 

homeland. After moving from Bebek due to sea pollution, 

he currently lives in a house with a garden in Kilyos, close 

to the nature he loves. Kocamaz is a passionate motorcyclist, 

who is one of the first Vespa owners of the country, as well as 

an accomplised hunter. He continues to observe today’s jazz 

music with his profound amd historical experience.

Hasan Kocamaz is an integral part and a living witness 

of Turkish jazz history and in his story, you can also find the 

story of Turkey’s transformation. 

Hasan Kocamaz, 
Türkiye caz tarihinin 
yaşayan tanığıdır, 
parçasıdır ve onun 
öyküsünde büyük 
bir değişim geçiren 
Türkiye’nin öyküsünü 
de bulabilirsiniz.
Hasan Kocamaz is 
an integral part and 
a living witness of 
Turkish jazz history 
and in his story, you 
can also find the 
story of Turkey’s 
transformation.
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DEE DEE BRIDGEWATER AND RAMSEY LEWIS 
Yıldız Sarayı Hasbahçe, 21.00 

90 tl, 80 tl, 70 tl, 50 tl / 40 tl (öğr stu)

LÒPEZ - NUSSA FAMILY PROJECT 
Feriye Lokantası, Ortaköy, 22.00 

50 tl / 40 tl (öğr stu)

ANTHONY STRONG 
Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi, 21.00 

50 tl / 40 tl (öğr stu)

E.S.T. SYMPHONY 
Haliç Kongre Merkezi, 21.30 

90 tl, 70 tl, 60 tl, 50 tl, 40 tl / 30 tl (öğr stu)

CAZ İÇİN TUHAF BİR YER / A STRANGE PLACE FOR JAZZ: 
BOJAN Z / KAIROS 4TET 

Rahmi M. Koç Müzesi, 21.15 
60 tl, 50 tl, 40 tl / 35 tl (öğr stu)

STEFANO BOLLANI & HAMILTON DE HOLANDA DUO 
İstanbul Arkeoloji Müzesi, 21.30 

60 tl, 50 tl, 40 tl / 30 tl (öğr stu)

CHANO DOMINGUEZ “FLAMENCO SKETCHES” 
İstanbul Arkeoloji Müzesi, 21.30 

70 tl, 50 tl, 40 tl / 35 tl (öğr stu)

TÜNEL KONSERLERİ TÜNEL CONCERTS 
Tünel, Beyoğlu 18.00-24.00 

35 tl

DAVID SANBORN-BOB JAMES FEAT. STEVE GADD-JAMES GENUS “QUARTETTE HUMAINE” 
Haliç Kongre Merkezi, 21.30 

120 tl, 70 tl, 60 tl, 50 tl, 40 tl / 35 tl (öğr stu)

CHINA MOSES & RAPHAEL LEMONNIER / ANAT COHEN QUARTET 
SÜ Sakıp Sabancı Müzesi, 21.15 

90 tl, 70 tl / 50 tl (öğr stu)

TEATIME AT THE SAVOY: DEUTSCHE PHILHARMONIE MERCK FEAT. KEREM GÖRSEV 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 21.30 

50 tl, 45 tl, 40 tl, 35 tl / 30 tl (öğr stu)

USTALARLA BULUŞMALAR / ENCOUNTERS WITH MASTERS: 
LENA CHAMAMYAN FEAT. GÖKSEL BAKTAGİR, ÖZER ARKUN, TULUĞ TIRPAN TRIO 

Yıldız Sarayı Hasbahçe, 21.30 
90 tl, 80 tl, 70 tl, 50 tl / 40 tl (öğr stu)

JOHN LEGEND 
Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, 21.30 

200 tl (sahne önü), 120 tl, 90 tl, 70 tl, 50 tl / 40 tl (öğr stu)

URAZ KIVANER FEAT. MARCO TAMBURINI 
Salon İKSV, 22.30 

40 tl, 30 tl / 25 tl (öğr stu)

MELODY GARDOT 
Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı, 21.00 

90 tl, 60 tl / 45 tl (öğr stu)

EVRİM DEMİREL ENSEMBLE FEAT. DAVID KWEKSILBER 
Salon İKSV, 22.30 

40 tl, 30 tl / 25 tl (öğr stu)

OZAN MUSLUOĞLU TRIO FEAT. IVO NEAME 
Salon İKSV, 22.30 

40 tl, 30 tl / 25 tl (öğr stu)

ŞENAY LAMBAOĞLU FEAT. MEDERIC COLLIGNON 
Salon İKSV, 22.30 

40 tl, 30 tl / 25 tl (öğr stu)

LLOYD CHISHOLM SEXTET FEAT. LUIGI GRASSO AND NICOLAS DARY 
Salon İKSV, 22.30 

40 tl, 30 tl / 25 tl (öğr stu)

ECE GÖKSU “MASAL” FEAT. GREGOIRE MARET 
Salon İKSV, 22.30 

40 tl, 30 tl / 25 tl (öğr stu)

02
sa tu

ALICIA KEYS 
Parkorman, 21.30 

400 tl (özel platform), 250 tl, 150 tl (sahne önü), 80 tl / 60 tl (öğr stu)
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ALICIA KEYS

Alicia Keys

en  Alicia Keys does not call herself “an entertainer” 

like many other famous stars. She says she’s a 

musician. To say so in the modern world and in music 

industry where new rules are in order is to be old-

fashioned. If you have 14 Grammies among your 

numerous awards however, and if 

your debut album sold 12 million 

copies when the market was in a 

slump, and if 4 albums you’ve 

recorded in the following 10 years 

all have been in the charts and 

their sales have reached 35 million 

copies, then you have the right to 

say who you are.

Alicia Keys was one of those 

children who show their talent 

from an early age. She was sure to 

become a professional following 

her classical piano training, 

proving her talents as a soloist and 

starting to write her own songs at the age of 12.

Keys is a composer, songwriter, a highly talented 

pianist with a magnificent voice. Moreover, she’s 

among those artists who can mix hip hop, R&B and 

soul in perfect alchemy.

Keys’ music blends old-school R&B and soul 

with what is called “urban,” a new understanding of 

music. Her 2001 album Songs in A Minor is a perfect 

example of this. This is a very good album, but nobody 

anticipated that it would become a best-seller. In 2003, 

the album The Diary of Alicia Keys was recorded by the 

artist who was now a famous young singer and pianist. 

Since then, Keys has started to play more piano, 

record more hit songs and become more mainstream. 

Her 2007 album As I Am is much more personal 

and celebrates the idea of the powerful woman. 

“Superwoman” and “No One” are the peaks of her voice.

Keys became a worldwide star with her 2009 

album The Element of Freedom. Since the beginning of 

her career, her popularity has been at its highest with 

“Say You Love Me” she recorded with Beyonce and 

“Empire State of Mind” with Jay-Z. Her close circle 

tr  Alicia Keys, pek çok ünlü yıldız gibi kendini 
“entertainer” olarak adlandırmıyor. Müzisyen olduğunu 
söylüyor. Modern dünyada, yeni nesil kuralların geçerli 
olduğu müzik sektöründe bunu söylemek eski kafalı 
olmak demek. Ama sayısız ödülünüzün arasında 14 
Grammy varsa, ilk albümünüz albüm 
satışlarının yerlerde süründüğü 
yıllarda 12 milyon sattıysa, izleyen 10 
yılda yaptığınız dört albümün hemen 
hepsi listelerde yer almış ve 
satışlarınız 35 milyonu geçmişse ne 
olduğunuzu söyleme hakkınız var.

Alicia Keys, çok erken yaşlarda 
yeteneğini belli eden çocuklardan. 
Klasik piyano eğitiminin, solistlik 
becerilerinin fark edilmesinin ve  
12 yaşında kendi şarkılarını  
yazmaya başlamasının ardından 
profesyonel olacağından pek endişe 
duyulmayan biri.

Keys, besteci, söz yazarı, çok yetenekli bir piyanist 
ve harika bir sesi var. Bütün bunların ötesinde hip hop, 
R&B ve soul arasındaki sihirli kimyayı yakalayan sayılı 
sanatçılar arasında yer alıyor.

Keys’in müziği eski usul R&B ve soul’u “urban” 
denen, daha yeni bir anlayışla harmanlıyor. 2001’deki 
ilk albümü Songs in A Minor bunu şahane bir örneği. 
Çok iyi, ancak çok satacağı önceden kestirilemeyen bir 
albüm. 2003’teki The Diary of Alicia Keys artık şöhret 
sahibi bir genç şarkıcı ve piyanistin albümü. Keys, 
artık daha fazla piyano çalıyor, daha fazla hit şarkı 
seslendiriyor ve ana akıma daha fazla kayıyor. 2007 
tarihli As I Am ise çok daha kişisel ve “güçlü kadın” 
mesajını öne çıkaran bir albüm. “Superwoman” ve “No 
One” Keys’in vokalinin ve yorumunun zirve noktaları.

Hip hop, R&B ve soul arasındaki sihirli kimya
The secret chemistry between hip hop, R&B and soul

MEHMET TEZ

Keys, caz ve soul ile ilişkisini kaybetmeden popüler 
olan ender dünya yıldızlarından. 
Keys is an exceptional star who remains popular 
without losing her contact with jazz and soul.

Alicia Keys’in ilk stüdyo 
albümünün akustik versiyonu 

Remixed & Unplugged in A Minor, 
Nirvana’dan bu yana en çok satan 

akustik albümler arasında yer 
alıyor.

The unplugged version of her 

debut studio album, Remixed & 

Unplugged in A Minor,  

is one of the best-selling 

unplugged albums since 

Nirvana’s.

Alicia Keys
vokal vocals

alıcıa keys
bas bass

al carty
gitar guıtar

hanan 
rubınsteın
tuşlu çalgılar 
keyboards

brandon 
coleman
davul drums

jermanıe parrısh
lead vokal lead vocals

whıtney keaton
vokal vocals

raphael smıth
dansçılar dancers

jermel 
mcwıllıams 
santron 
freeman 
brandon 
mıtchell 
jıan pıerre-louıs

 R&B, SOUL

 GIRL ON FIRE

2 Temmuz July

Salı
Tuesday

21.30
Parkorman

Biletler Tickets 
özel platform 
platform 

400 tl 
sahne önü 1  
front of stage 1 

250 tl 
sahne önü 2  
front of stage 2 

150 tl 
genel alan  
maın area 

80 tl 
öğrenci student  

60 tl

sponsor

12

katkılarıyla 
wıth the contrıbutıon of 

karnaval.com
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Keys’in iyiden iyiye dünya yıldızı olması 2009’daki 
The Element of Freedom albümüne denk geliyor. 
Beyonce ile söyledikleri “Say You Love Me” ve Jay-Z ile 
yaptıkları “Empire State of Mind” Keys’in kariyerinin 
popülerlik anlamında zirve noktaları. Yakın çevresi ve 
onu takip eden gazeteciler “Empire State of Mind”ın 
yayımlanmasının ardından konserlerinin daha farklı bir 
coşkuya sahip olduğunu söylüyor. Keys, bu şarkıyı 2013 
turnesinde bis’te, albümde yer alan kendi yorumuyla 
seslendirmeyi tercih ediyor. “Fallin’”, “You Don’t 
Know My Name”, “Brand New Me” ve “Unbreakable” 
konserlerde çalmayı en sevdiği şarkılar arasında.

Keys’in 2005 tarihli Unplugged albümü ise onun caz 
sularında en fazla dolandığı albüm. Piyano eşliğinde 
sade bir sound’la vokalin ön planda olduğu şekilde 
söylemeyi seviyor. Şarkıları gerçekten de bu şekilde çok 
daha etkileyici ve derin. 2013 turnesinde de bu anlayışın 
ön planda olduğunu görüyoruz.

Dünyada Alicia Keys gibi klasik soul ve R&B’yi 
günümüze şahane bir şekilde taşıyan müzisyenler 
sayılı. Bu tip yetenekleriniz varsa, genelde daha popüler 
tarafa kayıyorsunuz. Keys, caz ve soul ile ilişkisini 
kaybetmeden popüler olan ender dünya yıldızlarından. 
İstanbul Caz Festivali’nin bu anlamda tarihinin en 
değerli isimlerinden birini ağırladığını söylemek abartılı 
olmaz herhalde. 

and journalists, who follow her, state that her concerts 

has become much livelier after the release of the song 

“Empire State of Mind.” Keys prefers to perform this 

song in the encore in her 2013 tour with her own 

interpretation from the album. Among her favourite 

songs in the concerts are “Fallin’”, “You Don’t Know 

My Name”, “Brand New Me” and “Unbreakable.”

Keys’ 2005 album Unplugged is her most jazzy 

album. She likes to sing with a simple sound; 

accompanied by a piano, highlighting the vocals. 

Indeed, her songs are much more impressive and have 

more depth this way. 

This approach is also 

visible in her 2013 tour.

Artists like Alicia 

Keys, who makes a 

wonderful combination 

of classic soul and 

R&B, are very few in 

the world. If you have 

such talents, you end 

up being mainstream. 

Keys is an exceptional 

star who remains 

popular without losing 

her contact with jazz 

and soul. This is why 

I think it won’t be too 

much to say that the 

Istanbul Jazz Festival 

is hosting one of the 

most valuable artists in 

music history. 

İlk albümü için Columbia 
Records ile anlaşma 

imzaladığı sırada Columbia 
Üniversitesi’ne kabul 

edildi, önceleri eğitimini ve 
kariyerini bir arada idare 

etmeye çalıştı, daha sonra 
okulu bıraktı ve kariyerine 

odaklandı.

At the same time as signing 

a recording contract 

with Columbia Records, 

Keys was accepted into 

Columbia University. At 

first, Keys attempted to 

manage both, but after a 

month, she dropped out 

of college to pursue her 

musical career full-time.

“Say You Love Me” ve “Empire State of Mind” Keys’in 
kariyerinin popülerlik anlamında zirve noktaları. 
Since the beginning of her career, her popularity has 
been at its highest with “Say You Love Me” and  

“Empire State of Mind”.
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John Legend

en  He learned to play the piano from his 

grandmother and grew up singing in a 

church choir. During his initial contacts with 

Lauryn Hill, Alicia Keys, Janet Jackson and 

Kanye West, he was not yet “famous.” When 

his time was up as a sideman, Kanye West 

lent him a hand and Legend took off.

Legend was nominated for eight 

Grammy Awards with his debut album Get 

Lifted (2004) and took three of them home: 

Best New Artist, Best Male R&B Vocal 

Performance and Best R&B Album. His 

piano ballad “Ordinary People,” never to 

be forgotten, is from this album. Get Lifted 

generously exposed Legend’s vocal and 

tr  Piyano çalmayı büyükannesinden öğrendi, 
kilise korolarında şarkı söyleyerek büyüdü. 
Lauryn Hill, Alicia Keys, Janet Jackson ve 
Kanye West gibi yıldızlarla dirsek temasına 
başladığında, henüz “meşhur” değildi. Vakti 
saati gelince, Kanye West’ten el aldı, aldı 
başını yürüdü.

Legend, daha ilk stüdyo albümü Get 
Lifted (2004) ile sekiz dalda Grammy adayı 
oldu, üçünü (En İyi Yeni Sanatçı, En İyi Erkek 
R&B Vokal Performansı, En İyi R&B Albümü) 
eve götürdü. Artık hafızalara nakşolmuş 
piyano baladı “Ordinary People” bu 
albümdeydi. Get Lifted, Legend’ın mikrofon 
ve piyano başındaki maharetini bütünüyle 

El emeği göz nuru modern soul
Handicraft modern soul

CÜNEYT TABANOĞLU
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JOHN LEGEND
 
JOHN LEGEND

ifşa ederken, Kanye West’in prodüktörlüğünde pop ve 
hip-hop ritimlerine meyletmeden duramıyordu. Özetle, 
boşuna üç milyondan fazla kopya satmadı.

1970’lere yoğun referanslar taşıyan Once Again (2006) 
piyasaya çıktığında, Macar gitarist Gabor Szabó’nun 

“Stormy” adlı bestesinden bir org sample’ı ödünç alan 
“Save Room” çoktan dillere dolanmıştı. Dördüncü 
Grammy’nin (En İyi Erkek R&B Vokal Performansı) 
gelmesi de fazla gecikmedi. Aynı yıl Sly & The Family 
Stone, Joss Stone ve Van Hunt ile yaptıkları “Family Affair” 
şarkısıyla bir Grammy ödülünü daha kucakladı.

2008’de yayımlanan Evolver albümü, elektronik öğelere 
daha fazla yer açması ve bazı pop klişelerine gönül 
indirmiş olması nedeniyle kimilerini 
şüpheye düşürdüyse de, Legend’ın bir 
R&B zanaatkârı olduğu inancına pek 
zeval vermedi. OutKast’ten André 3000 
ile yaptığı dans-pop etkili single’ı “Green 
Light” ile müzik listelerinde hatırı sayılır 
bir yer edindi. Legend, bu albümün 
ardından dünya turu için 11 kişilik ekibiyle 
yola koyuldu. Sonrasında bir döndü, pir 
döndü.

 2008 ABD başkanlık seçimlerinin 
ilhamıyla kaydedilen Wake Up! (2010) 
albümünde, 1960’ların ve 1970’lerin soul 
şarkılarını Amerikalı hip hop/neo-soul 
grubu The Roots eşliğinde yorumladı, üç 
Grammy ödülüne (En İyi R&B Albümü, 
En İyi Geleneksel R&B Vokal Performansı, 
En İyi R&B Şarkısı) daha mazhar oldu. 
Albümdeki iki özgün besteden biri olan 

“Shine” ile müzik zekâsının ve becerisinin 
hafife alınamayacağını cümle âleme 
yeniden duyurdu.

Legend, bu yaz Love In The Future 
albümüyle arz-ı endam ediyor. Albümün ilk single’ı “Made 
To Love” Legend’ın bu kez fütüristik bir kulvara girdiğini 
gösteriyor. Telaşa mahal yok, Legend bu şarkıyla da 
dinleyicisini avucunun içine almayı başarıyor.

Medyadan uzakta basit bir hayat sürmesi ve 
hayırseverlik faaliyetleri bir yana, John Legend besteleriyle 
de güncel müzik kültürüne yüz vermedi, bildiğini okudu, 
kendi yağında kavruldu. Dinleyici kitlesini iyiden iyiye 
genişletmesini sağlayan el emeği göz nuru modern soul 
klasiklerini, kendi neslinin sıkça başvurduğu reçeteyle değil, 

“nostaljik” olarak özetlenebilecek bir yaklaşımla vücuda 
getirdi, ustalarına saygıda kusur etmedi. Müzikal zarafetini 
ve zenginliğini de buna borçlu. Gerçek bir “efsane” olması 
için elbette daha zamanı var, ama böyle giderse bu 
mertebeye erişmesi belli ki pek zor olmayacak. 

piano skills. At the same time, he was also flirting  

with pop and hip-hop with Kanye West as the producer. 

In short, the album did not sell more than three million 

for no reason.

When Once Again (2006) was released with strong 

references to the 70s, “Save Room” with an organ sample 

from the Hungarian guitarist Gabor Szabó’s composition 

called “Stormy” was long popular. It did not take much 

for him to get his fourth Grammy: Best Male R&B Vocal 

Performance. He took home another Grammy the same 

year, with his song “Family Affair” featuring Sly & The 

Family Stone, Joss Stone and Van Hunt.

Evolver, released in 2008, initially raised some 

eyebrows with its strong electronic 

elements and some pop clichés, but 

nevertheless did not wane the belief 

that Legend is an R&B craftsmen. His 

dance-pop collaboration with OutKast’s 

André 3000, “Green Light” gained itself 

a remarkable spot in the music charts. 

After this album, Legend hit the road for 

a world tour with his team of 11 people. 

Then, he struck back.

For Wake Up! (2010), recorded with 

the inspiration by the 2008 Presidential 

Elections, he reinterpreted soul songs 

of the 60s and the 70s with American 

hip hop/neo-soul band The Roots. He 

then became the recipient of three more 

Grammy Awards: Best R&B Album, Best 

Traditional R&B Vocal Performance and 

Best R&B song. One of the two original 

songs in the album, “Shine,” made sure 

everyone heard that Legend’s musical 

genius and talent cannot be taken lightly.

This summer, Legend is in the 

spotlight with his Love In The Future. The first single 

“Made To Love” points that he is on a futuristic roll. No 

need to worry, Legend manages to grasp his audience 

with this song as well.

Living a simple life away from the media’s eye, 

partaking in charity works, John Legend did not indulge 

in the contemporary music scene, but stood on his own 

feet, went his own way. He created his handicraft modern 

soul classics, which played a central role in creating a 

huge fan base, through some kind of a “nostalgic” feel, 

unlike the formula used by his contemporaries. He 

did not fail to show respect for the elders. He owes his 

musical grace and substance to this. He naturally has 

some time before becoming a real “legend” but if he 

goes on like this, it surely will not take long. 

Soul ve R&B’de kendi 
neslinin en iyi söz yazarı 

ve şarkıcıları arasında 
gösterilen, 9 Grammy’nin 
yanı sıra konserleriyle göz 

dolduran John Legend, 
yeni albümü Love In The 
Future için düzenlenen 

dünya turnesi kapsamında 
İstanbul’da.

One of the best singer-

songwriters of R&B and 

soul in his generation, , 

9-time Grammy winner, 

critically-acclaimed concert 

performer John Legend 

is in Istanbul as part of 

the world tour of his new 

album, Love In The Future.

Medyadan uzakta basit bir hayat sürmesi ve 
hayırseverlik faaliyetleri bir yana, John Legend 
besteleriyle de güncel müzik kültürüne yüz vermedi, 
bildiğini okudu, kendi yağında kavruldu.
Living a simple life away from the media’s eye, 
partaking in charity works, John Legend did not 
indulge in the contemporary music scene, but stood 
on his own feet, went his own way.
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E.S.T. SYMPHONY

en  Esbjörn Svensson Trio, or E.S.T. was 

founded in 1993. Their first LP, When 

Everyone Has Gone, had not aroused much 

interest, but before long they acquired a 

large audience in addition to the usual 

suspects. This is partially due to not limiting 

themselves to a classic definition of “jazz.” 

Svensson’s bold interpretation in Esbjörn 

Svensson Trio Plays Monk (1996) was critically 

acclaimed. The following year, they received 

Sweden’s “Best Jazz Album” award with 

Winter in Venice. From Gagarin’s Point of View 

landed them the first contract with the 

German ACT in 1999. When Strange Place 

for Snow was released in 2002, E.S.T. was 

Europe’s most popular jazz band. Seven Days 

of Falling brought the “International Artist 

Award” at BBC Jazz Awards in 2003. With 

tr  Esbjörn Svensson Trio, ya da E.S.T. 
1993’te kuruldu. İlk LP’leri When Everyone Has 
Gone pek ilgi toplamadı, ama çok geçmeden 
alışılmış caz meraklılarının da dışında 
hayranlara sahip olmuşlardı. Bunda, hiçbir 
zaman kendilerini bildik anlamda bir “caz” 
tanımının içine hapsetmiş olmamalarının da 
payı var. Esbjörn Svensson Trio Plays Monk’ta 
(1996) Svensson’un cesur yorumu 
eleştirmenlerin takdirini kazandı. Bir yıl sonra 
Winter in Venice ile ülkelerinin “En İyi Caz 
Albümü” ödülünü aldılar. 1999’da From 
Gagarin’s Point of View onlara Alman ACT ile 
ilk anlaşmalarını getirdi. 2002’de Strange 
Place for Snow çıktığında, E.S.T. Avrupa’nın en 
popüler caz grubu olmuştu. 2003’te Seven 
Days of Falling, BBC Caz Ödülleri’nde 

“Uluslararası Sanatçı Ödülü”nü getirdi. Üç yıl 

Esbjörn’ün anısına
Tribute to Esbjörn

SEVİN OKYAY

E.S.T. Symphony 
JACKY TERRASSON, MICHAEL WOLLNY, MARIUS NESET,  

DAN BERGLUND, MAGNUS ÖSTRÖM, SARP MADEN,  

KORHAN FUTACI   ve 
and FILARMONIA ISTANBUL

sonra Tuesday Wonderland çıkınca da Amerikan caz 
dergisi Down Beat’in kapağını süsleyen ilk Avrupa grubu 
olma onuruna eriştiler. Son albümleri Leucocyte’i 2008 
başlarında yayımladılar. 

