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düşünürsek, yolcularımızın bizimle uçarak daha mutlu olduklarına ' 

şaşırmamak gerek! 

BRITISH Al RWAYS L...-------
Dünyanın gözde havayolu7 ______ .....ı 





iSTANBUL SALLANACAro 
1 .  istanbul Caz Festivali'nde 

Cazseverlere hareketli geceler 
d i 1 er iz 

JIKII 



S�nat dünyasında 
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Babaların 
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en kaHteliyi sunmaya devam edecektir 

Yapt Kredi Kültür Merkezi etkinliklerini isteyen herkes ücretsiz olarak izieyebilir 

YAPI�KREDi 
Yapı Kredi Kültür Merkezi lstiklaı Caddesi 285 Beyo1)1u 80050 Istanbul 



ORT AK0Y - lST ANBUL 

"Açıkhava davetierinizde seçkin bir ortam" 

/J: fl# Ortaköy'ünün en 
canlı mekanifırından biri olan 
Esma Sultan Ya/ısı şimdi 
kapılarını özel davetierinize açıyor. 
Sultan 1. Abdülhamit'in kızı Esma 
Sultan, dönemin en aydın kadınlan 
arasında anılır, sosyal hayata aktif 
katılımıyla bilinirdi. 

Botazifi'nin kıpır kıpır sulan 
üzerinde yükselen, yemyeşil bahçesiyle 
Esma Sultan Ya/ısı, 600 kişilik 
ziyafet, 1000 kişilik kokteyl 
kapasitesi, denizden gelişe imkan 
tanıyan iskelesi ve o"zel otoparkı ile, 
tüm özel davetlerde ya da açıkhava 
toplantılannda hizmetinizdedir. 

� 
--TttE--
MARMARA 
ISTANBUL 

80090 Tililm- i.tanbul • Tel: (212) 251 46 96 • Fax: (212) 244 05 09 • Telex: 24 137 mann ır 
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18 
ÖNSÖZ 