Svensson çok yetkin bir piyanist ve besteci, 
grubuyla yekvücut olmuş bir liderdi, ama E.S.T. sadece 
Esbjörn Svensson demek değildi. 
Svensson’un çocukluk arkadaşı 
Magnus Öström ile kuruluşundan 
beri grubun bir parçası olan Dan 
Berglund da E.S.T.’nin ayrılmaz 
parçaları, üçte ikisiydiler. Gene 
de, grubun adı E.S.T. – Esbjörn 
Svensson Trio’dan da anlaşılacağı 
gibi, grubun itici gücü Esbjörn’dü. 
Zaten piyanist, on beş yılı aşkın bir 
süre içinde E.S.T. dışında pek az 
kayıt yapmıştır. Enerjisini Magnus 
Öström ve Dan Berglund’a, onlarla 
oluşturduğu üçlüye odaklamıştı. 
Çoğu piyanist gibi solo albüm 
de çıkarmamıştı, vakti olmamıştı 
çünkü. Ülkesinin ve Avrupa’nın en 
iyi caz müzisyenlerinden Esbjörn Svensson,  
44 yaşındayken bu dünyayı, sevdiklerini, grubunu 
arkada bırakıp gitti.

Tuesday Wonderland three years later, they took the title 

of being the first European band to appear on the cover 

of the American jazz magazine “Down Beat”. Leucocyte, 

their last album, hit the shelves in early 2008.

Svensson was a competent pianist as well as 

composer and a leader who became one with his 

band, but E.S.T. did not only mean 

Esbjörn Svensson. Magnus Öström, 

Svensson’s childhood friend and 

Dan Berglund, a member since 

its inception were also integral to 

the band; they were its two thirds. 

Nonetheless, as evidenced from its 

name, E.S.T. – Esbjörn Svensson 

Trio, the spirit and the driving force 

was Esbjörn. As a matter of fact, he 

seldomly recorded any music other 

than E.S.T. for more than fifteen 

years. The pianist focused his energy 

on the trio he formed with Magnus 

Öström and Dan Berglund. Unlike 

many pianists, he did not release 

a solo album; he simply did not 

have the time. Esbjörn Svensson, one of the best jazz 

musicians of his country and Europe, left this world, his 

loved ones and band behind at the age of 44. 
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2000’li yılların en etkileyici 
caz topluluklarından Esbjörn 

Svensson Trio 1993’te kuruldu. 
2008 yılında Esbjörn Svensson 

trajik bir kazada hayatını 
kaybedene dek birbirinden başarılı 

10 albüm yayımladı.

Esbjörn Svensson Trio, one of 

the most influential jazz trio of 

2000s, founded in 1993. The trio 

released 10 successful albums 

until Esbjörn Svensson’s tragic 

death in 2008.
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David Sanborn Bob James  
Feat. Steve Gadd, James Genus  

“Quartette Humaine”

en  When I heard that Bob James and 

David Sanborn are performing at the 20. 

Istanbul Jazz Festival this summer, 80s flew 

by my eyes. As a jazz enthusiast since the 

end of the 70s, when I was about 15, one of 

the cassettes I still keep is a Bob James 

mixtape. Those were the years when we 

filled music up to 90-minute cassettes to 

the last bit; the years when we lent an ear to 

absolutely everything we found on jazz, let 

alone have a preference. Bob James is a 

memory that hails from those years. This is 

my story; however with a career spanning 

far back than I have witnessed, he is one of 

the most distinguished names of jazz 

tr  Bob James ve David Sanborn’un bu yaz 
20. İstanbul Caz Festivali’nde konser 
vereceklerini duyduğumda seksenler hızla 
geçti gözümün önünden. Yetmişlerin sonu, 
yani daha on beş-on altı yaşlarımdayken caz 
dinlemeye başlayan biri olarak hâlâ 
sakladığım birkaç kasetten biri de içinde Bob 
James’in de kayıtlarının olduğu ‘çekme 
kaset’tir. Eski 90’lık kasetlere tıka basa müzik 
doldurduğumuz yıllar. Cazla ilgili tercih 
yapmayı bırakın, (her ne olursa) bir şeyler 
bulduğumuzda ayırt etmeden dinlediğimiz 
yıllar. Bob James benim için ta o yıllara 
uzanan bir hatıradır. Benim için öyle, ama 
benim hatırladığımdan çok daha öncesine 

James ve Sanborn 27 yıl sonra yeniden birlikte
James and Sanborn together again after 27 years

FERİDUN ERTAŞKAN

21

Ardından albümler çıktı, tekrarlandı, yeni 
versiyonlar türedi. Yol arkadaşları Dan ve Magnus çok 
sarsılsalar da, bir süre sonra müziğe döndüler. Ama 
Esbjörn ile aştıkları yolu yeniden adımlamadılar, kendi 
patikalarını açtılar. İkisi de birkaç kere daha geldi 
İstanbul’a. Daha önce E.S.T. ile de gelmişler, festivalde 
çalmışlardı. İstanbul Caz Festivali 2011’de Camialtı 
Tersanesi’nde “Caz İçin Tuhaf Bir Yer” projesini 
başlattığında hemen aklıma gelen de onlar olmuştu. 
E.S.T. albümünü hatırlatıyordu bu projenin adı: 
Strange Place for Snow. Bir konserlerinden sonra sahne 
arkasında bu albümleri için onlarla söyleşi yapmış, bu 
garip ‘yer’in bir sauna olduğunu öğrenmiştim.

Bu yıl ise 20. İstanbul Caz Festivali kadirşinaslığı 
bir adım ileri götürüp doğrudan E.S.T. üzerine 
kurulu bir başka proje sunuyor. Festival önderliğinde 
tasarlanan bu özel projede E.S.T.’nin bestelerinin 
senfonik düzenlemelerini dinleyeceğiz. İsveçli orkestra 
şefi ve besteci Hans Ek’in düzenlemelerinin temelinde 
ise Svensson’un 2003 yılındaki aranjmanları var. 
Konserde Filarmonia Istanbul Orkestrası’na Jacky 
Terrasson, Michael Wollny, Marius Neset, Sarp Maden, 
Korhan Futacı, Dan Berglund ve Magnus Öström eşlik 
edecek. 

Afterwards, albums were released and rerecorded; 

new versions appeared. Even though shaken, his 

comrades Dan and Magnus returned to music after a 

certain hiatus. However, they did not rewalk the same 

path they paved with Esbjörn, but took a new one. Both 

visited Istanbul a couple of times more. They were 

also here with E.S.T. and had performed at the festival. 

When Istanbul Jazz Festival launched “A Strange Place 

for Jazz” project at Camialtı Shipyard in 2011, it was 

their name that had immediately popped up in my 

head. The project’s name actually reminded me of an 

E.S.T. album: Strange Place for Snow. At a previous post-

show backstage interview, I had come to learn that this 

strange “place” was actually a sauna. 

20th Istanbul Jazz Festival takes gratefulness a 

step further and shoulders a project directly based on 

E.S.T.. This special project will allow us to listen to the 

symphonic arrangements of E.S.T. compositions.  

The inspiration behind the arrangements of Hans 

Ek, a Swedish conductor and composer, is Svensson’s 

work from 2003. Jacky Terrasson, Michael Wollny, 

Marius Neset, Sarp Maden, Korhan Futacı, Dan 

Berglund and Magnus Öström are the names to 

accompany the Filarmonia Istanbul orchestra. 

Svensson çok yetkin bir 
besteci, grubuyla yekvücut 
olmuş bir liderdi, ama 
E.S.T. sadece Esbjörn 
Svensson demek değildi. 
Svensson was a competent 
composer and a leader 
who became one with 
his band, but E.S.T. did 
not only mean Esbjörn 
Svensson.
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FEAT. STEVE GADD JAMES GENUS “QUARTETTE HUMAINE”
DAVID SANBORN BOB JAMES  
FEAT. STEVE GADD JAMES GENUS “QUARTETTE HUMAINE”

history. When I listened to his first album Bold 

Conceptions, I was not aware that this 1963 recording 

was his first album and that he was discovered by 

the great Quincy Jones at a jazz festival. Let’s recall 

how fertile were the 60s: Bob James’ generation is 

the one that cultivated landmark names such as 

Chick Corea, George Duke, Patrice Rushen, Dave 

Grusin and Joe Sample as well as being the first 

generation to use synthesizer and keyboard in jazz 

music. Those were monophone instruments then, 

but yet another revolution just like the hammond 

organ of the previous generation! That is a detail to 

underline since it intersects with a significant 

section of Bob James’ career exceeding 40 years.

1986: davıd sanborn and the collaboratıon 

that commenced wıth double vısıon

This is the year when the first album of 

Bob James and David Sanborn’s nearly 30-year 

friendship, Double Vision, hit the shelves. I do not 

have any memories of the album from that time;  

I remember acquiring it later. (Had the theme 

music of Taxi come into our lives yet?) Worldwide, 

it proved to be one of the most influential albums of 

popular jazz. Such an album that it spent 63 weeks 

in top 50 of Billboard charts; “Since I Fell For You” 

sung by Al Jarreau earned a Grammy nomination; 

and a young bassist then, Marcus Miller composed 

the first two pieces of. Along with Sanborn and 

James, it featured Marcus Miller on bass, Steve 

Gadd on drums, Paulinha Da Costa on percussion, 

kalan, Al Jarreau’nun söylediği “Since I Fell For 
You” ile Grammy adayı olduğu, o zamanlar genç bir 
basçı olan Marcus Miller’ın albümün ilk iki parçasını 
bestelediği, basta Miller, davulda 
Steve Gadd, perküsyonda Paulinha 
Da Costa, gitarda Eric Gale ve 
Paul Milton ile tabii Sanborn 
ve James’in olduğu bir albüm. 
Seksenlerin ruhunu anlamak için 
anahtar albümlerdendir. Elbette, 
buradaki konser ve Quartette 
Humaine albümünün anahtarı da 
bu albümde gizli. Smooth cazın melodik ve  
kompleks olmayan cümle yapısının en rafine hali. 
(Benzerlerini sadece Groover Washington Jr.’da 
bulabilirsiniz.)
yıl 2013: sanborn ve james quartette humaıne ile 
yollarda, üstelik bu kez dave brubeck ve  
paul desmond’a saygılarını sunuyorlar

Kariyerinin 50. yılında Bob James ve David 
Sanborn yeni bir albümle 27 yıl önce kaldıkları yerden 
devam ediyor. Bu kez yanlarında (ilk albümde de olan) 
davul efsanesi Steve Gadd ve basçı James Genus 
ile birlikte. İşin ilginç yanı bir kaç yıl öncesine kadar 
James ve Sanborn birlikte hiç turne yapmamışlar. 
Double Vision zamanı bile... Şimdi arayı kapatıyorlar. 
Bu yaz iki büyük ustayı aynı sahnede izlemek hepimiz 
için otuz yıla yaklaşan bir yolculuğa tanıklık etmek 
demek, hem de Brubeck ve Desmond’u da sevgiyle 
anarak. 

Eric Gale and Paul Milton on guitar. It is a key album 

to understand the zeitgeist of the 80s. The album 

also holds the key to the performance in Istanbul and 

Quartette Humaine. It embodies the most refined form 

of smooth jazz’ melodic and non-complex sentence 

structure. (You can only find a similarity in Groover 

Washington Jr.)

2013: sanborn and james hıt the road wıth 

quartette humaıne, and even pay trıbute to dave 

brubeck and paul desmond 

At their careers’ 50th anniversaries, Bob James 

and David Sanborn pick up where they left off 27 

years ago; and this time with legendary drummer 

Steve Gadd (who was on their first album) and bassist 

James Genus. Interesting to note is that James and 

Sanborn had never toured together, even during the 

Double Vision era... They are now catching up. This 

summer, watching the two masters on stage together 

means witnessing a journey spanning over almost 30 

years, and commemorating Brubeck and Desmond 

with love. 

Bob James ve David Sanborn’un otuz yıla yaklaşan dostluklarının 
ilk albümü ‘Double Vision’ 1986’da çıkmıştı. Popüler cazın dünya 
çapında ses getiren albümlerinden olmuştu. 
Bob James and David Sanborn’s nearly 30-year friendship, 
‘Double Vision’, hit the shelves in 1986. Worldwide, it proved to 
be one of the most influential albums of popular jazz.

Stüdyo 
bateristlerinin 
en iyisi olarak 
adlandırılan  

Steve Gadd ve  
basta harikalar 
yaratan James 

Genus Sanborn ve 
James ile  

aynı sahneyi 
paylaşıyor.

Among the best 

studio drummers 

of the world, 

Steve Gadd and 

master bassist 

James Genus 

will accompany 

Sanborn and James 

on stage.

Hâlâ sakladığım birkaç kasetten 
biri de içinde Bob James’in de 
kayıtlarının olduğu ‘çekme kaset’tir. 
Eski 90’lık kasetlere tıka basa müzik 
doldurduğumuz yıllar. Cazla ilgili tercih 
yapmayı bırakın, (her ne olursa) bir 
şeyler bulduğumuzda ayırt etmeden 
dinlediğimiz yıllar. Bob James benim için 
ta o yıllara uzanan bir hatıradır. 
One of the cassettes I still keep is a Bob 
James mixtape. Those were the years 
when we filled music up to 90-minute 
cassettes to the last bit; the years when 
we lent an ear to absolutely everything 
we found on jazz, let alone have a 
preference. Bob James is a memory that 
hails from those years.

uzanan kariyeriyle Bob James 
bugün caz tarihinin en saygın 
isimleri arasında. İlk albümü Bold 
Conceptions’ı dinlediğimde albümün 
1963 tarihli ilk kaydı olduğunu ve 
James’i büyük Quincy Jones’un bir 
caz festivalinde keşfettiğini 
bilmiyordum. Altmışların ne kadar 
bereketli olduğunu yeniden 
hatırlayın; Bob James’in kuşağı 
Chick Corea, George Duke, Patrice 
Rushen, Dave Grusin, Joe Sample 
gibi önemli isimler çıkarmanın yanı 
sıra cazda synthesizer ve klavye 
kullanan ilk kuşak. Henüz monofon 
sesli cihazlardı ama bir önceki 
neslin hammond orgu gibi 
tartışmasız bir devrimdi! Bob 
James’in kırk yılı aşan kariyerinin 
önemli bölümüne denk geldiği için 
vurgulaması gereken bir ayrıntı.

yıl 1986: davıd sanborn ve double vısıon 
albümüyle başlayan birliktelik

Bob James ve David Sanborn’un otuz yıla 
yaklaşan dostluklarının ilk albümü Double Vision bu 
yıl çıkmıştı. O yıllarda albüme dair özel bir anım yok, 
ama sonradan aldığımı hatırlıyorum. (O sıralar Taxi 
dizisinin müziği hayatımıza girmiş miydi?) Popüler 
cazın dünya çapında ses getiren albümlerinden 
olmuştu. Billboard listelerinde 63 hafta ilk ellide 

Çıkardığı 85 albümün 
yanı sıra Grammy 
dahil birçok ödül 

kazanan Bob James’e 
tüm zamanların en 

başarılı ve ilham 
verici saksofon 

virtüözlerinden David 
Sanborn eşlik ediyor.

With 85 albums, as 

well as Grammies and 

awards to his credit, 

Bob James will be 

on stage with David 

Sanborn, one of the 

most successful and 

inspiring saxophonists 

of all time.



Dee Dee Bridgewater  
and Ramsey Lewis

en  In times when jazz meant soul and soul 

meant jazz, all kinds of good music was 

played on the radio without exception. Dee 

Dee Bridgewater and Ramsey Lewis 

recorded one of the most important albums 

of the period. On this night when the duo 

will perform their classics, your soul and 

heart will both be “pumped up” and at ease. 

One of the most important pianists of 

the history of jazz, Ramsey Lewis is a highly 

talented pianist. Classically trained, he 

created his own unique style by making use 

of blues and gospel forms while maintaining 

his perfect technique and has become one 

of the most sought-after musicians of the 

music world. Three-time Grammy winner, 

tr  Cazın soul, soul’un caz olduğu 
zamanlarda radyoda tür ayrımı yapılmadan iyi 
olan her müzik çalınırdı. Dee Dee 
Bridgewater ile Ramsey Lewis de o dönemin 
en önemli plaklarından birini yapmıştı. 
İkilinin favori klasiklerini festival kapsamında 
seslendireceği bu gecede ruhunuz ve kalbiniz 
hem “gaza gelecek” hem de dinlenecek.

Caz tarihinin en önemli piyanistlerinden 
Ramsey Lewis üstün yetenekli bir piyanist. 
Klasik eğitimli sanatçı, mükemmel tekniğine 
blues ve gospel geleneklerini de ekleyerek 
kendine has bir üslûp yarattı ve müzik 
dünyasının en çok aranan müzisyenlerinden 
biri oldu. Üç kez Grammy kazanan, 
albümlerinden 7 tanesi satış rekorları 

İki caz efsanesi festivalde buluşuyor
Two jazz legends meet at the festival

ZÜHAL FOCAN

kırarak “Gold” statüsü kazanan (bu caz dünyasında 
rastlanmayan bir durumdur) Lewis, son dönemde bazı 
yaşam boyu başarı ödülleri kazandı. Fahri doktoraları 
da bulunan sanatçı, 
2007 yılında National 
Endowment for the Arts’ın 

“Jazz Masters” ödülünü 
kazandı.

4 yaşında piyano dersleri 
almaya başlayan Lewis, 
klasik teknik ve repertuvarı 
öğrenmeye başladı. 15 
yaşına kadar caz çalmadı, 
ancak kilisede beraber 
çaldığı bir müzisyen onu 7 
kişilik bir gruba yönlendirdi. 
Grubun bazı müzisyenleri 
Kore Savaşı’na gidince 
grupta sadece basçı ve 
davulcu kaldı ve böylece ilk 
üçlüsünü oluşturmuş oldu. Pop müziğin genç kitlelere 
ulaşma konusunda daha etkili olduğunu bilen piyanist, 
ilk kayıtlarında “Wade In The Water”, “Hang on Sloopy” 
ve “In With the In Crowd” gibi parçaları yorumladı ve bu 
kayıtlar en az orijinalleri kadar popüler oldu.

Chicago’da düzenli olarak sosyal projelerde yer alan 
Lewis, 1992 yılından beri Ravinia Jazz Series’in yöneticisi, 
aynı zamanda Merit School of Music’in mütevelli 
heyetinde ve Loyola University Naipler Konseyi üyesi. 

with 7 gold albums (rarely seen throughout the 

history of jazz) Lewis has also won several lifetime 

achievement awards. He also holds a number of 

honorary PHDs and won the National 

Endowment for the Art’s Jazz Masters 

Award in 2007. 

Beginning to take piano lessons at the 

age of 4, Lewis also started to learn classical 

technique and repertoire. He did not play 

jazz until the age of 15. A musician he 

worked with at a church introduced him 

to a 7-piece band. When some of the band 

members went to the Korean War, the band 

is left with a bassist and a drummer, and 

this is the time when Lewis formed his 

first trio. Knowing that pop music is more 

effective in reaching young audiences, the 

pianist performed songs such as “Wade In 

The Water”, “Hang on Sloopy” and “In With 

the In Crowd” in his first records, making 

these songs as popular as their original versions. 

Regularly taking part in social projects in 

Chicago, Lewis is the director of Ravinia Jazz Series 

since 1992. He is also a member of the board of 

trustees of Merit School of Music and a member 

of Loyola University’s Council of Regents. His 

radio shows “Ramsey Lewis Morning Show” and 

“Legends of Jazz with Ramsey Lewis” are broadcasted 

nationally. 
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Yaklaşık 40 yıldır caz 
dünyasına “hükmeden” 
vokalistlerden Dee Dee 
Bridgewater, cazın dünya 
genelinde gelişimi adına 
elçilik görevini üstleniyor. 
One of the vocalists who 
have “ruled” the jazz world 
since the last 40 years, Dee 
Dee Bridgewater is working 
as an ambassador for the 
global development of jazz.

Dee Dee
Bridgewater and 
Ramsey Lewis

vokal vocals

dee dee 
brıdgewater
piyano pıano

ramsey lewıs
tuşlu çalgılar
keyboards

tım gant
piyano pıano

edsel gomez
davul drums

charles heath
gitar guıtar

henry johnson
bas bass

joshua ramos

 CAZ 
    jazz

 MIDNIGHT SUN /  
 RAMSEY, TAKING  
 ANOTHER LOOK

3 Temmuz July

Çarşamba
Wednesday

21.00
Yıldız Sarayı
Hasbahçe
Imperial Garden
of Yıldız Palace

Biletler Tickets

1. kategori  
1st category 

90 tl 
2. kategori  
2nd category 

80 tl 
3. kategori  
3rd category 

70 tl 
4. kategori  
4th category 

50 tl 
öğrenci student  

40 tl

24



Melody Gardot
gitar, vokal
guıtar, vocals

melody gardot
gitar guıtar

mıtchell long
trompet trumpet

patrıck hughes
saksofon, klarnet
saxophone, clarınet

ırwın hall
bas bass

aıdan hall
davul drums

chuck staab

 CAZ, FOLK 
    jazz, folk

 THE ABSENCE

5 Temmuz June

Cuma
Friday,

21.00
Almanya
Sefareti Tarabya
Yazlık Rezidansı
Embassy of
Germany
Tarabya 
Summer
Residance

Biletler Tickets: 
numarasız oturmalı 
open seatıng 

90 tl 
ayakta standıng 

60 tl 
öğrenci student 

45 tl

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the 
kınd collaboratıon of

Melody Gardot

en  Each time we lend an ear to Edith Piaf’s 

heart-wrenching voice, her story moulded 

with sorrow dwells in a corner of our mind. 

However, I am certain that even when if we 

are not familiar with her story filled with the 

streets, poverty, impossible love, drugs, 

disability and darkness, the same bond would 

be formed between us and the song. This is 

because it is actually a bit the story that makes 

the voice so painful. Piaf is one of the real 

artists who have managed to inscribe what 

she strained from her life to each note in each 

song she sings.

The keyword is genuineness. The artist 

making her product a part of her own story. 

tr  Edith Piaf’ın o yürek yakan sesini her 
dinleyişimizde, zihnimizin bir köşesinde 
hüzünle yoğrulmuş hikâyesi de dolaşır. Ama 
eminim Piaf’ın sokakla, yoksullukla, imkânsız 
aşklarla, uyuşturucuyla, sakatlıklara ve 
karanlıkla dolu hikâyesini bilmesek de, 
dinlediğimiz şarkıyla aramızda aynı ilişki 
kurulacaktır. Çünkü o sesi böylesine can acıtıcı 
yapan biraz da bu hikâyedir. Çünkü Piaf, 
yaşamından süzdüğünü söylediği her şarkının 
her notasına kazımayı başarmış sahici 
sanatçılardan biridir. 

Anahtar kelime; sahicilik. Sanatçının, 
yaratısını hikâyesinin bir parçası haline 
getirmesi. Ama bunu yaparken hikâyesinin 

Öylesine güzel bir Melody
Such a lovely Melody

YEKTA KOPAN
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“Ramsey Lewis Morning Show” ve “Legends of Jazz 
with Ramsey Lewis” adlı radyo programları da ülke 
çapında yayınlanıyor.

Yaklaşık 40 yıldır caz dünyasına “hükmeden” 
vokalistlerden biri olan ve cazın dünya genelinde 
gelişimi adına elçilik eden Dee Dee Bridgewater 
ise kariyerinde iki Grammy kazandı, The Wiz’deki 
performansından ötürü bir de Tony Ödülü sahibi. 
Sayısız farklı projede yer alan Bridgewater, New York 
piyasasına 1970’li yıllarda şehrin en gözde gruplarından 
biri olan Thad Jones-Mel Lewis Orchestra ile adım 
attı. Bu dönemde Sonny Rollins, Stanley Clarke, Dizzy 
Gillespie gibi efsanelerle sahneye çıktı. 

1999 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü tarafından elçi olarak seçildi ve açlığa karşı 
başlatılan savaşa destek oldu. Ulusal ekonomilerin 
kendi kaynaklarına dayanması, doğal kaynakların 
korunması ve yönetimi, sürdürülebilir tarım ve ilgili 
eğitim projeleri konusunda insanları bilinçlendiren 
elçilerden biri olarak farklı ülkelere ziyaretler yaptı.

Bugün de kulüplerden konser salonlarına birçok 
mekân ve etkinlikte yer alan sanatçı hâlâ müzik 
dünyasının en etkileyici isimlerinden biri. 

One of the vocalists who have “ruled” the jazz 

world since the last 40 years or so and working as an 

ambassador for the global development of jazz, Dee 

Dee Bridgewater won two Grammies and also a Tony 

Award for her performance in The Wiz. Taking part in 

numerous different projects, Bridgewater made her 

first stage appearance in the New York scene with one 

of the most popular bands of the city during 1970s, 

Thad Jones-Mel Lewis Orchestra. During this period, 

she has shared the stage with legends such as Sonny 

Rollins, Stanley Clarke and Dizzy Gillespie. 

She was chosen as ambassador by the United 

Nations Food and Agriculture Organization in 1992 

and supported the fight against hunger. As one 

of the ambassadors working to raise awareness 

on self-sufficient national economies, protection 

and management of natural resources, sustainable 

agriculture and related educational projects, she has 

visited various countries. 

Still performing in various venues and events 

ranging from clubs to concert halls, the artist 

continues to be one of the most impressive artists of 

the music world. 

Caz tarihinin en önemli piyanistlerinden Ramsey 
Lewis, mükemmel tekniğine blues ve gospel 
geleneklerini de ekleyerek kendine has bir üslûp 
yarattı. 
One of the most important pianists of the history of 
jazz, Ramsey Lewis created his own unique style 
by making use of blues and gospel forms while 
maintaining his perfect technique.
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MELODY GARDOT
 
MELODY GARDOT

arkasına sığınmaması. Yazdığı kitabın, boyadığı resmin, 
söylediği şarkının gücünü kişisel hikâyesinden almadan, 
onu yaşamının bir uzantısı haline getirmeyi başarması. 
Sahici olması. İçten olması. Gerçek olması.

Melody Gardot’yu ilk dinlediğimde uzun yıllar sonra 
öğreneceğim hikâyesinden haberim yoktu. 1985 yılında 
başlayan yaşamında, mikrofon önüne gelene kadar 
yaşadıklarını bilmeden, bu hikâyenin şaşırtıcılığına ya 
da hüznüne yenik düşmeden bıraktım kendimi Melody 
Gardot müziğine. Kahve kokusundan başka sığınacak 
limanımın kalmadığı sıkıcı gecelerden birinde günün 
yorgunluğuyla, yoğunluğuyla, yapılacak işlerle dolu 
çalışma masamda oturuyordum. Her daim kaygı dolu 
yüreğimle başladım “Worrisome Heart”ı dinlemeye. 
Şarkı bittiğinde damağımda kahve tadıyla kalakaldım 
bir süre. Uzun sürmüş bir yürüyüş sonrasında, uçsuz 
bucaksız, yeşilin her tonuyla bezeli bir ormanda, 
çimenlerin üstüne uzanıp hayaller alemine dalmış 
gibiydim. Melody Gardot nereye götüreceğini önceden 
söylemeden, gözlerimi notalarla kaplayıp elimi tutmuş, 
bir yolculuğa çıkarmıştı beni. Sol yanımızda blues, sağ 
yanımızda caz oturuyorduk şimdi 

“kendini iyi hisset ormanı”nın bir 
köşesinde. İkiyüzlü insanlardan 
uzak geçirdiğimiz dakikaların 
kıymetini bilerek, sahici 
kahkahalarla, sahici bir aşkla.

Notalardan oluşan yolda küçük 
adımlar atmayı, her bir notaya sakince basmayı seven, 
kelimeleri birbirine ulamadan her birine hakkınca zaman 
ayırarak sözleri akıtan, bütün enstrümanlarla eşit bir 
ilişki kuran, bir şarkıda Brezilya sokaklarında gezdirirken 
bir sonraki şarkıda Fransa rüzgarları estirmekten 
çekinmeyen, sürprizlerle dolu yeni yol arkadaşımla 

uzunca bir süre mutlu mutlu yaşadık. 
Derken bir gün, yeni bir İstanbul ziyaretinin 
öncesinde bu yazıyı yazmam istendi. 

2003 yılında yaşanan bir kazayla 
değişen yaşam hikâyesini de böylece 
öğrenmiş oldum. Philadelphia’da 
bisikletiyle gezerken bir arabanın çarpması 
sonrasında aylarca süren tedavi. Yaşamla 
ölüm arasında geçirilen günler. Ayakta 
durmak için verilen mücadele. Her gün 
biraz daha, her gün bir adım daha... 
Öylesine güçlü bir yaşama arzusuyla 
dolu ki bu hikâye, okuyanda hayranlık 
yaratmaktan öte, kendisini sorgulama 
gereksinimi doğuruyor: “Ben gerçekten bu 
kadar bağlı mıyım yaşama?”

Bütün dinleyicileri gibi ben de, o 
tedavi sürecinde Melody Gardot’nun 

However, while doing 

so not hiding behind 

the story. Not taking the 

strength for the book 

she writes, painting she 

paints, song she sings 

from her personal story, 

but achieving to make the 

story an extension of her 

life. To be genuine. To be 

sincere. To be real. 

When I first listened to Melody Gardot, I was not 

aware of her story which would unfold before me years 

later. Without any knowledge of her life since her birth 

in 1985 birth until getting behind the microphone, 

without succumbing to the shocking or sorrowful aspect 

of her story, I had let myself into the music of Melody 

Gardot. In one of those nights when I have nothing but 

the coffee smell to take refuge in, I was sitting behind 

my desk full of tasks to complete, bearing the tiredness 

of the day. Always a one with a heart full of worry,  

I started to listen to “Worrisome Heart”. When it was 

over, I was stuck for a while with the taste of coffee in 

my mouth. It was as if I was lying on grass daydreaming 

after a long walk in a boundless forest of every shade of 

green. Melody Gardot had shaded my eyes with notes, 

taken my hand and led me onto a journey without the 

slightest warning regarding its whereabouts. With 

blues on our left and jazz on our right side, we were 

now sitting around a corner at the “feelgood forest.” 

Cherishing every minute we spent away from the 

hypocrite folks, with real laughter, with real love. 

My new companion was full of surprises who liked 

to take small steps in the note-paved road; gracefully 

landing on each note; pouring the lyrics with the 

rightful emphasis on every single word, without liaison; 

interacting with each instrument from the same 

distance; not shy from taking me to Brazilian streets in 

one song and sail along a French breeze in the next.  

We lived in bliss for an extensive period. Until one day,  

I was asked to write this piece preceding her next visit to 

Istanbul. 

Thus I learned about her life which an accident 

in 2003 altered its course. Months-long treatment 

following her bike getting hit by a car while strolling 

Gardot, 16 yaşında 
Philadelphia barlarında 

piyano çalarken 
keşfedildi.

Gardot was discovered 

at the age of 16 while 

she was playing piano in 

Philadelphia bars.

Gardot’nun hayat 
hikâyesini ve müzik 
kariyerini anlatan  
Melody Gardot:  

The Accidental Musician 
[Melody Gardot: Kazara 

Müzisyen] başlıklı TV 
belgeseli 2010 yılında 

yayımlandı. 

Depicting her life story 

and musical career, the 

TV documentary  

Melody Gardot:  

The Accidental Musician 

was featured in 2010.

Melody Gardot, içtenliğiyle ve sahiciliğiyle ağzından çıkan her 
notayı hikâyesinin bir parçası haline getirmeyi başarıyor. 
Melody Gardot manages to make every note pouring from her 
mouth to be a part of her story with sincerity and genuineness.

yaşama bağlılığını müzikle güçlendirenlere teşekkür 
ediyorum. Biraz da onların sayesinde mikrofon 
başına davet edilen bu ses, öyle çok kişinin kendini iyi 
hissetmesini sağlıyor, öyle çok kişiyi müziğiyle tedavi 
ediyor ki; “müziğin gücü” tanımlaması bir klişe 
olmaktan çıkıyor.

Melody Gardot’nun müziğini sevmemiz için, 
hikâyesinin o hüzünlü kısmını öğrenmemize gerek 
yok. Çünkü o zaten içtenliğiyle ve sahiciliğiyle 
ağzından çıkan her notayı hikâyesinin bir parçası 
haline getirmeyi başarıyor. Dileyen herkes onunla 
huzurlu bir ormanın, ikiyüzlülükten uzak bir 
köşesinde buluşabilir. Ben yıllardır öyle yapıyorum. 

through Philadelphia. Days spent between life and 

death. A struggle to stand up. Every day a bit more, 

every day one step more... The story is such filled 

with a strong desire to live, apart from being in awe, 

one questions oneself: “Am I really clinging to life as 

much?”

Likewise to each of her listeners, I am thankful to 

those who fortified Melody Gardot’s cling to life with 

music during her treatment. It is partially due to their 

effort that she was invited up to the microphone.  

Now that her voice cures such a huge amount of 

people and makes such a huge amount of people feel 

good about themselves, the definition of “power of 

music” ceases to be a cliché.

To be an aficionado of Melody Gardot’s music, 

we do not need to be aware of that sorrowful part of 

her story. She already manages to make every note 

pouring from her mouth to be a part of her story with 

sincerity and genuineness. Anyone who wishes so, 

can meet up with her in a serene forest, at a corner 

away from hypocrisy. I’ve been doing so for years. 
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China Moses & Raphael Lemonnier / 
Anat Cohen Quartet

en  Once upon a time, the Queen of the 

Blues was visited in her dressing room by a 

woman and her baby daughter. The Queen 

of the Blues looked at the baby and said “She 

is definitely going to be a singer!’’ Years 

went by, the baby blossomed and set her 

mark as Dee Dee Bridgewater in jazz history. 

So you see, the prediction came true. Years 

later in 1978, a baby was born by the name 

of China, the fruit of Bridgewater’s marriage 

to Gilbert Moses, the director of significant 

movies, among which the TV series –The 

Roots’’ stands out. One day, this sweet and 

talented girl flicked through the record 

collection of her grandma who looked after 

tr  Bir varmış, bir yokmuş... Blues müziğinin 
kraliçesi, kucağında bebeği kendini kuliste 
ziyarete gelen kadına ‘’Bir gün gelecek, bu 
çocuk muhakkak şarkıcı olacak’’ demiş. 
Seneler geçmiş, bebek büyümüş, Dee Dee 
Bridgewater olarak caz tarihinde yerini almış. 
Anlayacağınız, kehanet tutmuş. Yıllar sonra 
1978’de Bridgewater’ın, aralarında ünlü 
televizyon serisi Kökler’in de bulunduğu 
önemli filmlerin yönetmeni Gilbert Moses’la 
yaptığı evlilikten China isimli bir kızı olmuş. Bu 
tatlı ve yetenekli kız, annesi turneye çıktığında 
ona bakan anneannesinin plak arşivini 
karıştırırmış. Plaklarını dinlediği şarkıcılar 
arasında en beğendiği de Dinah 

Eklektik bir müzik turu ve masalsı caz öyküleri
An eclectic musical ride and fairytale-like stories of jazz

SEDA BİNBAŞGİL

Washington’mış, yani yıllar evvel 
annesi hakkında doğru kehanette 
bulunan Blues Kraliçesi! Ve tesadüfe 
bakın ki, aslında bir ‘’soul’’ şarkıcısı 
olan China Moses’ın çıkardığı ilk caz 
albümü de Blues Kraliçesi’ne bir 
ithaf olacakmış: This One’s For Dinah.

Şarkıcı olmanın ötesinde kendini, şarkıları arasında 
öyküler anlatan bir “caz masalcısı” olarak tanımlayan 
China’nın kariyeri işte böyle masalsı bir şekilde başlayıp 
gelişiyor. Uzun yıllardır Paris’te yaşayan ve sahne 
karizması, müthiş enerjisi, güçlü ve tutkulu sesiyle 
annesini de anımsatan China, müziğini tarif etmesi 

istendiğinde sadece ‘’kalpten’’ 
diye cevap veriyor. İstanbul Caz 
Festivali’ne Fransız caz piyanisti 
Raphael Lemonnier ile gelen 
China Moses, ikisini bir araya 
getirenin de ortak tutkuları 
Dinah Washington olduğuna 
dikkat çekiyor. Konserde Crazy 
Blues adlı yeni albümlerinden de 
parçalar dinleyeceğimiz kesin. 
Bu da bir saygı albümü, ama bu 
sefer Washington’ın yanı sıra 
Mamie Smith’ten, Ma Rainey’ye, 
Etta James’e, Nina Simone’a, 
hatta Janis Joplin ve Donna 
Summers’a, kısacası China 
Moses’ı derinden etkilemiş 
blues ve soul divalarına adanmış. 
1920’lerden 1970’lerin sonuna 
kadar gelen eklektik bir müzik 
turu bekliyor bizleri. Tabi bir de 
şarkıları arasına serpiştirdiği 
masalsı caz öyküleri… 

her when Dee Dee was away touring. One singer 

whom she most admired then was Dinah Washington; 

the Blues Queen who predicted her mom’s future 

career! Surprising coincidence? But there’s more: 

Who would have thought that the first jazz album of 

China Moses–primarily a soul singer- would be a 

tribute to the Blues Queen: This One’s For Dinah.

China’s career develops as such, like a fairytale. 

Beyond being a singer, she identifies herself as 

a “jazz storyteller’’ who recites stories between her 

songs. China reminds us of her mom with her on-

stage charisma, incredible energy and powerful and 

passionate voice. When asked to describe her music, 

she merely replies: “from the heart.” Expected to 

perform at the Istanbul Jazz Festival with the French 

jazz pianist Raphael Lemonnier, Moses –a Parisian 

for many years now-, points out that it is their mutual 

passion for Dinah Washington which actually brings 

them together. In the festival, they are expected to 

perform songs from their new album. Crazy Blues 

is a tribute album, too; however, this time not only 

dedicated to Washington, but also to those blues and 

soul divas who have deeply influenced Moses; from 

Mamie Smith to Ma Rainey, Etta James, Nina Simone, 

and even to Janis Joplin and Donna Summer. What 

awaits us is an eclectic musical ride that ranges from 

1920’s all the way to the end of 1970’s… And, of course, 

her fairytale-like jazz stories, which she sprinkles 

between her songs. 

Uzun yıllardır Paris’te yaşayan ve 
sahne karizması, müthiş enerjisi, 
güçlü ve tutkulu sesiyle annesini 
de anımsatan China, müziğini 
tarif etmesi istendiğinde sadece 
‘’kalpten’’ diye cevap veriyor. 
China reminds us of her mom with 
her on-stage charisma, incredible 
energy and powerful and passionate 
voice. When asked to describe her 
music, she merely replies: “from 
the heart.”

Kendi özgün şarkılarının 
yanı sıra sıcak ve karizmatik 

sesiyle blues ve soul 
klasiklerini zenginleştirerek 
yorumlayan, prodüktörlük 
ve şarkı yazarlığı da yapan 

China Moses, Crazy 
Blues ve This One’s For 
Dinah adlı albümleriyle 

de caz sahnesinde yerini 
sağlamlaştırdı.

China Moses fuses her 

warm and charismatic 

voice with blues and soul 

classics. Also a producer 

and songwriter, Moses 

has become one of the 

brightest of the jazz world 

with her latest albums, 

Crazy Blues and This One’s 

For Dinah.

China Moses & 
Raphael
Lemonnier /
Anat Cohen
Quartet

China Moses
vokal vocals

chına moses
piyano pıano

raphael 
lemonnıer
kontrbas double bass

fabıen marcoz
davul drums 

robert menıère
alto saksofon
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luıgı grasso
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 CRAZY BLUES

Anat Cohen
Quartet

klarnet & saksofon
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anat cohen
piyano pıano

jason lındner
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joe martın
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ANAT COHEN QUARTET

Klarnetin statüsünü yükselten sanatçı 
The artist who elevated the status of the clarinet

SEDAT ERGİN

en  Clarinet maintains a unique standing in big band 

tradition within jazz, doubtless in New Orleans school. 

However, it has always been overlooked as a lead 

instrument in jazz. Anat Cohen’s great contribution 

has been to elevate the status of the clarinet to equal 

ranks of dominant brass instruments such as the 

saxophone and the trumpet. In short, she has 

authored a revolution.

What makes her different? Her extraordinary 

mastery of the instrument and her technical skills are 

vital. However, the Israeli musician has much more 

to add to her virtuosity. What captures you first of all, 

is the feeling of warmth, compassion and tenderness 

that radiates from her clarinet. For Anat Cohen, 

melody is always on the lead. Her approach to jazz is 

not a style where difficult and complicated sentences 

outplay the melody.

Another superiority of Cohen is that she does 

not confine herself to a single musical genre and is 

open to a diverse selection. On-stage cooperation with 

Brazilian friends during 

her Berklee years has 

familiarized her with 

Latin rhythms and 

themes. Furthermore, 

she is also into 

South African music. 

Following up on an 

emotional ballad, she 

can set sail onto Latin 

America with brisk 

samba rhythms and 

then turn to modern 

jazz with an up-tempo 

“groove.”

Her music is as entertaining as is emotional... She 

has fun while performing and likes to entertain the 

audience. Cohen is a vivacious musician who cannot 

stand still on stage. Thus she destroys the myth that the 

“jazz artist is demure and cool on stage.” In contrast to 

all her modesty, things look different when the subject 

is awards and rankings. In the last few years, Anat 

Cohen has established her preeminence in the clarinet 

category in all prestigious jazz surveys’ rankings.

Yes, ladies and gentleman, in your presence is the 

world’s number one clarinet artist, Anat Cohen... 

tr  Klarnetin, cazın özellikle büyük orkestra geleneği 
içinde ve New Orleans ekolünde kuşkusuz her zaman 
özel bir yeri olmuştur. Ama yine de yeterince 
önemsenmemiş, ikinci planda kalmış bir enstrümandır. 
Anat Cohen’in en büyük katkısı, klarneti bu konumundan 
çıkarıp nefeslilerde saksofon ve trompet gibi başat 
enstrümanların eşiti haline getirerek, statüsünü 
yükseltmiş olmasıdır. Yani, bir devrim yapmıştır.

Farkı nereden geliyor? Enstrümana olan olağanüstü 
hakimiyeti, teknik düzeydeki becerisi kuşkusuz çok 
önemli. Ama virtüozitesinin üstüne koyduğu daha 
başka çok büyük artıları var İsrailli sanatçının. Birincisi, 
klarnetinin içinden yayılıp sizi hemen yakalayan sıcaklık, 
sevecenlik ve yumuşaklık duygusu. Melodi her zaman 
ön plandadır Anat Cohen’de. Onun caz anlayışı, zor ve 
karmaşık cümlelerin melodiye baskın çıktığı, ezdiği bir 
tarz değil.

Cohen’in bir başka üstünlük alanı, kendini tek bir 
alana hapsetmemesi, çok farklı müzik tarzlarına açık 
olması. Berklee yıllarında Brezilyalı arkadaşlarıyla olan 
sahne mesaisi onun Latin Amerika ritmleri ve temaları 
ile hemhâl olmasıyla sonuçlanmış. Keza, Güney Afrika 
müziği ile de çok ilgili. Balad tarzında duygusal bir eseri 
çaldıktan sonra kıvrak bir samba ritmi eşliğinde Latin 
Amerika’ya yelken açabilir ve daha sonra da yüksek 
tempolu bir “groove” ile modern caza yönelebilir. 

Onun müziği duygusal olduğu kadar eğlenceli 
de… Kendisi çalarken çok eğleniyor, eğlendirmeyi de 
seviyor. Sahnede yerinde duramayan, kıpır kıpır bir 
müzisyen. Bu anlamda “caz müzisyenleri sahnede 
ağırbaşlı olurlar, ‘cool’ dururlar” mottosunu altüst 
ediyor. Bütün tevazusuna karşılık, iş ödüllere ve 
sıralamalara geldiğinde işler değişiyor. Anat Cohen son 
yıllarda yapılan bütün saygın caz anketlerinde klarnet 
kategorisinde sıralamaları altüst etmiş bulunuyor.

Evet, huzurlarınızda dünyanın bir numaralı caz 
klarnetçisi Anat Cohen. 

Gecenin ilk konserinde, 
Latin ve Güney Amerika 

ezgilerini de harmanlayan, 
klarnet ve saksofon 

virtüözü Anat Cohen’in 
dörtlüsü sahnede olacak.

Blending Latin and South 

America melodies in 

their music, clarinet and 

saxophone virtuoso Anat 

Cohen and her quartet will 

be opening the night.

Cohen sahnede yerinde duramayan, kıpır kıpır bir 
müzisyen. Bu anlamda “caz müzisyenleri sahnede 
ağırbaşlı olurlar, ‘cool’ dururlar” mottosunu altüst ediyor. 
Cohen is a vivacious musician who cannot stand still on 
stage. Thus she destroys the myth that the  

“jazz artist is demure and cool on stage.”
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DEUTSCHE PHILHARMONIE MERCK FEAT. KEREM GÖRSEV

“Teatime At The Savoy”  
Deutsche Philharmonie Merck Feat. 
Kerem Görsev

en  Deutsche Philharmonie Merck is the 

namesake of the Merck dynasty, who 

established one of the oldest pharmaceutical 

companies in the world in Darmstad, 

Germany in 1668. A family member, John 

Heinrich Merck, was both a friend and a 

patron for Johann Wolfgang Goethe. He was 

an aficionado of cultural endeavours. The 

orchestra still carries the same spirit of the 

tradition launched by him.

Everything started in 1966 when a group 

of Merck employees joined forces to establish 

a small orchestra. Initially a chamber 

orchestra, then a chamber philharmonic 

orchestra was born within this effort. These 

tr  Deutsche Philharmonie Merck, adını 
1668’de Almanya’nın Darmstad kentinde 
dünyanın en eski ilaç şirketlerinden birisini 
kuran Merck ailesinden alıyor. Ailenin 
üyelerinden John Heinrich Merck, Johann 
Wolfgang Goethe’nin hem arkadaşı hem de 
patronuydu ve kültürel faaliyetlere derin ilgisi 
olan bir insandı. Orkestra, onunla başlayan 
geleneği bugün aynı anlayışla sürdürüyor.

Her şey 1966 yılında bir grup müziksever 
Merck çalışanının küçük bir orkestra kurmak 
için el ele vermesiyle başladı. Bu orkestradan 
önce bir oda müziği orkestrası ve daha sonra 
da oda müziği filarmoni orkestrası doğdu. 
Bu orkestralar zamanla büyüyerek bugünkü 

Cazla klasik müzik arasında köprüler kurmak
Building bridges between jazz and classical music

TUNÇEL GÜLSOY
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Deutsche Philharmonie 
Merck orkestrasını 
geliştirdiler. Orkestrada 
artık eskisi gibi Merck 
şirketinin çalışanları değil, 
profesyonel müzisyenler 
ve civar bölgelerdeki müzik 
konservatuvarlarında 
okuyan öğrenciler çalıyorlar. 
Deutsche Philharmonie Merck 
yükselen çizgisiyle her zaman Alman 
müzik sahnesinin üst sıralarında 
yer alıyor. Her yıl birçok ülkede 
festivallere katılıyor, konserlerde 
çalıyorlar, birçok uluslararası solisti 
ağırlıyorlar. The Merck KGaA 
Darmstadt da tüm bu konserler 
için kurucularının adını taşıyan 
orkestranın ana sponsorluğunu 
üstleniyor.

Günümüzde orkestranın şefliğini 
aynı zamanda besteci, piyanist ve 
düzenleyici olan Wolfgang Heinzel 
üstleniyor. Heinzel çok iyi bir lied 
eşlikçisi olmanın yanı sıra iyi bir caz piyanisti ve 
orkestra için caz ile klasik müzik arasındaki köprüyü 
oluşturan Opera Swing Quartet’in de kurucusu. 
Kısaca OS4 diye anılan grup, hem üstün artistik 
performansları hem de sıcak mizah anlayışlarıyla her 
iki müzik türü arasında gidip gelirken, son derece 

groups gradually evolved into what is 

today’s The Deutsche Philharmonie 

Merck. Nowadays professional 

musicians and students from nearby 

conservatories perform in the orchestra 

instead of the Merck employees of the 

previous era. Deutsche Philharmonie 

Merck is always at the high ranks of 

the German music scene with its rising 

standards. Each year, they perform at 

festivals and concerts worldwide and 

host various international artists.  

The Merck KGaA Darmstadt is the 

main sponsor of all performances of  

the orchestra that bears the same  

name as its founders.

Today, composer, pianist and arranger Wolfgang 

Heinzel leads the orchestra as its conductor. As well as 

being an expert lied accompanier, Heinzel also is a skilled 

jazz pianist who founded the Opera Swing Quartet. They 

are known for establishing the orchestra’s bonds between 

classic music and with jazz. Known shortly as OS4, they 

Deutsche Philharmonie Merck, 
bu özel konserde Opera Swing 
Quartet ve Kerem Görsev Trio 
eşliğinde klasik müzik ve cazın 

birleşiminin en güzel örneklerini 
sunacak.

Sharing the stage with Opera 

Swing Quartet and Kerem Görsev 

Trio, Deutsche Philharmonie 

Merck will perform a unique 

concert that offers the finest 

examples of classical and jazz 

blends.

Deutsche Philharmonie Merck yükselen çizgisiyle her zaman  
Alman müzik sahnesinin üst sıralarında yer alıyor. Her yıl birçok 
ülkede festivallere katılıyor, birçok uluslararası solisti ağırlıyorlar. 
Deutsche Philharmonie Merck is always at the high ranks of the 
German music scene with its rising standards. Each year, they 
perform at festivals worldwide and host various international artists.
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“TEATIME AT THE SAVOY”  
DEUTSCHE PHILHARMONIE MERCK FEAT. KEREM GÖRSEV

en  The course of Arabic music in Turkey has 

moved in tides. There was a huge interest in 

Cairo radio when alaturka was banned on 

radio in the 30s, the Egyptian musical films’ 

box-office popularity in the 40s and finally the 

irreversible arabesque 

boom at the end of the 

60s unleashed new bans, 

at least scorn and ridicule 

as well as the occasional 

“seemingly reluctant” 

interest. 

Unfortunately we 

still do not have direct 

cultural ties with the 

Arab world. Looking at 

tr  Arap müziğinin Türkiye macerası gelgitli 
bir seyir izledi. Radyoda alaturka şarkıların 
yasaklandığı 30’lu yılların ortalarında halkın 
Kahire radyosuna gösterdiği ilgi, 40’lı yıllarda 
Mısır yapımı müzikal filmlerin 
sinemalarımızdaki 
popülerliği ve nihayet 
60’ların sonundaki geri 
dönüşsüz arabesk 
patlaması, hep yeni yeni 
yasakları, en azından 
küçümsemeleri, burun 
kıvırmaları, dudak 
bükmeleri, bazen de 

“istemem, ama yan cebime 
koy”ları beraberinde getirdi. 

Beşeri coğrafya: “Aramızda mesafeler mesafeler”
Human geography: “Distance and distance between us”

DERYA BENGİ

“Ustalarla Buluşmalar”  
“Encounters With Masters”

LENA CHAMAMYAN FEAT. GÖKSEL BAKTAGİR,  

ÖZER ARKUN, TULUĞ TIRPAN TRIO

yüksek bir ilgi gören müzik yolculuğunu da yaratmış 
durumda.

16 Temmuz’da tanınmış caz piyanistimiz Kerem 
Görsev de onlarla birlikte bu yolculuğa katılacak. Kerem, 
yeni yayımladığı To Bill Evans albümünden 3 parça ile 
sahnede yer alırken, orkestra da Kerem Görsev Trio’ya 
eşlik edecek.

Kerem Görsev’in yeni albümü, City of Prague 
Philharmonic Orchestra eşliğinde Mart 2013’te Prag’da 
kaydedildi. Grammy ödüllü piyanist ve besteci Alan 
Broadbent parçaların orkestra için düzenlemelerini 
yaptı ve kayıtlarda orkestrayı yönetti. Bu sefer ne 
Çek müzisyenler var ne de Broadbent batonu   eline 
alıyor. Kerem ve arkadaşları başka bir yolculukta kendi 
şarkılarını söyleyecekler. Cazla klasik müzik arasında 
yeni bir köprü kurulacak ve belki de bu yılın en ilginç 
deneyimlerinden birini yaşayacağız. 

Caz ve klasik Ermeni müziğinin 
bileşenlerini müziğine yansıtan 

Chamamyan Suriye’nin en önemli 
sanatçılarından.

Combining jazz and classical 

Armenian music, Chamamyan is 

one of the most important artists 

of Syria.

“Ustalarla
Buluşmalar”
“Encounters
With Masters”
Lena
Chamamyan
Feat. Göksel
Baktagir, Özer
Arkun, Tuluğ
Tırpan Trio

vokal vocals
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perküsyon percussıon

nora thıele
saksofon, klarnet, 
flüt, ney
saxophone, clarınet, 
flute, nay

lety elnaggar
piyano pıano

tuluğ tırpan
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ediz hafızoğlu
davul drums
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göksel baktagir
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go back and forth between both genres with a 

superior artistic performance and a warm sense 

of humour. They have certainly designed a much-

acclaimed musical journey.

Acknowledged Turkish jazz pianist Kerem 

Görsev will also hop on the journey with the 

orchestra on June 16. The orchestra will accompany 

Kerem Görsev Trio as Kerem performs three songs 

from his new album, To Bill Evans.

Kerem Görsev’s new album was recorded in 

Prague in March 2013, accompanied by the City of 

Prague Philharmonic Orchestra. Grammy award-

winning pianist and composer Alan Broadbent 

arranged the pieces for orchestra and led the 

orchestra for the recordings. However, Istanbul 

will not see the Czech musicians nor Broadbent 

holding up the baton. Kerem and his friends will 

take their songs in another journey. A bridge will 

be established between jazz and classic music and 

we will perhaps witness one of the most interesting 

experiences of this year. 
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“ENCOUNTERS WITH MASTERS”

kilise korolarıyla büyülenmiş, 
Ermeni ezgileriyle dans edip 

“bar”lar oynamış, kayısı ağacından 
oyulmuş bir “duduk”tan çıkan sesle 
içlenmiş, Alevi aşık geleneğinin 
uzantısı Anadolulu Ermeni 

“aşuğ”ların mısraları içine işlemiş, 
Komitas’tan, Sayat Nova’dan miras 
melodiler mırıldanmış, Sergei 
Parajanov’un Sayat Nova’yı anlattığı 

“Narın Rengi” filmiyle düşlere 
dalmış… Yetmez: Babasının plak 
koleksiyonundaki be-bop’lara, Louis 

Armstrong’lara, Frank Sinatra’lara kapılmış… O da 
yetmez: Ümmü Gülsüm, Feyruz, Esmahan, Warda gibi 
divaların destansı şarkılarında kendini aramış, bulmuş…

Bu üçlü tedrisata bir de konservatuvar eğitimini 
katın; Lena Chamamyan, zengin kültürlerin kesişim 
kavşağında, billur sesiyle halkların kardeşliğine, bir 
arada yaşamanın imkânına ve güzelliğine dair şarkılar 
söylüyor. Doğup büyüdüğü şehre adanmış “Cha’am”, 
bu “beşerî coğrafya” ruhunun en güzel örneği. 

Hal Asmar Ellon (2006) ve Shamat (2007) 
adlarında iki albümü bulunuyor. Filistinli şarkıcı 
Reem Kelani’yle yaptığı işbirliğinden tanıdığımız 
Suriyeli saksofoncu ve trompetçi Basel Rajoub, 
Alman akordeoncu Manfred Leuchter, bu albümlerin 
demirbaşları. Bazı şarkılarında Hüsnü Şenlendirici’nin 
de emeği var. 

Feyruz’dan Radio Tarifa’ya kadar nicelerince 
yorumlanmış Endülüs havası “Lamma Bada Yatathana” 
ya da “Ya mayla Al Ghusson” gibi tanınmış Arapça 
ezgiler, Chamamyan repertuarının zirveleri. Hele 
albümünde a capella yorumladığı Ermenice “Sareri 
Hovin Mernem”, artık iyice Chamamyan’la özdeşleşmiş 
durumda. “Turnam Gidersen Mardin’e” adıyla Türkçesi 
de bulunan, örneğin eski Grup 
Yorum solisti Gülbahar’ın hem 
Türkçe hem Ermenice seslendirdiği 
bu ezgi, Hrant Dink anmalarına 
katılanların tüylerini diken diken 
ediyor senelerdir. 

Lena Chamamyan, 18 
Temmuz’da, Yıldız Sarayı 
Hasbahçe’deki konsere kanuni 
Göksel Baktagir, çellist Özer 
Arkun, piyanist Tuluğ Tırpan, bas 
gitarist Volkan Hürsever ve baterist 
Ediz Hafızoğlu’ndan mürekkep 
bir kadroyla çıkacak. O akşam 
milliyetçiliğin kirli siyaseti susacak, 
müzik konuşacak. 

Maalesef hâlâ Arap ülkeleriyle 
doğrudan doğruya kültürel bir 
temasımız yok. Haritaya bakınca 
sözde yakınız, ama o diyarlardaki 
kültürel çeşitliliğe vakıf olduğunu 
hangi babayiğit iddia eder? 

“Aramızda mesafeler mesafeler.”
Bu kaderin çarkını bir nebze 

tersine çevirmek için şimdi bir 
fırsat çıktı önümüze. İstanbul Caz 
Festivali’ne alt komşudan bir misafir 
geliyor: Suriyeli Ermeni şarkıcı Lena 
Chamamyan, dilindeki Arapça 
nağmeleri, cazın elleriyle kollarıyla, 
cazın kalp atışlarıyla harmanlayacak. 

Halep ve Şam şehirlerinin 100 bini aşkın Ermeni 
nüfusu var. Anadolu’dan göçmüş, 1915 tehcirinden 
sağ kurtulabilmiş insanların çocukları, torunları bunlar. 
Sürgün sürgün üstüne: Bugün binlercesi iç savaşın 
hükmündeki Suriye’den kaçıp Ermenistan’a, Avrupa 
ülkelerine sığınma telaşında. 

Bir süredir Fransa’da yaşayan Lena Chamamyan’ın 
babası Ermeni, annesi ise Hıristiyan Arap. Çocukluğunda 

recognize from his collaboration with Palestinian 

signer Reem Kelani, appear in both albums. Hüsnü 

Şenlendirici also contributed to some songs. 

“Lamma Bada Yatathana” and “Ya mayla Al 

Ghusson”, well-known Arabic melodies interpreted 

by many ranging from Fairuz to Radio Tarifa stand 

at the climax of Chamamyan’s repertoire. Sung in 

Armenian, she is fully identified with the album 

version of “Sareri Hovin Mernem.” This tune, which 

also exists as “Turnam Gidersen Mardin’e” in Turkish, 

also sung in Turkish and Armenian by Grup Yorum 

vocalist Gülbahar has been giving the shivers to Hrant 

Dink commemorators for years.

Lena Chamamyan will appear at Yıldız Palace 

Hasbahçe on July 18, with a band consisting of kanun 

player Göksel Baktagir, cellist Özer Arkun, pianist 

Tuluğ Tırpan, bass guitarist Volkan Hürsever and 

drummer Ediz Hafızoğlu. That night, the dirty politics 

of nationalism will be silenced and music will do the 

talking. 

the map, we apparently are near, but who 

has the guts to claim that he has a grasp of 

the multiculturality of the region? “Distance 

and distance between us.” 

What lies before us is an opportunity 

to somewhat reverse that fate. It is a guest 

to the Istanbul Jazz Festival from the 

neighbour down under: Armenian-Syrian 

singer Lena Chamamyan will 

blend the Arabic tunes in her 

tongue with jazz music’s hands 

and arms and its heartbeats. 

The cities of Aleppo and 

Damascus have an Armenian 

population of more than 100.000. 

They are the children and 

grandchildren of those migrated 

from Asia Minor and survived 

the 1915 exile. Deportation after 

deportation: Nowadays thousands 

of them are in a rush to flee a civil 

war-torn Syria and seek refuge in 

Armenia or a European country. 

Lena Chamamyan has been 

residing in France for some time. 

Her father is an Armenian; her 

mother a Christian Arab. During 

her childhood, she was fascinated 

with church choirs; danced to 

Armenian melodies and “bar”s; got emotional to 

noise of a “duduk” carved out of an apricot tree; 

was saturated by the “aşuğ” which are the Asia 

Minor Armenian offshoots of Alewite bard tradition; 

hummed tunes inherited from Komitas and Sayat 

Nova, daydreamed to Sergei Parajanov’s film depicting 

Sayat Nova, “The Color of Pomegranates”... Not 

enough: She was carried away by the be-bop’s, the 

Louis Armstrong’s and Frank Sinatra’s in her father’s 

record collection. Still not enough: Through the 

legendary songs of divas like Umm Kulthum, Fairuz, 

Asmahan and Warda, she seeked and found herself. 

Add up a conservatory education to this triple 

training and there is Lena Chamamyan singing with 

her crystal clear voice at the intersection of cultures; 

as a tribute to the solidarity of nations and capability 

and beauty of coexistence. “Cha’am,” dedicated to the 

city she is born and raised, is the prettiest testament of 

this spirit of “human geography.” 

Chamamyan has two albums by the names Hal 

Asmar Ellon (2006) and Shamat (2007). German 

accordionist Manfred Leuchter and Syrian saxophone 

player and trumpeter Basel Rajoub, whom we 
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Konserde, Tuluğ Tırpan’ın 
yanı sıra Türkiye’nin en iyi 
çellistlerinden Özer Arkun 
ile kanun virtüözü Göksel 
Baktagir de Chamamyan’a 

eşlik edecek.

Lena Chamamyan will host 

one of the best cellists in 

Turkey, Özer Arkun, and 

renowned qanun player 

Göksel Baktagir as well as 

Tuluğ Tırpan Trio.

Lena Chamamyan, zengin kültürlerin kesişim kavşağında, billur 
sesiyle halkların kardeşliğine, bir arada yaşamanın imkânına ve 
güzelliğine dair şarkılar söylüyor. 
Lena Chamamyan singing with her crystal clear voice at the 
intersection of cultures; as a tribute to the solidarity of nations 
and capability and beauty of coexistence.

Tuluğ Tırpan Trio, Balkan 
şarkıları ve klasik Türk 

müziği eserlerine getirdiği 
benzersiz yorumları ve özgün 

doğaçlamalarıyla tanınıyor.

Tuluğ Tırpan Trio is 

known for their unique 

arrangements of Balkan and 

classical Turkish songs, and 

their original improvisations.
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CHANO DOMINGUEZ 

“FLAMENCO SKETCHES”

Peşinen söyleyelim; bu albüm (proje) modern 
cazla flamenkonun kesişim kümesinde oluşan alelâde 
bir sentez değil. Ayrıca, müziğin tarihini değiştirmiş, 
ona yön vermiş bir albümü kuru kuruya bir yeniden 
canlandırmaktan ibaret olarak görmek hata olur. 
Evet, Miles ruhuna sonuna dek sadık, ancak hem 
günümüzü hem de gelenekleri içine sindire sindire 

yerleştirmiş bir müzik bu. Malzeme (ki bu Miles’ın 
ikonik trompet tarzı ve boşluklara anlam yükleyen 
cümlelerinden oluşuyor) Chano ile birlikte bir dilden 
başka bir dile çevrilirken katkı sunmayı, ruhunu 
eksiltmeden vermeyi beceren dahi bir çevirmenin 
elinde gibi.

İşin içinde ciddi bir macera var demek isabet 
olur. Projedeki müziğin duygu cephesine eklenen yeni 
şeylerin bir kısmı hayal gücünün eseri. Diğer tarafı 
ise mükemmel bir virtüözite ve son derece zekice 
yol alan doğaçlamalar. Bu anlayışta her şey parlak 
piyano tuşelerine dayandırılmış. Karşı konulmaz bir 
dans duygusunu kışkırtan coşkulu kıpır kıpır ritimler 
başrolde, ancak sadece bir eğlence müziği olduğunu 
düşünerek yanılmayın.

Chano, bu müziği oluşturan tüm faktörlere ve 
beslenme kanallarına eşit mesafede durmaya gayret 
eden demokratik bir müzisyen. Önünde iki büklüm 
eğildiği bu albüm piyasaya çıktığında henüz iki 
yaşındaydı, şimdi 52. Cazı sıklıkla Endülüs köklerine 
başvurarak yorumlayan bir piyanist. Önce gitar çaldı, 
ardından piyanoda karar kıldı. Seksenli yılların başına 
kadar CAI adında progresif bir caz-rock topluluğunda 
takıldı, topluluğun dağılmasıyla solo kariyerine başladı. 
Çalışmalarındaki yenilikçi yaklaşımıyla pek çok ödüle 
layık görüldü ve eleştirmenlerle birlikte iyi müzik 
dinleyicisinin dikkatlerini üzerinde toplamayı başardı. 
Yaklaşık 20 yıldır New York’ta yaşıyor.

Flamenco Sketches albümünde Dominguez’in 
sadece bir aranjör ve piyanist kimliğiyle karşımıza 
çıktığını söylemek haksızlık olur. Bu müzik sizi görsel 
olarak da yalnız bırakmayacak. Chano’nun sahnedeki 
dostlarından biri (vurmalı çalgılar da çalan) dansçı 
Daniel Navarro Munoz. Basta Felipe Cabrera Cardenas, 
davulda ise Guillermo McGill yer alıyor. Yeterince özel 
bir gece, değil mi? 

Let’s spit it out in advance; this album (project) 

is not at all an ordinary synthesis of modern jazz and 

flamenco formed at their intersection. It would also 

be a mistake to consider it a dull reincarnation of an 

album that changed the course of music history while 

forming it. Yes, loyal to the Miles spirit to the bone, 

but a music that is bothinfused with the today and the 

tradition. The substance (which is 

Miles’ iconic trumpet style and his 

sentences that load the absence 

with meaning) is as if in the 

hands of a genius translator who 

transforms it into another language 

while making his own contribution 

and projecting the spirit without 

debasing it.

It would be on point to say that this matter is of 

adventure. Some of the new stuff added onto the 

music’s emotional side is of imagination. The rest 

is perfect virtuosity 

and improvisation that 

move in an extremely 

smart manner. In this 

style, everything leans 

on the brilliant piano 

touch. Upbeat vivacious 

rhythms are on the lead, 

but don’t be fooled into 

thinking that it is just 

another entertainment 

music.

Chano is a democratic musician that maintains 

an equal distance to all elements and feeding sources 

that make up his music. He was two when the album 

he bows before was first released, and is now 52. A 

musician that mostly interprets jazz based on his 

Andalusian roots; he began with playing the guitar 

and settled on the piano. Hung out with a progressive 

jazz-rock band called CAI until the early 80s and set 

sail upon his solo career upon its split. Awarded in 

multiplicity for the innovation in his work, Chano 

achieved to focus the attention of quality music 

audiences and critics onto himself. He has been living 

in New York for about 20 years.

Saying that Dominguez appears before us just 

with his arranger and pianist hats on with Flamenco 

Sketches would be misleading and unjust. This music 

will feed your visual side as well. One of Chano’s 

compadres on stage (also on the percussion) is dancer 

Daniel Navarro Munoz. Felipe Cabrera Cardenas is on 

base and Guillermo McGill on drums. A night unique 

enough, wouldn’t you agree? 

Chano Dominguez  
“Flamenco Sketches”

en  A concept album dedicated to Miles 

Davis’ soul provides the actual background 

for Chano Dominguez’ performance at 

Istanbul Archaeological Museums on June 

17. On maestro’s legendary album Kind of 

Blue’s 50th and his death’s 20th anniversary, 

Barcelonan pianist Dominguez reinterprets 

the album with his flamenco spirit. Flamenco 

Sketches is its name and its story is a bit 

different from other albums. The Board of 

the Barcelona Jazz Festival took the initiative 

as the mastermind and instigated Chano to 

materialize the project. This irresistible offer 

and initiative matched with Chano’s debt of 

gratitude towards Miles and all obstacles (on 

the matters of album and performances) 

were lifted at once.

tr  17 Temmuz’da İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri avlusunda tanıklık edeceğimiz 
Chano Dominguez konserinin arka planını 
aslen Miles Davis ruhuna yazılmış konsept 
bir albüm dolduruyor. Barselonalı piyanist 
Chano Dominguez ustanın efsane albümü 
Kind of Blue’yu albümün 50, ustanın vefatının 
ise 20. yılında flamenko meşrebine göre 
yorumluyor. Adı da Flamenco Sketches. 
Hikâyesi diğer albümlerden biraz farklı. 
Projenin müsebbibi Barselona Caz Festivali 
Kurulu, azmettirici rolü oynayarak projeyi 
gerçekleştirmesi için kışkırtmış Chano’yu. Bu 
dayanılmaz teklif ve teşvik, Chano’nun 
Miles’a duyduğu vefa borcuyla örtüşünce 
(hem albüm hem konserler konusunda) işin 
önündeki tüm engeller bir anda kalkmış.

Maceranın vefa borcuyla imtihanı
The trial of adventure with debt of gratitude

MURAT BEŞER

Barselonalı piyanist Chano 
Dominguez müziğinde caz ve 
flamenkonun etkileşiminden 

doğan heyecan verici bir 
sentez yakalıyor.

In his music, Barcelonan 

pianist Chano Dominguez 

fuses jazz with flamenco in 

an exciting way.

‘Flamenco Sketches’ albümünde Dominguez’in sadece bir aranjör ve 
piyanist kimliğiyle karşımıza çıktığını söylemek haksızlık olur.  
Bu müzik sizi görsel olarak da yalnız bırakmayacak. 
Establishing that Dominguez appears before us just with his arranger 
and pianist hats on ‘Flamenco Sketches’ would be misleading and unjust. 
This music will feed your visual side as well.

Chano
Dominguez
“Flamenco
Sketches”

piyano pıano

chano 
domınguez
dansçı, perküsyon
dancer, percussıon

danıel navarro 
munoz
bas bass

felıpe cabrera 
cardenas
davul drums

guıllermo 
mcgıll

 FLAMENKO, CAZ 
    flamenco, jazz

 FLAMENCO SKETCHES

17 Temmuz July

Çarşamba
Wednesday

21.30
İstanbul
Arkeoloji
Müzesi
Istanbul
Archaeological
Museum

Biletler Tickets: 
1. kategori 
1st category 

70 tl 
2. kategori 
2nd category 

50 tl 
3. kategori 
3rd category 

40 tl 
öğrenci student  

35 tl

40
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Stefano Bollani &  
Hamilton De Holanda Duo

en  Stefano Bollani is a name who never 

constricts himself musically. He is 42 and it is 

possible that any piano tune anywhere could 

have come from him. Following a sound 

education, he quickly expanded his playground. 

Bollani started out with classic music and 

through traditional jazz, he branched out one 

arm to extreme ends of avantgarde, and the 

other to soft sounds of modern jazz. Still not 

satisfied, he expanded to Brazil and repeatedly 

took off from a large territory he discovered at 

the base of its folk genres.

tr  Kendisini müzikal anlamda hiç 
kasmayan isimlerden biridir Stefano Bollani. 
42 yaşında ve son 15 yıldır hangi alanda bir 
piyano tınısı duyduysak ondan gelmiş 
olabilir. Sapasağlam bir eğitimin ardından 
oyun alanını da hızla genişletti. Klasikle 
başladı, geleneksel cazın içinden bir kolunu 
avant-garde’ın uç dallarına, öbürünü de 
modern, yumuşak caz seslerinin içine 
uzattı. Yetmedi, Brezilya’ya uzandı, folk 
türlerinin kökenine inerek alabildiğine geniş 
bir yelpazeden kanatlandı durdu.

Şiirsel bir özgürlük ayini
A poetic freedom ritual 

YAVUZ BAYDAR
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Esas maharetini konserlerde gösterir Bollani. Hele 
format düet ise daha da şanslısınız. Az kişiyle paslaşıp 
yayılmayı seviyor, çünkü hayal gücü, fikir dağarcığı çok 
açık ve sağının solunun boş olmasını istiyor.

Sahnede seslerini bir tavus kuşunun kuyruk açma 
edasıyla kulaklara sunar. Seç seç al, dercesine. Büyük 
ilgi çekerek aramıza karıştığı 1998’den bu yana pek çok 
durağa uğradı, yan yollara da saptı. Alto saksofoncular 
Lee Konitz ve Phil Woods, büyük piyanist Martial 
Solal, tenor saksofoncu Gato Barbieri, Pat Metheny ve 
Richard Galliano gibi işinin ehli isimlerle fikir teatisi 
yaptı. En son işlerinden biri, sahnede muazzam 
özgürlükte bir “müzakere” durumu olan konser 
kaydıdır, Chick Corea ile beraber. Fazla tanımayanlar 
belki onda Brad Mehldau veya Danilo Perez tadı da 
bulabilecek, ama bana göre Bollani’nin dünyasına 
seyahat için en uygun kapı, onun Enrico Rava ve Paolo 
Fresu ile çalışmaları. Öyle bir dinlemeye kalkışılırsa, 
kendisinin nasıl bir entelektüel iştahla caz dünyasının 
sırlarına bu yaşta ermiş olduğu da anlaşılır.

Bollani’yi İstanbul Caz Festivali’nde yine 
sevdiği formatta, yani “fabrika ayarlarına” en yakın 
duruşuyla dinleyeceğiz. Yanında bizlerin burada pek 
aşina olmadığı, ama aslında caz aleminin tutkuyla 

kucakladığı Hamilton de Holanda var. Kim bu? De 
Holanda, gencecik yaşına rağmen Brezilya’nın en 
önemli ‘bandolim’ üstadı sayılır (Bandolim, mandolinin 
türevi, yakın akrabası). Ülkenin geleneksel “choro” 
(şoru) müziğinin – ki sambadan eskidir, tango Arjantin 
için, fado Portekiz için neyse, o da Avrupa-Afrika 

kökeniyle Brezilya için odur – caz 
ile buluşmasında en önemli rolü 
oynamış bir virtüöz. Onun çalışında 
hiç kuşkusuz choro’ya has, yanık ve 
ağıtsı bir ud lezzeti bulacaksınız.

Farklı bir konser bekliyor bizleri. 
Bollani ve Holanda başka dünyaları 
huzurumuza getirecekler. Yeni 
alaşımlar, taze rayihalar eşliğinde, 
şiirsel bir özgürlük ayinine 
hazırlanın. 

Bollani displays his 

finesse at live shows. 

You are even luckier if 

the format is a duet. He 

expands through sharing 

with only a few. Since 

his imagination and idea 

repertoire is vast, he 

prefers to have his space.

Bollani offers his 

sounds on stage with 

the notion of a peacock 

displaying its tail 

feathers; as if presenting 

it all for the audience to 

pick and choose. Since 

1998, when he first hit the limelight, he had multiple 

musical stops and also byways. He exchanged ideas 

with alto sax players like Lee Konitz and Phil Woods, 

the great pianist Martial Solal, the tenor sax player 

Gato Barbieri, Pat Metheny and Richard Galliano. 

One of his latest works is a live recording where there 

is an endless freedom on “negotiation” with Chick 

Corea. Those not familiar with Bollani, may liken him 

to Brad Mehldau or Danilo Perez. However, 

the most appropriate gate for partaking in 

a journey to his world, is his collaboration 

efforts with Enrico Rava and Paolo Fresu. If 

listened with that perspective, one can see 

how he attained the secrets of the jazz world 

at a young age with such an intellectual 

thirst.

At the Istanbul Jazz Festival, we will 

listen to Bollani in his favorite format, 

almost at “factory settings.” Accompanying 

him is Hamilton de Holanda, who we are not too 

familiar with in Turkey, despite the global jazz scene 

passionately embracing him. Who is he? At his young 

age, De Holanda is considered to be Brazil’s leading 

master of bandolim, a close relative of mandolin. He 

is a virtuoso who played the central role in merging 

his country’s traditional “choro” music with jazz. 

(Choro is older than samba, and with its European-

African roots, it has the same significance for Brazil 

as tango does for Argentina and fado for Portugal.) 

In his touch, you will find a taste of sadness evoking, 

requiem-like oud authentic to choro.

A unique performance is ahead of us. Bollani and 

Holanda will present us with different worlds. Get 

ready for a poetic freedom ritual accompanied by new 

amalgams and fresh fragrances. 

Klasik müzik ve cazdan 
Brezilya müziği ve pop-rock’a 

kadar birçok farklı türde 
çalışan Bollani, Enrico Rava ile 
gerçekleştirdiği ikili projelerle 

de tanınıyor.

From classical music and  

jazz to Brazilian music and 

pop-rock, Bollani’s music 

defies any limits.  

He is also acclaimed for his 

collaborations with Enrico 

Rava.

Bollani ile sahneyi  
paylaşacak Hamilton de 

Holanda “bandolimin Jimi 
Hendrix’i” olarak tanınıyor.

Sharing the stage with 

Bollani, Hamilton de 

Holanda is also known as 

“Jimi Hendrix of bandolim.”

Esas maharetini konserlerde gösterir Bollani. Hele format  
düet ise daha da şanslısınız. Az kişiyle paslaşıp yayılmayı seviyor, 
çünkü hayal gücü, fikir dağarcığı çok açık ve sağının solunun boş 
olmasını istiyor. 
Bollani displays his finesse at live shows. You are even luckier 
if the format is a duet. He expands through sharing with only 
a few. Since his imagination and idea repertoire is vast, he 
prefers to have his space.

Stefano Bollani
&
Hamilton De
Holanda Duo

piyano pıano

stefano bollanı
bandolım

hamılton de 
holanda

 CAZ 
    jazz

 IRENE GRANDI E  
 STEFANO BOLLANI
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3rd category 

40 tl 
öğrenci student  

30 tl

sponsor

sponsor

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the 
kınd collaboratıon of
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“A STRANGE PLACE FOR JAZZ”

KAIROS 4TET / BOJAN Z

“Caz İçin Tuhaf Bir Yer”
“A Strange Place For Jazz”
Kairos 4Tet / Bojan Z

en  Kairos 4Tet, founded and led by Adam 

Waldman, will open for the evening called the 

“A Strange Place for Jazz.” Members include 

Jasper Hoiby on base, Ivo 

Neame on piano and Jon 

Scott on drums, all from 

the band Phronesis, 

which performed at Salt 

Beyoğlu during the last 

year’s Tünel Feast and at 

Salon in March 2013. 

Statement Of Intent, 

band’s only album 

available in Turkey, was 

released by Edition 

Records in 2011. Their new album Everything 

We Hold by Naim Records is hitting the 

shelves in June.

tr  “Caz İçin Tuhaf Bir Yer” gecesinin ilk 
konserinde dinleyeceğimiz saksafoncu Adam 
Waldman önderliğinde kurulan Kairos 4Tet, 
geçen yıl Tünel Şenliği 
kapsamında Salt 
Beyoğlu’nda ve Mart 
2013’te Salon’da izlediğimiz 
Phronesis grubunun 
üyelerinden basçı Jasper 
Hoiby ve piyanist Ivo 
Neame ile davulcu Jon 
Scott’dan oluşuyor. Grubun 
Türkiye’de bulunabilen tek 
albümü Statement Of 
Intent, 2011 yılında Edition 
Records’tan çıkmıştı. Haziran ayında da 
Naim Records’tan Everything We Hold adında 
bir albüm yayımlıyorlar.

Yenilikçi müzik, yaratıcı projeler
Innovative music, creative projects

HAKAN ATALA

“Caz İçin
Tuhaf Bir Yer”
Kairos 4Tet /
Bojan Z

Kairos 4Tet
saksofon saxophone

adam waldmann
bas bass

jasper hoıby
piyano pıano

ıvo neame
davul drums

jon scott

 CAZ 
    jazz

 EVERYTHING WE HOLD

Bojan Z
piyano pıano

bojan z
bas bass

thomas bramerıe
davul drums

martıjn vınk

 CAZ 
    jazz

 SOUL SHELTER

12 Temmuz July
Cuma
Friday

21.15
Rahmi M. Koç
Müzesi
Rahmi M. Koç
Museum

Biletler Tickets: 
numarasız oturmalı 
(1. kategori) 
open seatıng  
(1st category) 

60 tl 
numarasız oturmalı 
(2. kategori) 
open seatıng 
(2nd category) 

50 tl 
ayakta standıng 

40 tl 
öğrenci student 

35 tl

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the 
kınd collaboratıon of
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Sırtını geleneksel caza yaslayan, ama akustik 
enstrümanlarla yenilikçi ve modern görünüm çizen 
Avrupa cazının genç gruplarından Kairos 4Tet’in 
performansı festivalin en iyi konserlerinden biri olmaya 
aday görünüyor.

Gecenin ikinci konserinde 
Fransa’da yaşayan Sırp piyanist Bojan 
Z’yi (Bojan Zulfikarpasic) dinleyeceğiz. 
Bojan Z, Balkan müziği ve cazı 
birleştirdiği albümleriyle dikkat çeken 
çok yönlü bir piyanist. Birçok önemli 
Fransız caz müzisyeniyle çalışan 
Bojan Z’nin 1999’da Kudsi Erguner’in 
de katkıda bulunduğu Koreni albümü 
epey ses getirmişti. Fender Rhodes 
ve piyano ile yaptığı denemeler ile 
kendine has bir üslup geliştiren Bojan 
Z’nin son iki albümü Soul Shelter ve Humus ülkemizde 
bulunabiliyor.

Günümüz Avrupa cazının özgün piyanistlerinden 
Bojan Z, bu gece bize önce solo piyano albümü Soul 
Shelter’dan örnekler verecek, sonra da basçı Thomas 
Bramerie ve davulcu Martijn Vink ile çalacak. İlginç bir 
konser olacağı kesin. 

Leaning back to traditional jazz, but appearing to be 

innovative and modern with their acoustic instruments, 

European jazz’s young band Kairos 4Tet’s performance 

can measure up to be one of festival’s best.

Evening’s second performance will be by Bojan 

Z (Bojan Zulfikarpasic), a Serbian 

pianist residing in France. 

Multiskilled Bojan Z is in the 

limelight for his albums merging 

Southeastern European sounds 

and jazz. Collaborating with 

significant French jazz artists, his 

1999 album Koreni was contributed 

by Kudsi Ergüner among others 

and was widely acclaimed. 

Developing a unique sound through 

experimentation with Fender Rhodes 

and piano, Bojan Z’s latest two albums Soul Shelter and 

Humus are available in Turkey.

A peculiar pianist of the contemporary European 

jazz scene, Bojan Z will start with performances from 

his solo piano album, Soul Shelter. He then will play 

along with Thomas Bramerie on base and Martijn Vink 

on drums. Certainly an attraction. 

İngiliz cazının son dönemde en 
çok konuşulan topluluklarından 
Kairos 4Tet cazın geleceğe bakan 
yüzüyle klasik köklerini kusursuz 

bir şekilde bir araya getiriyor.

One of the finest bands of English 

jazz, Kairos 4Tet brings together 

classical roots of jazz music 

together with its avant-garde side.

Birçok ödülün yanı sıra özgün 
yorumuyla caz dünyasında saygın 
bir yer edinen Bojan Z, Fransa’nın 
en önemli caz piyanistlerinden biri 

olarak anılıyor.

Gained status with his unique 

style, multi-awarded Bojan Z is 

one of the most important jazz 

pianists in France.
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Lòpez-Nussa
Family Project

piyano pıano

ernan lòpez 
nussa
davul drums

ruy lòpez nussa
perküsyon percussıon

ruy adrıan lòpez 
nussa
fender rhodes

harold lòpez 
nussa
kontrbas doublebass

felıpe cabrera
trompet trumpet

mayquel 
gonzalez

 LATİN CAZ 
    latın jazz

3 Temmuz July

Çarşamba
Wednesday

22:00
Feriye Lokantası,
Ortaköy
Feriye
Restaurant,
Ortaköy

Biletler Tickets: 
ayakta standıng  

50 tl  
öğrenci student  

40 tl

sponsor

en  This year, Istanbul 

Jazz Festival hosts a 

Cuban musical family: 

The Lòpez-Nussa 

Family Project will hit 

the stage on July 3 

with their “clean 

laundry” that needs 

some public airing.

Cuba is truly 

a musical island. 

There are families 

in music business 

for generations. 

Nevertheless, 

regarding the Lòpez-

Nussa family, one 

wonders if notes and 

rhythms have actually 

replaced red and white 

blood cells.

Ernán and 

Ruy Lòpez-Nussa 

brothers have 

taken their musical 

consciousness from their parents who are 

from France and Poland. Pianist Ernán 

boasts a jazz trio. Their albums From 

Havana to Rio and Pas de Trois are much-

acclaimed. He is also a successful musical 

producer who has worked with Cuban 

artists like Miriam Ramos, his brother Ruy 

and his nephew Harold. He also has been 

appointed as a United Nations Goodwill 

Ambassador.

Ernán’s brother Ruy Lòpez-Nussa is one 

of the best drummers of Cuba. He conducts 

his own project called La Academia, which 

merges classic Cuban dances such as cha-

cha-cha and mambo with jazz, staying 

loyal to Yoruba traditions. He also teaches 

percussion classes at the conservatory.

tr  İstanbul Caz Festivali bu yıl Küba’dan 
müzikal bir aileyi konuk ediyor: Lòpez-Nussa 
Family Project, aile içinde kalmaması 
gereken “temiz çamaşırları”nı festival 
izleyicisi ile paylaşmak üzere 3 Temmuz’da 
sahne alıyor.

Küba, oldukça müzikal bir ada. Nesiller 
boyu müzikle uğraşan aileler var. Ama 
Lòpez Nussa ailesi söz konusu olduğunda, 
üyelerinin damarlarında alyuvar ve akyuvarlar 
yerine notalar ve ritimler mi dolaşıyor, diye 
insanın sorası geliyor.

Ernan ve Ruy Lòpez-Nussa kardeşler 
müzikal bilinci Fransız ve Polonya kökenli 

anne ve babadan almışlar. Piyanist Ernan’ın 
bir caz triosu var. Bu trio ile yayımladığı 
From Havana to Rio ve Pas de Trois adlı 
albümleri büyük ilgi görmüş. Aynı zamanda 
bir prodüktör, Miriam Ramos, kardeşi Ruy ve 
yeğeni Harold’un albümlerini yayınlamış. Bir 
de Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi payesi 
verilmiş kendisine.

Ernan’ın kardeşi Ruy Lòpez-Nussa, 
Küba’nın en iyi davulcularından biri olarak 
kabul ediliyor. Yoruba geleneklerine sadık 
kalarak cha-cha-cha ve mambo gibi klasik 
Küba danslarını caz ile kaynaştırdığı La 
Academia adlı bir topluluğu var. Ayrıca 
konservatuarda perküsyonda dersleri veriyor.

Aile içi quartet!*
A family quartet!*

VIKTOR BENSUSAN
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Müzik virüsü Ruy’un çocukları Harold ve Ruy 
Adrián’a da bulaşmış. Harold, amcası Ernán’ın 
izinden giderek piyanist olmuş. Henüz 20’li yaşlarında 
olmasına rağmen 4 başarılı albüm yayımlamış: Sobre el 
Atelier, Canciones, Herencia ve El País de las Maravillas. 
39. Montreux Caz Festivali’nin özel ödülüne layık 
görüldükten sonra dünyanın önde gelen festivallerinin 
programlarında sık görünür olmuş.

Öte yandan Ruy Adrián babasının enstrümanını 
seçmiş: Genç davulcu cajón, timpani ve hafif 
perküsyonda ustalaşmış. Kısacası, iki nesli bir araya 
getiren bu topluluk gerek sergilediği teknik gerekse 
yorumuyla her türlü övgüyü hak ediyor. 

Ruy’s children Harold and Ruy Adrián are also 

‘‘contaminated’’ with the musical virus. Harold 

followed the footsteps of his uncle Ernán and became 

a pianist. Although in his 20’s, he has already released 

4 accomplished albums: Sobre el Atelier, Canciones, 

Herencia ve El País de las Maravillas. Following his 

First Prize at 39th Montreux Jazz Festival, he has been 

frequently performing at festivals worldwide.

On the other hand, Ruy Adrián chose his father’s 

instrument: Young drummer is an expert on cajón, 

timpani and lightweight percussion. To summarize, 

this band which summons two generations deserves 

every bit of praise with both the technical skills and 

the interpretation they display. 

Lòpez-Nussa ailesi söz konusu 
olduğunda, üyelerinin damarlarında 
alyuvar ve akyuvarlar yerine notalar ve 
ritimler mi dolaşıyor, diye insanın sorası 
geliyor. 
Regarding the Lòpez-Nussa family, one 
wonders if notes and rhythms have 
actually replaced red and  
white blood cells.

20. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ

Lòpez-Nussa Family Project

* Bu yazı için José Ernesto González Mosquera’nın OnCuba dergisinde 
yayımlanan “The Greatness of a Family… the López-Nussa” başlıklı 
yazısından yararlanılmıştır.

* This article is based on José Ernesto González Mosquera’s review, 
“The Greatness of a Family… the López-Nussa,” published in OnCuba 
magazine.
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ANTHONY STRONG

Anthony Strong’un müziği ile 
ilgili söylenebilecek anahtar kelime, 
samimiyet. Strong, gözlerinin içi 
gülen bir adam. Sahnede onu izlerken 
gözlerinde gördüğünüz aşk, sesinde 
hissettiğiniz de şefkat. Yüksek 
tempolu swing şarkılarla çapkın, 
baladlarla da romantik bir Anthony 
Strong var karşınızda. Notaların 
şekillendirdiği kişiliğiyle Anthony 
Strong iyi müzik yapan iyi adamlardan.

Lisede ve üniversitede aldığı 
müzik eğitiminin ardından Michael Bolton, Marti Pellow, 
Kyle Eastwood ve Beverley Knight ile yaptığı çalışmalar 
cümlenin öznesi olmaya hazırlamış Strong’u. Yıllar alan 
tüm bu hazırlıkların sonunda artık rüştünü ispatlamış 
bir müzisyen mertebesinde. Strong, “yeni ve önemli” 
şeklinde eleştiriler alana dek, ilk albümü Guaranteed! 
sonrası kısa çaları Delovely ve son albümü Stepping Out 
ile aşama aşama olgunlaşma yolunda ilerledi. Elbette 
uzun ve meşakkatli bir yolun henüz başında olsa da, 
genç adam bu yolda başarılı olacağı mesajını aldığımız 
gerçeğini de kabul etmeli.

Ülkesinde oldukça sahiplenilen genç cazcı, Londra 
Caz Festivali’nde sahneye çıkarken albümleri BBC Radio 
2, BBC Radio London ve Jazz FM gibi yön belirleyici radyo 
kanallarında en çok çalınan isimlerden biri haline geldi. 
Londra Caz Festivali referansıyla İtalya, Fransa, Almanya, 
İspanya ve İskandinav ülkelerinin festival sahnelerinde 
bulunma tecrübesini yaşadı. 

Caz müziği keşfetmek isteyenler ve klasikleri yeni bir 
ruh ve sesle dinleme arayışındakiler için bu yıl festival 
programından seçilecek isimlerden biri Anthony Strong 
olabilir. Strong, 4 Temmuz’da gerçekleştireceği konserde 
size eğlence ve keyif vaat ediyor. Bizden söylemesi. 
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Anthony Strong
piyano, vokal
pıano/vocals

anthony strong
kontrbas double bass

tom farmer
davul drums

dave ohm
saksofon saxophone

jon shenoy
trompet trumpet

graeme flowers

 CAZ 
    jazz

 STEPPING OUT

4 Temmuz July

Perşembe 
Thursday,

21.00
Avusturya
Başkonsolosluğu
Avusturya Kültür
Ofisi Bahçesi
Consulate
General of
Austria, 
Austrian
Cultural Office
Garden

Biletler Tickets: 
ayakta standıng  

50 tl  
öğrenci student  

40 tl

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the 
kınd collaboratıon of

Anthony Strong

en Anthony Strong is the latest darling of 

those who enjoy listening to all-time 

favourites that have been interpreted over and 

over such as “Baby, It’s Cold Outside,” “Cheek 

To Cheek,” “I Won’t Dance” with a refreshing 

voice and a smiling face. The 1984-born 

young man vocalizes his repertoire of blues, 

soul and pop songs with the purity of classic 

jazz. Ensuring trust, he is preferred and 

attracted by audiences, especially in his native 

country, who expect an accustomed sound 

and are not open for surprises.

As a singer-songwriter and a pianist, 

Strong is nowadays quite enjoying the 

unbearable attractiveness of discovery and 

being in the limelight with his new album 

Stepping Out. Just on that note, he makes it 

to the ranks of the guests of the festival. In 

honour of the festival’s 20th anniversary, 

the background music for our hymn “thank 

goodness for jazz music” comes from 

Anthony Strong!

tr  Tüm zamanların en sevilenleri arasına 
girmiş ve çok defa yorumlanmış “Baby, It’s 
Cold Outside”, “Cheek To Cheek”, “I Won’t 
Dance” gibi pop, soul ve caz klasiklerini taze 
bir sesle ve gülen bir yüzle dinlemek 
isteyenlerin şu sıralar gözdesi Anthony Strong. 
1984 doğumlu bu genç adam blues, soul, pop 
gibi farklı türlerden seçtiği şarkıları klasik 
cazın yalınlığıyla yorumluyor. İşte bu yüzden, 
özellikle ülkesi başta olmak üzere alışılmış bir 
sound ile karşılaşmayı bekleyen, sürpriz 
sevmeyen caz dinleyicisine güven verdiği için 
tercih ediliyor ve kitlelerin ilgisini çekiyor.

Şarkı yazarı, vokalist ve piyanist Strong, 
bugünlerde yeni albümü Stepping Out 
sayesinde oldukça keyifli günler geçiriyor, zira 
albümüyle ilgi odağı olmanın ve keşfedilmenin 
dayanılmaz çekiciliğini yaşıyor. Tam da bu 
bağlamda festivalin konukları arasına da 
girmeyi başarıyor. Festivalin 20. yılında “iyi 
ki caz müzik var” duamız için fon müziğimiz 
Anthony Strong’dan geliyor!

İngiliz cazının yeni gözdesi
The new beloved of British jazz

BERNA KAYTAZ
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The keyword that can be uttered for 

Anthony Strong’s music is sincerity. Strong 

is a man with a smile in his eyes. While 

watching him on stage, it is love that you 

see in his eyes, and compassion in his voice. 

Anthony Strong in front of you is mischievous 

in up-tempo swing pieces and romantic in 

ballads. Anthony Strong, moulded by notes, is 

a good man who makes good music.

Following his music education in high 

school and university, working with Michael 

Bolton, Marti Pellow, Kyle Eastwood and 

Beverley Knight fortified him to be the actual subject 

of sentences. Upon completion of all these years of 

practice, he climbed up to the ranks of an accomplished 

artist. He paved his way to gradual maturation with his 

EP Delovely, following his first album Guaranteed! as 

well as his last one, Stepping Out until receiving the 

criticism: “New and important.” Certainly, he is at the 

first steps of a long and tedious road, but he should be 

aware that we see his success.

Strong is truly embraced in his native land. 

Performing at the London Jazz Festival, the young 

jazz artist’s albums received a heavy bulk of air play 

on determining radio stations such as BBC Radio 

2, BBC Radio London and Jazz FM. Once referenced 

by the London Jazz Festival, he frequented the stages 

of festivals in Italy, France, Germany, Spain and 

Scandinavia. 

Among the selection for this year’s jazz festival, 

Anthony Strong can be the preference for those who 

desire to discover jazz music or those who seek to lend 

an ear to classics sung with a fresh spirit and a voice. 

Strong offers entertainment and high spirits on his 

performance of June 4. We are just saying. 

Anthony Strong’un 
müziği ile ilgili 
söylenebilecek 
anahtar kelime, 
samimiyet. 
The keyword that 
can be uttered for 
Anthony Strong’s 
music is sincerity.
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tr 2012 yılında çıkardığı İçimde Aşk Var adlı albümüyle 
caz dünyasında yerini sağlamlaştıran ve bugüne kadar 
Milli Bermeyo ve Randy Esen gibi önemli isimlerle 
çalışan Şenay Lambaoğlu’na kornet ve saxhorn virtüözü 
Médéric Collignon eşlik edecek. Müziğini oluştururken 
cazın yanı sıra funk, hard rock, jazz-rock gibi farklı 
türlerden de yararlanan Collignon, 2009 yılında 
Academie de Jazz tarafından verilen prestijli Django 
Reinhardt ödülüne layık görüldü. 
tr Gaining recognition in the jazz world with her 

collaborations and 2012 album İçimde Aşk Var, Şenay 

Lamboğlu will be accompanied by clarinet and 

saxhorn virtuoso Médéric Collignon. Recipient of the 

prestigious Django Reinhardt Award of Academie de 

Jazz in 2009, Collignon’s music is infused with funk, 

hard rock, jazz-rock, along with jazz. 

Avrupa
Caz Kulubü:
European
Jazz Club

Salon İKSV
22.30

lloyd chısholm 
sextet feat.luıgı 
grasso and  
nıcolas dary 
15 Temmuz July

Pt Mo

şenay lambaoğlu 
feat.médérıc 
collıgnon 
12 Temmuz July

Cu Fr

ozan musluoğlu 
trıo feat. ıvo 
neame 
11 Temmuz July

Pe Th

ece göksu 
‘masal’ 
feat.gregoıre 
maret 
17 Temmuz July

Ça We

evrim demirel
ensemble feat.
davıd kweksılber 
10 Temmuz July

Ça We

uraz kıvaner 
quıntet feat. 
marco tamburını 
04 Temmuz July

Pe Th

değerli işbirliğiyle 
acknowledgıng the 
kınd collaboratıon of

doremusic

50

tr Festivalin artık gelenekselleşen 
bölümlerinden biri olan “Avrupa Caz Kulübü” 
ilk kez 2007 yılında yeşeren bir fikirle 
başlamıştı. O yılki etkinliğin adı henüz “Avrupa 
Caz Kulübü” değildi, ama festivalde ilk kez 
Türkiye cazının önemli isimleri ile Avrupalı 
cazcıları buluşturan çok sayıda konser vardı.

“Avrupa Cazı”, kökleri Amerika’da yeşeren 
caz müziğini oldukça farklı bir noktaya 
getirdi ve artık kendine ait bir alan (hatta alt 
türler) yaratmış bir tarz olarak kabul görüyor 
günümüzde. Festival izleyicileri, yıllar boyunca 
Kuzeyin mesafeli ama duygusal cazından, 
Akdeniz’in sıcak ve melodik tınılarına kadar 
geniş bir “Avrupa Cazı” yelpazesini izleme 
imkânı buldu. Biz de böylesi bir sentezin 
Türkiye’deki caz için de güzel bir örnek 
olabileceğini düşündük. Festivalin Avrupa cazı 
ile Türkiye’deki caz müzisyenlerini buluşturma 
çabası aslında temellerini bu düşüncede buldu.

Bir yandan festival olarak Türkiye’deki 
caz üretimine ve müzisyenlerine ayrı bir yer 
vermek bizim için hep doğal bir hedefti. Ancak 
bunu yaparken sanatçılarımızın festivalde 
özel ve farklı bir şekilde yer almalarının 
gerektiğinin de farkındaydık. Diğer taraftan da, 
uluslararası arenada güçlü bir festival olarak, 
müzisyenlerimizi beraber çalmak istedikleri 
Avrupalı müzisyenlerle buluşmalarına 
vesile olabilecek bir noktadaydık. Kendi 
imkânlarımızla yeni ve güzel birliktelikler 
için “çorbada tuzumuz olabilmesi” ihtimali, 
önemli bir motivasyon olmuştu.

“Avrupa Caz Kulübü” konserleri bu 
düşüncelerle doğdu ve yıllar içinde gelişti. Bu 
yıl da birbirinden ilginç işbirliklerine yeniden 
tanık olacağız. 

en A traditional event of the festival, 

“European Jazz Club” started with a single idea 

in 2007. That year, the event did not have the 

name “European Jazz Club,” but the festival 

featured numerous concerts that brought 

together important musicians of jazz in Turkey 

together with European jazz musicians. 

“European Jazz” has added a new 

dimension to jazz music rooted in America 

and is considered as a separate genre 

which has created its own niche (and even 

subgenres). Over the years, the festival 

audience has had the chance to listen to 

a range of “European Jazz” styles from 

the detached, but emotional jazz of the 

North to warm and melodic music of the 

Mediterranean. We thought that such a 

synthesis could present an example for jazz 

in Turkey as well. The endeavour to bring 

together European jazz with jazz musicians 

in Turkey stemmed from this idea.

The festival has always aimed to offer 

a platform to jazz music production and 

musicians in Turkey. Yet, while doing that, 

we have been aware that our artists should 

participate to the festival in a special manner. 

As a prominent festival in the international 

arena, we also had the means to facilitate the 

meeting of our musicians with European 

musicians they wanted to play with. Our 

motivation was to contribute to the creation 

of new collaborations.

 “European Jazz Club” concerts were born 

and have developed in line with these ideas 

throughout these years. Again, this year, we 

are going to witness a number of interesting 

collaborations. 

Lloyd Chisholm  
Sextet feat.  
Luigi Grasso and  
Nicolas Dary
15.07.2013, pt mo 

tr İstanbul’da yaşayan Amerikalı caz trompetçisi 
Lloyd Chisholm, alto saksofon virtüözleri Nicolas Dary 
ve Luigi Grasso’yu ağırlıyor. 40 yılı aşkın kariyerinde 
bugüne kadar Art Farmer, Barry Harris ve Dizzy 
Gillespie gibi cazın efsanevi isimleriyle çalışan Lloyd 
Chisholm, bu çalışmalarının sonucunda da özgün bir 
“hard-bop” stili geliştirdi. Avrupa’da yeni nesil caz 
müzisyenlerinin en iyileri arasında adı geçen Nicolas 
Dary, Fransız müzik sahnesinde birçok yıldızla aynı 
sahnede yer aldı; İtalyan ve Avrupa cazının en önemli 
isimleriyle birlikte çalışan Luigi Grasso ise Chisholm 
ve Dary ile sahneyi paylaşacak isim. 
tr An American jazz trumpeter living in Istanbul, 

Lloyd Chisholm hosts alto saxophone virtuosos 

Nicolas Dary and Luigi Grasso. Throughout his career 

Lloyd Chisholm has worked with legends such as Art 

Farmer, Barry Harris and Dizzy Gillespie and known 

as the pioneer of “hard-bop.” A rising star of European 

jazz, Nicolas Dary shared the stage with top musicians 

of the French music scene. Luigi Grasso, who has 

worked with the best of French and Italian music 

scenes, will accompany them on stage. 

AVRUPA CAZ KULUBÜ 
EUROPEAN JAZZ CLUB

HARUN İZER

Şenay Lambaoğlu feat.  
Médéric Collignon
12.07.2013, cu fr
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Ozan Musluoğlu Trio feat. Ivo Neame  
11.07.2013, pe th

tr  Kontrbasın genç ve parlak isimlerinden Ozan Musluoğlu, saksofon 
virtüözü ve piyanist Ivo Neame ile aynı sahneyi paylaşıyor. Son olarak 
Türkiye’deki en önemli caz piyanistleriyle birlikte kaydettiği üçüncü stüdyo 
albümü My Best Friends Are Piano Players’ı (2012) yayımlayan Musluoğlu 
çalışmalarına TRT Caz Orkestrası’nda basçı olarak devam ediyor. Phronesis 
ve Kairos Quartet gibi ünlü topluluklarla da birlikte çalan ve kompleks yapıları 
müziğine dinleyiciyi angaje edecek biçimde harmanlayan Neame ise 2012 
yılında çıkardığı Yalta adlı albümüyle eleştirmenlerin büyük beğenisini 
toplamıştı. 
tr  One of the most talented and promising double bass players in 

Turkey, Ozan Musluoğlu will be sharing the stage with saxophonist and 

pianist Ivo Neame. Musluoğlu released his third studio album My Best 

Friends Are Piano Players together with some of the best pianists in Turkey 

and continues to work as a double bass artist in TRT Jazz Orchestra. 

Performing with some of the finest jazz groups in the UK such as 

Phronesis and Kairos Quartet, Neame released his 2012 album Yalta to 

universal critical acclaim. 

Evrim Demirel Ensemble feat. David Kweksilber 
10.07.2013, ça we 

Uraz Kıvaner Quintet feat. Marco Tamburini 
04.07.2013, pe th 

tr Piyano ve trompetin caz etrafında buluşacakları bu 
konserde son dönemde büyük beğeni toplayan caz 
piyanisti Uraz Kıvaner topluluğu eşliğinde trompet 
sanatçısı Marco Tamburini ile sahneyi paylaşacak. 
Kariyeri boyunca Türkiye ve dünyadan birçok önemli 
sanatçıyla çalışan Kıvaner, son olarak 2012 yılında 
Pieces adlı albümünü yayımladı. Marco Tamburini ise 
bugüne kadar lider olarak kaydettiği 10 albümün yanı 
sıra Marcello Tonolo ile yaptığı işbirliğiyle de tanınan, 
caz kayıtlarının yanı sıra Pavarotti, George Michael ve 
Grace Jones ile sahneyi paylaşmış bir usta müzisyen. 

tr Piano meets trumpet in a full-blown jazz music 

concert. Jazz pianist Uraz Kıvaner and his quintet will 

be playing with trumpeter Marco Tamburini. 

Throughout his career, Kıvaner has worked with 

important jazz artists from Turkey and the world. He 

released his album Pieces in 2012. Marco Tamburini 

is a master musician who has recorded 10 albums as a 

leader and also known for his collaborations with 

Marcello Tonolo. Tamburini has also performed with 

in pop contexts with stars such as Pavarotti, George 

Michael and Grace Jones. 

tr Türkiye’nin önemli müzisyenlerinden 
besteci ve piyanist Evrim Demirel Hollandalı 
saksofon ve bas klarnet virtüözü David 
Kweksilber ile European Jazz Club kapsamında 
buluşuyor. Klasik Türk müziği ve cazı çağdaş 
bir bakış açısıyla harmanlayan Evrim 
Demirel’in Ada isimli albümü büyük beğeni 
toplamıştı. Klasik yorumlamadan 
doğaçlamaya uzanan bir skalada müziğini  
icra eden Kweksilber, hem solo hem de kendi 
adını taşıyan big band ile yaptığı çalışmalarla 
tanınıyor. 

tr An important composer and 

pianist in Turkey, Evrim Demirel 

meets with Dutch saxophone bass 

clarinet virtuoso David Kweksilber. 

Combining classical Turkish music 

with jazz with a modern approach, 

Evrim Demirel also released his 

album Ada to critical acclaim. Praised 

for his classical playing as well as his 

improvisations, Kweksilber is known 

for his solo Works as well as his 

appearances with his big band. 

Ece Göksu ‘MASAL’ feat. Gregoire Maret 
17.07.2013, ça we 

tr  Son dönemlerde adından çokça söz ettiren bir vokal, Ece Göksu, 
dünyanın en iyi armonika virtüözlerinden Gregoire Maret’yle birlikte 2012 
yılında yayımladığı albümü Masal’dan parçaları dinleyicilere sunacak. 
ABD’de Nancy Marano, Cecil Bridgewater ve Mulgrew Miller gibi önemli 
isimlerle de çalışan Göksu, Yavuz Akyazıcı Project’in albümü Turkish 
Standards Vol. 1’de vokalleriyle yer almıştı. Türler arası kolayca geçiş 
yapabilmesini sağlayan eklektik ve özgün tarzıyla dikkat çeken Maret ise 
Pat Matheny Group ile birlikte kaydettiği albümle Grammy ödülü kazanan 
bir müzisyen. 

tr  A rising talent, jazz vocalist Ece Göksu 

will host one of the most sought-after 

harmonica players of the world, Gregoire 

Maret and together, they will perform songs 

from Göksu’s debut album Masal. Göksu, 

who studied with masters such as Nancy 

Marano, Cecil Bridgewater and Mulgrew 

Miller, also provided the vocals for the album 

Turkish Standards Vol.1. Known for his 

unique sound and versatile style, Maret also 

received a Grammy for Best Contemporary 

Jazz Album with Pat Matheny Group.  
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en  In 2010, for the very first time the Tünel 

Feast invited its audiences to a festival within 

the festival. The Tünel Feast created a festive 

atmosphere in the district, with two major 

stages at Galata and Tünel, both open to 

public. In the following years, the Tünel 

Feast quickly became a festival classic. 

Audiences ran from one venue to the other, 

participated in workshops, concerts, and 

parties. Every year, the Tünel Feast featured 

more than 30 artists and groups, in more 

than 15 different venues.

This year, there are no open-air stages 

but this time the Tünel Concerts invites you 

to free concerts that will be realised in six 

different venues. 

During the Tünel Concerts, you can visit 

the Museum of Innocence between 18.00-

19.00 and listen to the concert of Volkan 

Topakoğlu (double bass) & Siney Yılmaz 

(saxophone) Duo. (Entrance requires a 

museum ticket.) 

tr  2010 yılında başlayan Tünel Şenliği, 
müzikseverleri festival içinde bir festivale 
davet etmişti. Galata ve Tünel’de kurulan iki 
ana sahnedeki ücretsiz konserlerle bütün 
bölgede bir festival atmosferi yaratan Tünel 
Şenliği, sonraki yıllarda da devam ettirilerek 
bir festival klasiği oldu. Seyirciler gece 
boyunca değişik mekânlar ve sahneler 
arasında mekik dokudular. Altı saat boyunca 
süren bu sokak şenliğinde her yıl 15’i aşkın 
farklı mekânda, 30’a yakın sanatçı ve 
topluluğun konserleri gerçekleştirildi.

Tünel’de bu yıl açık hava sahneleri yok 
ama Tünel Konserleri yine bu bölgede 
gerçekleştirilecek ücretsiz* konserlerle 
müzikseverleri karşılamayı bekliyor. 

Tünel Konserleri sırasında 18.00-19.00 
arasında Masumiyet Müzesi’ni ziyaret 
ederek Volkan Topakoğlu (kontrbas) & 
Siney Yılmaz (saksafon) Duo konserini 
dinleyebilirsiniz. (Müzeye giriş için bilet 
alınması gerekmektedir.) 

Taylan Cemgil Trio
18.30-19.15, 20.00-20.45, 21.30-22.15; Tünel KaVe

tr Bas gitarist Taylan Cemgil 
Önder Focan, Sarp Maden, Tolga 
Tüzün, Selen Gülün, Ali Perret, 
Cengiz Baysal, Tuluğ Tırpan, Yavuz 
Akyazıcı ile albüm kayıtlar 
gerçekleştirdi; konserlere çıktı. 
Bilgisayarla müzik ve ses analizi ile 
bas gitar eğitimi için Hollanda’nın 
yolunu tuttu. Müzik hayatına stüdyo 
kayıtları ve kulüp çalışmaları ile 
devam etmektedir. 

en Bass guitarist Taylan Cemgil 

has recorded and played with Sarp 

Maden, Tolga Tüzün, Selen Gülün, 

Ali Perret, Cengiz Baysal, Tuluğ 

Tırpan and Yavuz Akyazıcı. He 

went to the Netherlands to pursue 

his studies on music and sound 

analysis, and bass guitar. He makes 

studio recordings and gives club 

performances. 

tr Usta müzisyen Ergüven Başaran’ın özel projesi Swing Unltd. 
swing klasikleriyle dinleyicilere hareketli bir akşam yaşatacak. 
Ergüven Başaran (saksofon), Aydın Özarı (trompet, piyano), 
Halil Yiğit (trompet), Elvan Aracı ( trombon), Önder Erol (davul) 
ve Nezih Yeşilnil’den (akustik bas) oluşan Swing Unltd.’ın parça 
aranjmanlarını ise Emin Fındıkoğlu yapıyor. 
en Master musician Ergüven Başaran’s special project Swing 

Unltd. will heat up the night with swing classics. Composed of 

Ergüven Başaran (saxophone), Aydın Özarı (trumpet, piano), 

Halil Yiğit (trumpet), Elvan Aracı (trombone), Önder Erol 

(drums) and Nezih Yeşilnil (acoustic bass), Swing Unltd’s songs 

are arranged by Emin Fındıkoğlu. 

Swing UNLTD.
18.00-19.00, Hollanda Konsolosluğu Bahçesi
Garden of the Consulate of the Netherlands
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Tünel Konserleri
Tünel Concerts

Tünel, Beyoğlu
18.00-00.30 

swıng unltd.

taylan cemgil 
trıo

can ercan 
quartet

maffy falay 
beşlisi

dilek sert 
erdoğan

roos jonker

ezgi bıcılı 
quartet

tın men & the 
telephone

tbc brass band

deniz taşar 
quartet

salvatore 
bonafade

bruut!

tolga 
erzurumlu trıo

fulya akça & 
buket zor

mathıas eıck 
quıntet

sponsorlar
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* Hollanda Konsolosluğu Bahçesi’nde gerçekleştirilecek 
konserlere giriş için bilet temin edilmesi gerekmektedir. 
Diğer tüm konserler ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. 
Sınırlı yer kapasitesi nedeniyle, ücretsiz konserlere giriş 
için haritada belirtilen iletişim noktalarından bileklik 
almanızı önemle rica ederiz.

* A ticket is required for the concerts at the garden of 
the Consulate of Netherlands. All other concerts will 
be free of charge. Due to limited capacities, we kindly 
ask you to take a bracelet from the communication 
desks (visible on the map) for entrance to the free 
concerts.

Genç Caz Young Jazz: Ezgi Bıcılı Quintet
19.00-20.00, Nardis

tr Erken yaşta piyano eğitimiyle müziğe başlayan Ezgi Bıcılı, 
Güzel Sanatlar Lisesi ve Müzik Eğitimi bölümlerinin ardından 
Ankapella Oda Korosu’nda, şef Ahter Destan’la çalıştı; çeşitli 
orkestralarda vokal olarak çalışmalarını sürdürdü. Topluluk, caz 
standartlarını hem geleneksel hem de funk, soul ve R&B 
çizgisinde yorumlamayı seviyor. 
en Ezgi Bıcılı started to take piano lessons at a young age and 

studied at the Fine Arts Vocational High School and music 

training department. She worked with conductor Ahter Destan 

in Ankapella Chamber Chorus and continued to perform as a 

vocalist in various orchestras. While performing jazz standards, 

the band is influenced by traditional renditions as well as funk, 

soul and R&B. 

Jülide Özçelik, Salon İKSV, 2012
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Maffy Falay Beşlisi
19.15-20.30, İtalyan Kültür Merkezi 
Italian Cultural Centre

Dilek Sert Erdoğan
19.30-20.30, Salon İKSV

tr Türkiye’de son yılların en önemli 
soul vokalleri arasında gösterilen 
Dilek Sert Erdoğan, Nisan ayında 
çıkan Moments adlı albümünün ilk 
konseriyle Tünel Konserleri’nde.
Türkiye’de yayımlanmış ilk özgün 
soul albümü olma özelliğini taşıyan 
albümdeki tüm söz ve müzikler 
sanatçının kendisine ait.Konserde 
Dilek Sert Erdoğan’a, albümün 
müzik direktörlüğünü yapan 
“Wizard” Genco Arı eşlik ediyor. 

en Considered as one of the most 

important soul vocals in Turkey, 

Dilek Sert Erdoğan will be on stage 

at the Tünel Concerts, with the first 

concert of her album Moments 

released in April. The first original 

soul album in Turkey, the album’s 

music and lyrics are written by the 

artist herself. Dilek Sert Erdoğan 

will be accompanied by the 

musical director of her album 

“Wizard” Genco Arı. 

tr Türkiye’den çıkmış en büyük cazcılardan biri olan 
trompetçi Muvaffak “Maffy” Falay, beşlisiyle Tünel 
Konserleri’nin konuğu oluyor. Maffy Falay’a bu konserde 
Can Çankaya (trompet), Elvan Aracı (trombon), Engin 
Recepoğlulları (saksofon), Kaan Yıldız (bas gitar) ve Ferit 
Odman (davul) eşlik ediyor. 2005 yılında festivalin 
Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan efsanevi trompetçiyi 
İstanbul’da dinleme fırsatını kaçırmayın. 
en One of the greatest jazz artists from Turkey, 

legendary trumpeter Muvaffak “Maffy” Falay is among 

the guests of Tünel Concerts, where he will be 

performing with Can Çankaya (trumpet), Elvan Aracı 

(trombone), Engin Recepoğlulları (saxophone), Kaan 

Yıldız (bass guitar) and Ferit Odman (drums). Do not 

miss the opportunity to listen to this legendary 

trumpetist who was presented with the festival’s 

Lifetime Achievement Award in 2005. 

tr Ünü Hollanda sınırlarını aşıp Japonya’ya kadar ulaşan Roos Jonker şarkı söylüyor, 
piyano, arp, saksofon çalıyor ve kendi ritimlerini üretiyor. Şarkı sözleri de yaratıcı ve 
çok katmanlı. Sanatçı ayrıca 2010 yılında iTunes listesinde “En iyi Çıkış Yapan Caz 
Albümü” seçilmesinin yanında eleştirmenlerden de tam not alan ilk albümü 
Mmmmm’ı yayımladı. 
en Her fame goes well beyond the Netherlands to reach Japan. Roos Jonker not 

only sings, but also plays the piano, harp, saxophone and also writes her own 

tunes. Her lyrics are creative and layered in meaning. Jonker’s debut album 

Mmmmm, which was chosen as the “Breakthrough Album of the Year” on iTunes, 

was released in 2010 to critical acclaim. 

Roos Jonker
19.45 - 21.00, Hollanda Başkonsolosluğu Bahçesi 
Garden of the Consulate General of the Netherlands
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Tin Men & The Telephone
20.30 - 21.30, Salon İKSV

tr Sahne performanslarında günlük hayattan sesleri müziklerine 
katarak teatral ve görsel öğelerle birleştiren Tin Men and the 
Telephone, hayatın akışında fark edilmeyen farklı sesleri yeni 
tekniklerle birleştirerek benzersiz bir deneyim sunuyor. Caza 
getirdikleri farklı yorumla hem eğlenceli hem de müzikal derinliği 
olan, güçlü ritimlerle bezeli bir ürün ortaya koyan topluluk, yeni 
şeyler duymak isteyenleri bekliyor. 
en Incorporating sounds found in daily life to their music and 

combining these with theatrical and visual elements, A Tin Men 

and the Telephone offers a unique experience. This is a new 

form of jazz that is both fun and with musical depth, inviting 

those who want to hear something new. 

TBC Brass Band
20.30 - 21.30, Indigo

tr TBC Brass Band olarak da anılan To Be Continued Brass Band, New 
Orleans sokaklarının ruhunu İstanbul’a taşıyor. 2002 yılında kurulan, 
brass band ve cazı bir araya getiren TBC Brass Band kısa zamanda New 
Orleans’ın efsanevi topluluklarından biri haline geldi. Bu başarılarıyla 
The Roots üyelerinin de dikkatini çeken ve onlarla yaptıkları işbirliğiyle 
de tanınan topluluk, “the second line” olarak adlandırılan New Orleans 
sokak cazının en önemli temsilcilerinden. 
en To Be Continued Brass Band, also known as TBC brings the soul 

of New Orleans streets to Istanbul. Formed in 2002, TBC Brass Band 

brings together brass band and jazz and has become one of the 

legendary bands of New Orleans in a short time. In 2005, they also 

began working with The Roots and are one of the finest 

representatives of the time-honoured New Orleans tradition known as 

“the second line.” 

Genç Caz Young Jazz: Deniz Taşar Quartet
20.00 - 21.00, Alt

tr Deniz Taşar, Robert Kolej’in orkestrasında vokalliğe başladığından beri 
farklı gruplarla projelerde yer aldı. 2013 Nardis Caz Vokal birincisi olan 
Taşar, 2012’de YTÜ’de caz bas bölümü öğrencisi olan Şentürk Öztaş ile 
kurdukları bu toplulukta, caz standartlarına ve yeni düzenlemeleriyle bazı 
R&B parçalara yer veriyorlar. 
en Since making her first stage appearance in Robert College’s orchestra 

as a vocalist, Deniz Taşar has taken part in various projects and bands. 

The winner of Nardis Jazz Vocal Contest 2013, Taşar formed the quartet 

with Şentürk Öztürk who studies jazz bass at the Yıldız Technical 

University. Together, they render jazz standards and some R&B songs 

with their own arrangements. 
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Fulya Akça & Buket Zor
23.00-00.00, Nardis

tr Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nın iki finalisti Fulya Akça ve Buket 
Zor Tünel Konserleri’nde sahneye çıkıyor, onlara Uras Kıvaner Trio eşlik 
ediyor. Flüt ve piyano çalan, vokal de yapan Fulya Akça, 2012’de JAmZZ 
Akbank Caz Festivali Genç Yetenekler Yarışması’nda jüri özel mansiyon 
ödülü ve NTV özel mikrofon ödülüne layık görüldü. Aynı yarışmadaki bir 
diğer finalist olan Buket Zor piyano çalmanın yanı sıra vokal de yapıyor. 
Yıldız İbrahimova’yla çalışmaları sonrası Meltem Ege ile caz çalışmalarına 
devam ediyor. 
en Two finalists of the Nardis Jazz Vocal Contest will perform at the 

Tünel Concerts, accompanied by Uraz Kıvaner Trio. Playing the piano and 

flute, Fulya Akça was also a finalist in 2012’de JAmZZ Akbank Jazz 

Festival Young Talents contest. A finalist of the same contest, Buket Zor 

plays the piano and makes vocals. After studying with Yıldız İbrahimova, 

she continues her jazz studies with Meltem Ege. 

Mathias Eick Quintet
23.30 - 00.30, Salon İKSV

tr Norveç’in son dönemlerde en çok beğenilen genç 
yeteneklerinden Mathias Eick, Alman ECM plak 
şirketinden yayımladığı albümlerle başarısını 
sağlamlaştırdı. Eick, ünlü Nordik caz grubu Jaga 
Jazzist’in de üyesi. Trompet, kontrbas, vibrafon, piyano 
ve gitar gibi birçok farklı enstrümanı çalabilen Eick’in 
müziği İskandinav etkilerinin yanı sıra Amerikalı 
trompetçi Kenny Wheeler’in müziğindeki melankoli ve 
lirizmi de içeriyor. 
en One of Norway’s most promising young talents, 

Mathias Eick solidified his success with albums 

released from German ECM. Eick is also a member of 

famous Nordic jazz band Jaga Jazzist. Playing various 

instruments such as trumpet, double bass, 

vibraphone, piano and guitar, Eick is influences by 

Scandinavian soundscape, as well as the lyricism and 

melancholy of the American master trumpeter Kenny 

Wheeler. 
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tr Hollandalı caz dörtlüsü Bruut! 2011 yılında 
dinleyicilerini “süper caz”la tanıştırdıklarında büyük  
bir coşkuyla karşılanmışlardı. Caz, ritim ve blues’un 
benzersiz bir birleşimi olan müziklerinin yanı sıra 
sahne performanslarıyla da caz dünyasının alıştığı 
üsluptan farklılaşan grup, 2012’de kendi adlarını 
taşıyan ilk albümleriyle de büyük beğeni topladı. 
en When Dutch jazz quartet Bruut! introduced their 

audience with “superjazz,” their reception was highly 

positive. Blending jazz, rhythm and blues in their own 

unique way, the quartet has a stage performance that 

defies manners in the world of jazz. Added to that, the 

band was highly praised with their self-titled debut 

album released in 2012. 

Bruut!
22.30 - 23.30, Indigo

Salvatore Bonafade Trio
21.30 - 22.45, İtalyan Kültür Merkezi 
Italian Cultural Centre

tr İtalyan piyanist ve besteci Salvatore Bonafade yılın en iyi 
albümü ödülünü alan kayıtlarının yanı sıra yaptığı film müzikleri ve 
caz eğitimi çalışmalarıyla İtalyan caz sahnesinin en önemli 
isimlerinden biri. Dewey Redman, Joshua Redman, Lew Tabackin 
ve Joe Lovano ile birlikte yer aldığı Vanguard Jazz Orchestra ile 
birlikte yaptığı çalışmalarla da tanınan Bonafade harika bir konserle 
karşınızda. 
en Italian pianist and composer Salvatore Bonafade is one of the 

top musicians of the Italian jazz scene with his albums winning 

best album awards, along with his multi-awarded film scores and 

works as a jazz instructor. Also known as a member of the 

Vanguard Jazz Orchestra, Salvatore performed with Dewey 

Redman, Joshua Redman, Lew Tabackin and Joe Lovano. 

Genç Caz Young Jazz: Tolga Erzurumlu Trio
22.00 - 23.00, Alt

tr Piyano ve klavyede grubun kurucusu  
Tolga Erzurumlu, bas gitarda Cemal 
Sönmezkale ve bateride Ahmet Zilci’nin yer 
aldığı topluluğun en belirgin özelliği 
enstrümanlarına olan hâkimiyetleri ve 
yorumladıkları caz standartlarındaki farklılıklar. 
Tolga Erzurumlu’nun kendi bestelerini de 
repertuvarında barındıran topluluk, modern 
cazdan beslenen yorumlarıyla dikkat çekiyor. 
en The trio features Tolga Erzurumlu on 

piano and keyboards, Cemal Sönmezkale on 

bass guitar and Ahmet Zilci on drums. The 

trio stands out with their competence on their 

instruments and the jazz standards they 

perform, as well as their renditions influenced 

by modern jazz. 

TÜNEL KONSERLERİ 

Genç Caz Young Jazz: Can Ercan Quartet
21.00-22.00, Nardis

tr Üniversitede caz müziğiyle ilgilenmeye başlayan Can Ercan, Peter 
Bernstein, Ben Monder, Tomaso Lama, Pietro Condorelli, Roberto 
Nannetti ile caz gitar, Ömür Gidel ile de armoni çalıştı. Ercan, Siena Jazz 
Fondazione’dan burs kazandı. 2012 yılında Nardis Genç Caz Gitar 
yarışmasında dereceye giren Can Ercan, kendi besteleri ve 
düzenlemelerinin yanı sıra, caz standartlarını da yorumluyor. 
en Can Ercan became interested in jazz during his university days. He 

studied jazz guitar with Can Ercan, Peter Bernstein, Ben Monder, 

Tomaso Lama, Pietro Condorelli, Roberto Nannetti, and harmony with 

Ömür Gidel. He won a scholarship from Siena Jazz Fondazione. He won 

a prize in Nardis Young Jazz Guitar Contest. Ercan renders jazz 

standards, as well as his own compositions and arrangements. 



FARUK ECZACIBAŞI
tr  Önce aura’sı geldi. Mayıs 1986’da Keith Jarrett’ın 
İstanbul’a gelme ihtimali duyulduğunda, 
mükemmeliyetçi imajı herkesin diline düşmüştü. 
“Şikayetci olursa konseri anında keser” dedikoduları 
izleyicisi kitlesine yeterli korkuyu salmıştı. Konser günü 
Spor Sergi Sarayı’nda (bugünkü Lütfi Kırdar) kapılar 
açıldığı zaman, neredeyse tüm izleyicilerin yalnız 
üniforması eksikti. Bir ara piyanonun akordu yüzünden 
5-10 dakika konser aksadı, sahnede her daim hazır duran 
akordcuyu bir süre incelemek durumunda kaldık. Neyse 
ki, bu seyircinin kusuru 
değildi. Neredeyse 
bütün konser boyunca 
Jarrett’ın piyano tınıları 
ve salondaki birkaç 
çaresiz sineğin 
vızıltıları dışında hiçbir 
ses duyulmadı. Ta ki, 
konserin en yoğun 
anında salonun en 
yukarısından 
basamakları atlaya 
atlaya sahneye inen bir 
cam şişenin sesi 
salonda çınlayıncaya 
kadar... O şişenin nasıl 
o kadar ses çıkardığını ve neden kenardaki izleyicilerden 
birinin şişeyi yerden almaya kalkışmadığını hâlâ merak 
ederim. Ancak, heyecandan kaskatı kesildiğim için, ben 
de aynı durumda o anarşist şişeye herhalde 
dokunamazdım. Konserde hiçbir aksama olmadı. 
Nedenini hala bilmiyoruz. Herhalde Jarrett’ın 
odaklanmasına hiçbir etkisi olmadı ve tadı damağımızda 
kalan ilk konseri olarak hayatımızda yerini aldı.

Gün oldu, devran döndü. Birkaç yıl sonra 
İstanbul Caz Festivali hayatımıza girdi ve Jarrett’ı 
“standart” üçlüsüyle 1996 ve 2012 yıllarında tekrar 
izleme fırsatı bulduk. Sonunda, Temmuz 2012’deki 
konserinin sonunda seyirci olarak azarlandık. Önce 

en First arrived his aura. As soon as the possibility of 

his visit arose, his perfectionist attitude was on 

everyone’s lips. The rumors of him “ending the concert 

if he gets irritated” was enough to plant seeds of fear in 

the audience. When Spor Sergi Sarayı (today’s Lütfi 

Kırdar) opened its gates for the concert, the only thing 

missing were the audience wearing uniforms. At one 

point, the concert was disrupted due to a piano tuning 

problem and we had to observe the everready tuner 

on-stage for about 5-10 minutes. Thank goodness, that 

was not the audience’s 

fault. For almost the 

entire performance, 

not a single sound was 

heard except Jarrett’s 

piano and a few 

helpless flies. Until, 

during the concert’s 

climax, a glass bottle 

rolled down from the 

very top of the aisle to 

the stage; rattling 

relentlessly. I still 

wonder how that glass 

made such a loud 

noise and why 

someone in the aisle seats did not attempt to catch it. 

Nevertheless, as I also was stunned, probably I could 

not have even touched the anarchist bottle either. 

There was not a single hitch in the performance. We 

still don’t know why. Probably this did not have any 

role in breaking Jarrett’s concentration. This took its 

place in our lives as Jarrett’s first concert that we could 

not get enough of.  

Not much later, things took a different turn. 

After a few years, Istanbul Jazz Festival was in our 

lives and we again got a chance to listen to Jarrett’s 

“standard” trio in 1996 and 2012. Finally, at the end 

of his performance in July 2012, Jarrett chided us. 
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FESTİVALİN UNUTULMAZ KONSERLERİ

İstanbul Caz Festivali, bugüne dek birçok müzik efsanesini İstanbul’da ağırladı.  
Festivalin tanınmış müdavimlerine bağlandık, unutamadıkları konserleri sorduk.  
Istanbul Jazz Festival hosted many legendary artists in Istanbul until today. We connected 
to the acknowledged audiences of the festival to ask about the concerts they cannot forget.

Festivalin unutulmaz konserleri
Memorable concerts of the festival

Jarrett azarladı, sonra da DeJohnette hızını alamadı 
ve mikrofonu kaptı. Jarrett buna alışık. Umbria Jazz 
Festivali’nde fotoğrafçılara gösterdiği tepki büyük tepki 
çekmişti. Fransa’da ise neredeyse “istenmeyen adam” 
ilan edilmişti.

Jarrett, beni konserlerinde müthiş bir ikilem 
içinde bırakıyor. Bir yandan o yaratıcılığın içinde 
kaybolup gitmek isterken, diğer yandan dinleyici olarak 
hakkımdan vazgeçmemem gerektiğini hissediyorum. 
Ancak hangimiz heyecanlandığımız bir meseleyi 
anlatırken sözümüzün kesilmesinden hoşlanırız ki?  

FATİH ÖZGÜVEN
tr  Kaç yılıydı, bilmiyorum. Arkadaşım Lale’nin (Müldür) 
bir caz konserine bileti vardı. Telefon etti. “Kuzey cazı, 
seversin,” dedi. Ben de böyle laflara dayanamam. Niye 
“Kuzey Cazı” sevecekmişim? Serin olduğu için mi? Ama 
Lale’nin zevkine de güvenirim. Bir iki şey sever, ama 
genellikle sevdiği şeyler iyidir. Biraz geç gittik galiba, 
grup tam o sırada sahneye çıkmıştı. Açık Hava’nın 
karanlığında oturma yerlerimizi aramaya koyulduk. Her 
zaman biraz sorunludur, biri yerinize oturmuştur ya da 
koltuğun bulunduğu sıraya uzak taraftan girmişsinizdir 
falan. İçimden söyleniyordum herhalde, muhtemelen 
öyleydi. O anda, arkamız hâlâ sahneye dönükken, müzik 
başladı. Yanık kaval sesi gibi birşey, içli, derinden ama 
çok da içli değil. Sakin ama ısrarlı bir çağrı. Nefis bir şey. 
Döndüm baktım, ses erken beyazlamış uzun saçları olan 
uzun boylu (dev, hatta) bir adamın saksafonundan 
çıkıyordu. Ayaklarında çorap üstüne giyilmiş sandaletler 
bir de! Sanıyorum, parça Folk Songs albümündendi ve o 
günden sonra topladığım Garbarek albümlerini çoktan 
birilerine verdimse de en sevdiğim Garbarek albümleri 
Folk Songs ve Dis hala duruyorlar. iPod’umda o 
albümlerden bir parçaya denk geldiğimde bugün bile 
burnumdan gözlerime doğru bir şey ilerliyor, tuhaf bir 
karıncalanma oluyor. 

First it was Jarrett, then DeJohnette wanted a part 

of it and grabbed the mike. Jarrett is a regular. His 

reaction against the photographers at the Umbria Jazz 

Festival had raised eyebrows. In France, he was almost 

declared the “persona non grata”. 

Jarrett leaves me at a great dilemma at his 

concerts. On one hand, I want to get lost in his 

creativity, but at the same time, I feel like I should 

not give up my rights as a member of the audience. 

Nevertheless, who likes to get abrupted trying to 

deliver an exciting something? 

en I am not sure about the year. My friend Lale (Müldür) 

had tickets to a jazz concert. She called me and said 

“Northern jazz, you’ll like it”. I can’t stand statements 

like this. Why would I like “Northern jazz”? Because it is 

cool? However, I also trust Lale’s taste. She likes a few 

things, but what she likes is good. Apparently, we arrived 

a little late and the band had just hit the stage. We tried 

to locate our seats in the darkness of the Open Air 

Theatre. It is always problematic; someone sits at your 

seat or you enter the row by the wrong end. I was 

probably huffing and puffing; very likely. At that 

moment, when our backs were still facing the stage, the 

music began. It was like a heart-aching kaval, coming in 

from the deep, but not that heart-breaking. A calm but 

persistent call. Something wondrous. I turned back to 

see that the sound was coming from the saxophone of a 

tall (almost gigantic) man with prematurely whitened 

hair. On his feet were sandals with socks on! I suppose 

the piece was from the Folk Songs album. Even though I 

long ago gave away the Garbarek albums that I collected 

following that day, my most beloved Folk Songs and Dis 

are still with me. When I come across a song from those 

albums on my iPod, even today, something creeps from 

my nose to my ears, a strange tingling sensation. 

Keith Jarrett, 1996

Jan Garbarek, 1997
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ZÜLAL KALKANDELEN
tr  20 yıldır festivalde hayat kalitemizi tek dokunuşla yükselten 
sihir misali onca konser arasında beni en çok etkileyeni 
Morrissey konseri oldu. Caz yapmıyor ama indie rock’ın yaratıcısı 
The Smiths’in efsane vokalisti ve hayatımı bir şarkısıyla 
değiştiren antikahraman o. Bugüne kadar durduğu yerden tek 
geri adım atmayan, şair ruhlu ama dünyaya da meydan okuyan 
ayrıksı bir anıt gibi benim için. Hayvanlara uygulanan zulme dair 
görüntüleri İstanbul’da binlerce insana izletip, “Meat Is Murder”ı 
söyleyişini hiç unutmayacağım. Benim kahramanım o. 
en Among the 20 years of live performances that magically 

benefit our quality of life with a single touch, the one that truly 

touched me was by Morrissey.  Not a jazz artist, he actually is 

the legendary vocalist of The Smiths, the founders of indie 

rock. He is the anti-hero that changed my life with a single 

song. For me, he is like an exceptional monument that never 

takes a step back, challenging the world with a poetic spirit.  

I will never forget him singing “Meat Is Murder” with animal 

cruelty footage watched by thousands of Istanbulites. He is my 

hero. 

TOLGA AKYILDIZ
tr  1988’de Miles Davis’in İstanbul konserini izleme 
şansım olmuştu. 2011’de Davis’in yakın silah 
arkadaşları Marcus Miller, Wayne Shorter ve Herbie 
Hancock’lu kadroyla gerçekleşen “saygı duruşu” 
konseri de aklımdan çıkmıyor. Festivalin 18, Davis’in 
ölümünün 20. yılıydı. Tribute To Miles’ın dünya 
prömiyeriydi. 50’lerden alıp 80’lere kadar, Miles’ın 
yaptığı gibi “ileri bakarak”, çok farklı yorumlayarak 
çaldılar ustanın efsane parçalarını. Seyirci müthişti. 
Tarihi bir ana dokunmuş, büyülenmiştik… 

ALPER BAHÇEKAPILI
tr  Yıllar içinde İstanbul Caz Festivali kapsamında belki 100’ü 
aşkın konsere gitmişimdir. Festivalin İstanbul’un kimliğine kattığı 
o muazzam değer bir yana, bu konserlerin birçoğu benim kişisel 
tarihim açısından da değerli. Çok özel bir tanesi var ki, 
gazeteciliğe o konserin ardından başlamaya karar vermiştim.  
2001 yılında izlediğim PJ Harvey konserinden çıktığımız anda, 
nedense, “Bir müzik dergisi yayınlama” hayaline dalmıştık. Birkaç 
ay sonra ilk dergimiz Lull elimizdeydi. Bu yüzden ne zaman 
İstanbul Caz Festivali adını duysam, aklıma binlerce anı takılır... 
en It’s likely that over the years, I attended more than 100 

concerts at the Istanbul Jazz Festival. Apart from the 

extraordinary value the festival adds to Istanbul, most of those 

concerts are valuable for my personal history. A very special one 

is the reason why I became a journalist. After watching PJ 

Harvey live in 2001, we somehow immediately dreamed of 

“publishing a music magazine.” A few months later, our first 

magazine, Lull, was in our hands. That’s why as soon as I hear 

Istanbul Jazz Festival’s name, thousands of memories come 

linger in my mind. 

en I had a chance to watch Miles Davis live in Istanbul 

in 1988. The tribute concert in 2011, by Davis’ comrades 

Marcus Miller, Wayne Shorter and Herbie Hancock,  

is still stuck in my mind. It was the festival’s 18th, and 

Miles’ death’s 20th anniversary. It was the world 

premiere of Tribute To Miles. The audience was 

marvelous. Covering a range from 50s to 80s, they 

reinterpreted the maestro’s songs in a unique manner, 

in a Miles fashion of “looking forward.” We had touched 

a historical moment and were fascinated. 

BARIŞ AKPOLAT
tr  Caz festivalleri benim için hep anlamlı olmuştur. 
Sevdiğim sevmediğim kim varsa arka arkaya izledim. 
Beğendiğimde mest oldum, beğenmediğimden de bir 
şeyler kapmaya öğrenmeye çalıştım. Okul gibi oldular 
bana. Festival kapsamında olmasa da, festival sayesinde 
Cemil Topuzlu’da izlediğim Leonard Cohen, izlediğim 
yüzlerce muhteşem ismin yanında bir adım öne çıkıyor. 
Şarkı isimlerine veya kimlerin çaldığından bahsetmeye 
hiç gerek yok. Duygusal atmosferi, ortamımın sıcaklığıyla 
birleşince sarhoş olmuştum. Bir duble burbonu ilk 
kokladığınız an kadar tok bir konserdi. Saatlerce sürdü... 
Birkaç gün durmadan dinleyebilirdik oysa. Ilık dubleler 
gibi yakan şiirler, güzel kadınlar ve kaybedenlerin 
aşkına... Şerefine be Cohen! 
en Jazz festivals have always been meaningful for me. 

I listened to artists, those I like and not, back to back.  

I was mesmerized by the ones I relished, and tried to 

learn something from the ones I did not enjoy. They 

were like a school to me. Among hundreds of 

magnificent names I watched, with his performance 

at Cemil Topuzlu Leonard Cohen has a unique spot. 

He was not here as part of the festival but he was here 

because of the festival. It’s not necessary to mention 

the names of his songs or the accompanying 

musicians. I was drunk on the emotional and warm 

atmosphere. It was satiated like the initial sniff of a 

double bourbon. It lasted for hours... Yet we could 

have listened to him nonstop for days. For the sake of 

the poems that burn like lukewarm double shots, 

beautiful women and losers... Cheers, Cohen! 

Morrissey, 2012

Leonard Cohen, 2009

Herbie Hancock-Wayne Shorter-Marcus Miller, 2011

PJ Harvey, 2001



20 TH ISTANBUL JAZZ FESTIVAL 6564 20. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ
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BELGESEL: TÜRKİYE’DE CAZ

Türkiye’de Caz belgeselinin ilk gösterimi festival kapsamında 14 Temmuz Pazar günü 
İstanbul Modern’de gerçekleştiriliyor. İstanbul Caz Festivali’nin de katkıda bulunduğu 
projenin hikâyesini yönetmen Batu Akyol anlatıyor. 
The very first screening of the documentary entitled Jazz in Turkey will be held on Sunday, 
14 July at Istanbul Modern within the scope of the festival. Director Batu Akyol tells us the 
story of the project, which is supported by Istanbul Jazz Festival.

tr  Türkiye’de Caz Belgeseli, caz müziğinin ve 
müzisyenlerinin Türkiye’deki durumunu, gelişim 
evrelerini ve etkileşimlerini Türkiye’nin tarihiyle paralel 
olarak incelediğim bir çalışma olarak özetlenebilir.

İlhan Mimaroğlu’nun 50’lerin 
sonundaki Caz Sanatı ve Cüneyt 
Sermet’in 90’lardaki Cazın İçinden 
kitaplarının en arka sayfalarında 
gördüğüm birkaç sayfadan oluşan 
“Özet: Türkiye’de Caz” sanırım bu 
içerik üzerine çalışmam için ilk 
kıvılcımı yarattı. Sonrasında Focan 
ailesi ile yaptığımız sohbetlerde, 
bu araştırma ve incelemelerin uzun süredir yapılmak 
istenen fakat kimsenin el sürmediği bir proje olarak 
kaldığını fark ettim. Arşiv kıtlığı olan bir ülkede projeye 
“Türk Caz Tarihi” gibi iddialı bir ad vermek, en azından 
benim haddime değil diye düşünerek “Türkiye’de Caz” 
ismine karar verdiğim sözlü tarihe dayanan belgeseli 
2011’de çekmeye başladık.

Sözlü tarih çalışmalarının en büyük düşmanının, 
röportaj yaptığınız insanların derin tevazu ile yüksek 
ego arasındaki çalkantılı denizde kaybolabilmeleri diye 
düşünüyorum. Yaklaşık 50 kişi ile gerçekleştirdiğim 
röportajlardan derlenen Türkiye’nin caz hikâyesi, 

kronolojik bir tarih belgeseli 
öğelerini yer yer barındırsa da, 
röportajlarda anlatılanlar ve 
kişilerin yaklaşımları nedeniyle, 
bu çalışmayı “caz müziğinin 
Türkiye’ye etkisi” olarak görmeye 
başladım. Bu etkiyi sosyolojik bir 
gelişim sürecine bağladığınızda, 
evreler geçiren yapısı kolaylıkla 
fark ediliyor. Sürecin içinde 
siyasi manevralar, taklitçilik, 

en Jazz in Turkey documentary can be summarized as 

a project in which I explore the condition, evolution 

and interaction of Turkish jazz music and its 

musicians, in parallel to Turkish history. 

The spark for this project, I suppose, were my 

encounters with İlhan Mimaroğlu’s late 50s book 

Caz Sanatı (Art of Jazz) and the slim appendix called 

“Summary: Jazz in Turkey” in Cüneyt Sermet’s 

90s book Cazın İçinden. Afterwards, conversations 

with the Focan family led me to realize that despite 

the massive intention for research and observation 

regarding the topic, the project was yet an orphan.  

In a country with limited archives, calling the oral 

history-based project a daring “Turkish Jazz History” 

would be beyond me, so I decided to name it Jazz in 

Turkey instead. We started filming in 2011.

The greatest hindrance for an oral history project, 

I suppose, is the potential of the interviewees getting 

lost in the turbulent waters that range between 

deep modesty and high ego. Turkey’s jazz story, 

which I compiled from interviews with 50 people, 

partially carries elements of a chronological history 

documentary. However, due to the interviewees’ 

approach and what they delivered, I started evaluating 

it as “the impact of jazz music to Turkey.” When this 

impact is attributed to a sociological development 

process, one can easily notice the structure evolving 

Türkiye’de Caz?
Jazz in Turkey?

BATU AKYOL

özgün atılımlar, teknik gelişim, sosyal algı, yön verici 
özgüven ve sanatçı ruh gibi farklı kodlar var. Bence bu 
belgeselin taşıdığı misyon, tarihte saklı kalmış bir ya 
da birçok gerçeği ortaya çıkarmak yerine, var olduğu 
bilinen gerçeklerin farklı sosyal katmanlarda nasıl 
algılandığına dair samimi bir “yorum”u dile getirmek. 
Onlarca insanın aklından, yüreğinden dökülen samimi 
bir “yorum”.

“Türkiye’de Caz” belgeselinin, bu konu başlığı 
altında, zamanında yapılan televizyon ve radyo 
programlarına hürmeten sinema formatındaki ilk 
çalışma olduğu rahatlıkla söylenebilir.

“Türkiye’de ilk” lafına bayılıyoruz, bunun 
farkındayım ama yine de bu çalışmanın “İLK” olması 
yerine “SON” olmayacağını ümit etmek beni daha 
çok motive ediyor. 14 Temmuz’daki ilk gösterimde 
buluşmak dileğiyle. 

in phases. The codes involved in the process are 

political manoeuvres, mimicry, original advancements, 

technical development, social perception, determinant 

self-confidence and artistic spirit. I think, this 

documentary’s mission is to voice a sincere 

“interpretation” of how outright facts are perceived 

in different social strata, rather than revealing buried 

historical truth. A sincere “interpretation” that pours 

from the minds and hearts of dozens of people...

Jazz in Turkey is easily the first product in cinema 

format on this subject, which also covers then-

broadcasted TV and radio shows.

I am aware of the obsession with saying 

something is “a first in Turkey.” However rather than 

concentrating on its “first”ness, what motivates me 

more is wishing that it will not be the “last.” Hope to 

see you at the gala on July 14. 

Sözlü tarih çalışmalarının en büyük düşmanının, röportaj 
yaptığınız insanların derin tevazu ile yüksek ego arasındaki 
çalkantılı denizde kaybolabilmeleri diye düşünüyorum. 
The greatest hindrance for an oral history project, I suppose,  
is the potential of the interviewees getting lost in the turbulent 
waters that range between deep modesty and high ego.

Türkiye’de  
Caz 14 Temmuz Pazar 
günü 21.30’da İstanbul 
Modern’de gösterilecek.

Jazz in Turkey will be 

screened in Istanbul 

Modern on Sunday,  

14 July at 21.30.
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TICKET INFORMATION 
IMPORTANT NOTICES

YAN ETKİNLİKLER 
KONSER MEKÂNLARI

BİLET BİLGİLERİ
TICKET INFORMATION

tr  Biletler Biletix Çağrı Merkezi (216) 556 98 00,  
www.biletix.com, Biletix Satış Noktaları, ve ana gişe 
İKSV’de (saat 10.00–18.00 arası, pazar hariç). 
Lale Kart üyelerine %25’e varan indirimler ve 
önceliklerle.
en Tickets are available at Biletix Call Centre  

(216) 556 98 00, www.biletix.com, Biletix retail outlets 

and Main Box Office İKSV (from 10.00 to 18.00,  

every day except Sundays). Discounts up to 25% are 

available for Tulip Card members.

Lale Kart ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
For more information on Tulip Card Programme

www.lalekart.org

YAN ETKİNLİKLER
SIDE EVENTS

konser concert 

TBC Brass Band
04.07.2013 pe th, 18.30 
İstanbul Modern
08.07.2013 pt mo, 19.30 
Sabancı Üniversitesi Hangar Cafe
09.07.2013 sa tu, 20.30 
Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi
 

konuşma lecture 

John Edward Hesse 
12.07.2013 cu fr, 18.00-19.00
Bahçeşehir Üniversitesi Karaköy Yerleşkesi

tr  John Edward Hesse’nin, Nesuhi ve Ahmet Ertegün 
hakkında yapacağı bu konuşma İngilizce olarak 
gerçekleştirilecek, çeviri olmayacaktır. 
en The lecture titled “The Swinging Scions: How the 

Turkish Ambassador’s Sons--Nesuhi and Ahmet 

Ertegun--Jazzed Washington and the World” will be 

realised in English and no translation will be available. 

 

film gösterimi film screenıng  

Türkiye’de Caz (Jazz in Turkey) 
Yönetmen Director: Batu Akyol
14.07.2013 pa su, 21.30
İstanbul Modern

 
* Yan etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.  
Film gösterimi ve konuşmaya katılım için hangi 
etkinliğe katılacağınız bilgisiyle birlikte  
rezervasyon@iksv.org adresine bir e-posta 
göndermenizi rica ederiz. 
* Side events will be free of charge. To participate in 

the lecture and/or the film screening please send an 

e-mail to rezervasyon@iksv.org.

KONSER MEKÂNLARI
CONCERT VENUES

Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı 
Embassy of Germany Tarabya Summer Residance 

Yeniköy Caddesi No: 88 Tarabya

Avusturya Başkonsolosluğu, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi 
Consulate General of Austria, Austrian Cultural Office Garden 

Köybaşı Caddesi No: 44 Yeniköy

Cemal Reşit Rey Konser Salonu 
Cemal Reşit Rey Concert Hall 

Darülbedayi Caddesi, Harbiye, Şişli

Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi 
Cemil Topuzlu Open Air Stage 

Kadırgalar Caddesi, Harbiye

Feriye Lokantası, Ortaköy 
Feriye Restaurant, Ortaköy 

Çırağan Caddesi No: 40 Yıldız Mahallesi, Beşiktaş

Haliç Kongre Merkezi 
Haliç Congress Center 

Sütlüce Mahallesi, Eski Karaağaç Caddesi, Beyoğlu

İstanbul Arkeoloji Müzesi 
Istanbul Archaeological Museum 

Osman Hamdi Bey Yokuşu, Gülhane, Eminönü

Parkorman 
Büyükdere Cad. Maslak Mahallesi Şişli

Rahmi M. Koç Müzesi 
Rahmi M. Koç Museum 

Hasköy Caddesi No: 5 Hasköy

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi 
Sabancı University Sakıp Sabancı Museum 

Sakıp Sabancı Caddesi No: 42 Emirgan

Salon İKSV 
Nejat Eczacıbaşı Binası,  
Sadi Konuralp Caddesi No: 5 Şişhane

Yıldız Sarayı Hasbahçe 
Imperial Garden of Yıldız Palace 

Barbaros Bulvarı, Serencebey Yokuşu No: 62 Beşiktaş 

ÖNEMLİ BİLGİLER
IMPORTANT NOTICES

tr  geç gelenler: Haliç Kongre Merkezi ve Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’ndaki konsere geç gelen izleyiciler, alkış sırasında 
içeri alınacaktır. 
Kayıt cihazları: Konser sırasında kamera, fotoğraf makinesi, 
cep telefonu ve her türlü kayıt cihazı ile kayıt yapılması yasaktır.
çocuklu izleyiciler: Konserlere 7 yaşından küçük çocukların 
getirilmemesi rica olunur.
bilet iade ve değişikliği: Satın alınan biletler, konserin iptali 
veya tarih değişikliği olması dışında değiştirilemez veya iade 
edilemez. İade ve değiştirme işlemleri konser gününe kadar 
yapılmalıdır. 
mekân değişikliği: Elde olmayan nedenlerle konser 
mekânlarında değişiklik olabilir. Festival yönetimi, yeni mekânda 
izleyicilerimizin bilet numaralarına en yakın yerleri temin 
edecekleri bir oturma planı hazırlayacaktır. 
programda değişiklik: Elde olmayan nedenlerden ötürü 
sanatçılarda ya da program içeriklerinde değişiklik yapılabilir. 
ayakta izleyiciler: Oturma düzeni olan konserlerde, “Ayakta” 
bileti almış olan izleyiciler sadece oturma düzeninin arkasından 
itibaren veya görevliler tarafından kendilerine gösterilen alanlarda 
yer alabilirler.
konser Mekânları: Konser mekânlarına ulaşım ve 
mekânlardaki oturma planları hakkında detaylı bilgi için web 
sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
en late-comers: Late-comers at the concert at Haliç Congress 

Center and Cemal Reşit Rey Concert Hall will be allowed to 

enter the hall only during the applause.  

recordıng devıces: It is strictly forbidden to make audio or 

visual recordings of the concerts using cameras, mobile phones 

or any other recording device. 

chıldren age lımıt: You are kindly requested not to bring 

children under age 7 to the concerts.

returned tıckets: Purchased tickets shall not be returned or 

redeemed unless the concert is cancelled or its date changed, in 

which case such redemption or return should be effected on the 

concert date. 

venue change: Concert venues may be subject to change due 

to reasons unforeseen. The Festival will ensure a seating plan 

close to the original in the best way possible.

change ın programme: The Festival reserves the right to alter 

the programme or the artists due to reasons beyond its control.

standıng tıckets: At seated concerts, ticket holders with 

“Standing” tickets are only allowed to stand either behind the 

seats or at a location designated to them by the Festival officials.

venues: Please visit our website for detailed information about 

access to and seating plans of concert venues.



festival sponsoru
festıval sponsor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 20. İstanbul Caz Festivali’nin

gerçekleştirilmesine büyük destek sağlayan

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü,

TC İstanbul Valiliği, TC İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,TC Beyoğlu Kaymakamlığı ve

Beyoğlu Belediyesi’ne teşekkür eder.

The Istanbul Foundation for Culture and Arts 

would like to thank the Ministry of Culture and Tourism, 

General Directorate of Copyright, Governorship of Istanbul, 

Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism,

Istanbul Metropolitan Municipality, Beyoğlu District Governorship, 

and the Beyoğlu Municipality whose contributions have made

the 20th Istanbul Jazz Festival possible.



iksv
öncü sponsor

leadıng sponsor

Havayolu
Airline

İletişim
Communication

Taşıyıcı
Carrier

iksv
resmi sponsorları
offıcıal sponsors

festival konaklama sponsoru
festıval hotel sponsor



en yüksek katkıda bulunan
gösteri sponsorları

performance sponsors wıth the
hıghest contrıbutıon

gösteri sponsorları
performance sponsors



değerli işbirliği için
teşekkür ederiz
acknowledgıng 

the kınd collaboratıon of

doremusic

basın sponsorları
press sponsors

televizyon sponsorları
tv sponsors

Dijital platform sponsoru
Digital platform sponsor



dergi sponsorları
magazıne sponsors

radyo sponsorları
radıo sponsors

Stratejik Araştırma 
Strategic Research

iksv
servis sponsorları
servıce sponsors

festivalin tanıtım çalışmalarındaki 
destekleri için teşekkür ederiz.
we acknowledge theır kınd support
towards the promotıon of the festıval.

CRM Danışmanlığı 
CRM Consultancy
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İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI

YÖNETİM KURULU 
BOARD OF ADMINISTRATION

Başkan 
Chairman 
bülent eczacıbaşı

Başkan Yardımcıları 
Vice Chairmen 
ahmet kocabıyık 
prof. dr. münir ekonomi

Üyeler 
Members 
nuri çolakoğlu 
hayri çulhacı 
ahmet misbah demircan 
oya eczacıbaşı 
gencay gürün 
tayfun indirkaş 
doç. yekta kara 
oya ünlü kızıl 
ergun özen 
ethem sancak 
dr. mimar kadir topbaş

Kurumsal Kimlik Danışmanı 
Corporate Identity Advisor 
bülent erkmen

Hukuk Danışmanları 
Legal Advisors 
esat berksan 
sadife karataş kural

İdari İşler Danışmanı 
Advisor for Administrative Affairs 
rıfat öktem

YÜRÜTME KURULU 
EXECUTIVE BOARD

Başkan 
Chairman 
bülent eczacıbaşı

Üyeler 
Members 
ahmet kocabıyık 
prof. dr. münir ekonomi

DENETLEME KURULU 
AUDITORS

selahattin beyazıt 
rıza kutlu ışık

YÖNETİM 
MANAGEMENT

Genel Müdür 
General Director 
görgün taner

Genel Müdür Yardımcısı 
Assistant General Director 
ömür bozkurt

Mali ve İdari İşler Başkanı 
Head of Finance and Administration 
ahmet balta

Pazarlama Direktörü 
Marketing Director 
tuba tortop

Medya İlişkileri Direktörü 
Media Relations Director 
ayşe bulutgil

İnsan Kaynakları ve  
İdari İşler Direktörü

Human Resources and  
Administration Director

semin aksoy

İstanbul Müzik Festivali Direktörü 
Istanbul Music Festival Director 
dr. yeşim gürer oymak

İstanbul Film Festivali Direktörü 
Istanbul Film Festival Director 
azize tan

İstanbul Bienali Direktörü 
Istanbul Biennial Director 
bige örer

İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü 
Istanbul Theatre Festival Director 
dr. leman yılmaz 

İstanbul Caz Festivali Direktörü 
Istanbul Jazz Festival Director 
pelin opcin

İstanbul Tasarım Bienali Direktörü 
Istanbul Design Biennial Director 
deniz ova

Salon İKSV Direktörü 
Salon İKSV Director 
bengi ünsal

İKSV Tasarım Mağazası Direktörü 
İKSV Design Store Director 
aylin kutnay

Yönetici Asistanı 
Executive Assistant 
mukadder bico

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI  
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

DANIŞMA KURULU 
ADVISORY COMMITTEE

berna kaytaz 
elif güvenen 
faruk eczacıbaşı 
feridun ertaşkan 
hakan atala 
hülya tunçağ 
murat beşer 
yavuz baydar

FESTİVAL 
THE FESTIVAL

Direktör  
Director 
pelin opcin

Direktör Yardımcısı  
Assistant Director 
harun izer

Asistanlar  
Assistants 
bahar akbaş 
beril azizoğlu

Saha Ekibi  
Field Teams
başat karataş
serkan kan  

(Saha Yöneticileri Site Managers)
burçak ada döner  

(Kulis Yöneticisi  
Backstage Manager)

deniz kıvılcım  
(Hostes Ekibi Yöneticisi  
Ushers Manager)

aykut sarıkaya
devrim kılıçer  

(Saha Asistanları  
Site Assistants)

deniz gök
candan dağ  

(Kulis Asistanları  
Backstage Assistants)

belfu gülra kaba  
(Akreditasyon Yöneticisi 
Accreditation Manager)

Konuk Ağırlama  
Hospitality
lında banjska  

(Yönetici Manager)
deniz şahin  

(Asistan Assistant)
özer yıldız  

(Havalimanı Karşılama  
Airport Reception)

MEDYA İLİŞKİLERİ 
MEDIA RELATIONS

Direktör  
Director 
ayşe bulutgil

Koordinatörler  
Coordinators 
berna özdemir 
özlem bekiroğlu

elif obdan (Uluslararası Basın 
International Press)

Medya İlişkileri Sorumlusu 
Media Relations Associate 
mehmet kıvanç gökmen

Medya Görsel Arşiv Asistanı 
Media Visual Archives Assistant 
mehmet mungan

Asistanlar  
Assistants 
ayşen gürkan

melike kuru (Uluslararası Basın  
International Press)

Arşiv Fotoğrafları  
Archives Photos 
ılgın eraslan yanmaz 
mahmut ceylan 
emre mollaoğlu

Video Çekimleri  
Video Recordings 
hamit çakır 
sait çakır 
mehmet kartbak

İKSV STÜDYO 
İKSV STUDIO

Yönetici  
Manager 
selçuk metin

Asistan  
Assistant 
ışınay gönülalan

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ  
ISTANBUL JAZZ FESTIVAL
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SPONSORLUK PROGRAMI 
SPONSORSHIP PROGRAMME

Koordinatörler  
Coordinators 
yasemin çavuşoğlu 
zeynep pekgöz 
aslı yurdanur

Sponsor İlişkileri Sorumluları 
Sponsor Relations Associates 
zeynep karaman 
ezgi yılmaz

Asistan  
Assistant 
gözde koca

PAZARLAMA 
MARKETING

Direktör  
Director 
tuba tortop

Direktör Yardımcısı  
Assistant Director 
eda soydan sevim

İletişim Planlama Koordinatörü
Communications Planning 

Coordinator
irem akev uluç

Pazarlama Sorumlusu 
Marketing Associate 
merve gündüz

Lale Kart Üyelik Programı Yöneticisi
Tulip Card Membership Programme 

Manager
dilan beyhan

Üye İlişkileri Asistanı 
Member Relations Assistant 
yıldız lale yıldırım

Bilet Satış Operasyonları Yöneticisi 
Ticket Sales Operations Manager 
sinem yayla

İNSAN KAYNAKLARI VE  
İDARİ İŞLER

HUMAN RESOURCES AND 
ADMINISTRATION

Direktör  
Director 
semin aksoy

İnsan Kaynakları Uzmanı 
Human Resources Specialist 
seda yücesoy çakıroğlu

Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi
Building Administration and Security 

Manager
ersin kılıçkan

Bilgi Teknolojileri Destek Sorumlusu 
IT Support Technician 
kadir ayyıldız

Danışma Görevlileri  
Reception Officers 
şeyma arslan 
nilay kartal

Depo Sorumluları  
Shopkeepers 
muzaffer sayan 
kadir gelmen 
şerif kocaman

Yardımcı Hizmetler  
Services 
azmi aksun 
özden atukeren 
hatice bayman 
aşkın bircan 
ibrahim çakmak 
aydın kaya 
hayrullah nişancı 
serap sürgit

Bilet Satış Asistanları 
Ticket Sales Assistants 
ercan kaya 
berivan çite 
naime sürenkök

Saha Operasyonları Sorumlusu 
Field Operations Associate 
barış atasoy

Kurumsal Satış Sorumlusu 
Corporate Sales Representative 
bengi doralp

Dijital Medya Sorumlusu 
Digital Media Ass ociate 
emre erbirer

CRM Sorumlusu  
CRM Associate 
özge genç

Gişe Görevlisi  
Box Officer 
evrim fatoş araz

KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR
CORPORATE IDENTITY AND 

PUBLICATIONS

Yönetici  
Manager 
didem ermiş

Editörler  
Editors 
cüneyt tabanoğlu 
ceren yartan

Yayın Operatörü 
Publications Operator 
ferhat balamir

Grafiker  
Graphic Designer 
polin kuyumciyan

Web Sitesi Yöneticisi  
Webmaster 
sezen özgür

KÜLTÜR POLİTİKALARI VE SOSYAL 
SORUMLULUK PROJELERİ

CULTURAL POLICY DEVELOPMENT 
AND SOCIAL RESPONSIBILITY 
PROJECTS

Koordinatör Coordinator 
özlem ece

İKSV TASARIM MAĞAZASI 
İKSV DESIGN STORE

Direktör  
Director 
aylin kutnay

Ürün ve Tasarım Müdürü 
Product and Design Manager 
esra üstündağ

Mağaza Sorumlusu  
Store Supervisor 
duygu küçüktomurcuk

Satış Sorumlusu  
Sales Representative 
şenay savut

BİLGİ VE BELGE MERKEZİ
INFORMATION &  

RECORDS CENTRE

Sorumlu Associate 
esra çankaya

PRODÜKSİYON 
PRODUCTION

Yönetici  
Manager 
umut kurç

Teknik Sorumlu 
Technical Supervisor 
gökhan urulu

Prodüksiyon Asistanı 
Production Assistant 
erdal hamamcı

Saha Asistanı  
Field Assistant 
nihat karakaya

MALİ İŞLER 
FINANCE

Yöneticiler  
Managers
ahmet buruk  

(Bütçe ve Muhasebe  
Budget and Accounting)

hasan alkaya  
(Satın Alma ve Yurtdışı Projeler 
Purchasing and International 
Projects)

başak sucu yıldız (Finans Finance) 

Muhasebe  
Accountants 
emine töre 
figen kıyıcı 
kadir altoprak 
deniz yılmaz

Davetiye Sorumlusu  
Invitations 
berfin kılıç

SALON 
SALON

Direktör  
Director 
bengi ünsal

Prodüksiyon Sorumlusu 
Production Manager 
egemen eti

Operasyon Koordinatörü 
Operations Coordinator 
deniz kuzuoğlu
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İstanbul Caz Festivali  
Istanbul Jazz Festival

istanbul kültür sanat vakfı
ıstanbul foundatıon for culture and arts

Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No: 5 
Şişhane 34433 İstanbul
t (212) 334 07 00
f (212) 334 07 08
e jazz.fest@iksv.org
www.iksv.org

Bandrol uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  
beşinci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.