FOREWORD 

Görgün Taner 

• Cazseverler 1984 yılı 8 Temmuz gününü hemen hatırlayacaklardır. Chick 
Corea ile Steve Kujala'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde Istanbul Festivali çerçe
vesinde bir konser verecegini duyan cazseverler gişelere hücum etmiş ve bilet
ler hemen tükenmişti. Konser günü AKM'nin önünde o güne kadar görülmemiş 
bir kalabalık vardı ve birçok kişi bilet bulamadıkları için bu konseri izleyemedi. 
Chick Corea konserin sonunda bir de sürpriz yapıp Gayle Moran'ı sahneye sür
dü. Sanırım bu unutulmaz konser bir çok şeyin başlangıcı oldu. Istanbul Festiva
li çerçevesinde caz müzigine daha çok yer verilmesi ve Festival'in müzik yelpa
zesinin daha degişik türler içermesi konusunda bir tür uyarıydı bu. Geçen yıllar
la beraber cazın Istanbul Festivali programındaki ağırlığı arttı. Istanbul'daki ilk 
gerçek rock konserleri de yine Açıkhava Tiyatrosu'nda ve Istanbul Festivali çer
çevesinde gerçekleştirildi. Caz, rock ve pop müzigi bölümü altındaki konser sa
yısı her yıl biraz daha artıyordu. 1988'te ip koptu ve efsanevi Miles Davis, Açık
hava Tiyatrosu'nda üç gece üstüste, unutulmaz müzik ziyafetleri verdi. Onu 
Dizzy Gillespie, Modern Jazz Quartet, Stan Getz, Ornette Coleman ve onlarca
sı izledi. 1993 yılında Istanbul Festivali programında, Caz/Pop/Folk bölümü altın
da artık tam 14 konser yer alıyordu. Bölüm Festival'in dışına da taşmış, IKSV 
Türkiye'de ilk stadyum konserini gerçekleştirmiş (Bryan Adams), ardından Sting, 
Scorpions gibi ünlü grupları lnönü Stadı'nda konuk etmişti. 
Yıllar geçtikçe, "caz" kelime anlamından dışarı taşmıştı. Istanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı Yönetim Kurulu, 1. Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin yapılacagını du
yurdugunda, program çalışmalarının hedeflerinden biri de buydu. Caz'ın yanısı
ra, rock, pop, blues, reggae, new age vb. çok çeşitli türlerden konserler içeren 
bir etkinlik olacaktı Uluslararası Istanbul Caz Festivali. Konser mekanlarından dı
şarı taşma savaşı verecek, müziği üretenle tüketen arasındaki kalın çizgiyi biraz 
olsun sorgulayacak, sadece ve sadece konserler dizisi olmayacaktı. Ve sonuç: 7 
gece, 14 konser, tek mekan. lstediklerimizi tam olarak gerçekleştirebildigimiz 
söylenemez dogrusu. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı kaçınılmaz ola
rak bizi de etkiledi. Ama gözümüz yükseklerde. Inanıyoruz ki 2. Uluslararası Is
tanbul Caz Festivali ilkinden, 3. Uluslararası Istanbul Caz Festivali ise ikincisinden 
çok daha parlak olacak. 
1995'te WOMAD'ı (World of Music and Dance) gerçekleştirecegiz. 1996'da Jan 
Garbarek, Dede Efendi'yi yorumlayacak. Hedefımiz, sadece cazseverlerin değil 
tüm müzikseverlerin destegiyle daha katılımcı bir festival yaratmak. Gelecek, 
dinleyecek, katılacak, eleştirecek ve sizler de bizimle beraber gelişip, bu festiva
li gerçekleştirenler arasında yerinizi alacaksınız. 
Omuz veren herkese bir kez daha teşekkür ederim. 
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• Jazz fans will most readily remember the 8th of July, 1984. On that very day, 
hearing that Chick Corea and Steve Kujala were going to give a concert in Atatürk 
Cultural Center as part of the İstanbul Festival, they had raided the box offıces, and 
tickets were immediately sold out. On the day of the concert there was an unprece
dented crowd outside the ACC, and many people missed it as there were no tickets 
left. Chick Corea made his own surprise at the end of the concert when he got Gayle 
Moran on stage. I think that this unforgettable concert was the beginning of many 
things to come. lt was a sort of reminder as to the effect that jazz should occupy a 
bigger part in the İstanbul Festival, and that the musical spectrum of the Festival 
should be extended to cover many other musical styles. 
As years went by the emphasis on jazz in the İstanbul Festival increased. The fırst 
real rock concerts in İstanbul were held in the Open-Air Theatre as part of the İstan
bul Festival program. The number of concerts under the heading of jazz, rock and 
pop grew in number every year. Then the line was crossed in 1988 and the legendary 
Miles Davis presented unforgettable music feasrs in the Open-Air Theatre three 
nights in a row. He was followed by Dizzy Gillespie, the ModernJazz Quartet, Stan 
Getz, Ometre Coleman and rens of others. In the year 1993, the number of concerts 
under the title Jazz/Pop/Folk had reached 14. This seetion itself had gone way 
beyond the framework of the festival. Last year the İstanbul Foundation for Culture 
and Arts held the fırst stadium concert in Turkey (Brian Adams), and then played 
host ro Sting and the Scorpions in the İnönü Stadium. 
As the years went by, "jazz" also went beyond the limits of its literal meaning and 
when the Board of Directors of the İstanbul Foundation of the Culture and Ares 
announced that the 1st International İstanbul Jazz Festival was to be held as a sep
arate event, this was one of the targers in the program studies. The Festival was 
planned to be an acriviry embracing concerrs of many sryles of music in addition ro 
jazz, !ike rock, pop, blues, reggae, new age, ere. Ir would surpass the boundaries of 
the concert si tes, would question to a cerrain exrent the rhick line between the peo
ple who produce music and those who consume ir; in short, ir would not only be a 
series of concerts. And now the result: 7 nights, 14 concerts, only one concerr site. 
In facr, we do not daim to have realized all our aims. The economic diffıculties that 
the country is presendy experiencing inevirably had their effect on us, too. Bur we 
do aim high, and believe the the 2nd International İstanbul Jazz Festival will be 
more brilliant sri ll rhan the fırsr and the 3rd International İstanbul Jazz Festival w i ll 
still be much more brilliant than the second. 
W e will have the WOMAD (World of Music and Dance) in 1995. In 1996, Jan 
Garbarek will be interpreting a very distinguished Turkish classical music compos
er, Dede Efendi. Our targer is to ereare a more participarory festival wirh che sup
port of not only the jazz fans, but of all music lovers. You will come, listen to, par
ticipate in, criticize, and evolving in paraHel to us, will take your place among those 
who have realized this festival. 
I once more rhank all those who have conrributed in this festival. 
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ÖNCEKi YILLARDA iSTAN BUL FESTiVALi'NE 
KA Tl lAN CAZ MÜZiSYENLERi , 

JAZZ MUSICIANS WHO HAVE PARTICIPATED IN 
THE İSTANBUL FESTIVAL IN PREVIOUS YEARS 

1974 
Woody Herman jazz Band 

1978 
Humprey Lyttelton Band 

1980 
National Jazz Orchestra 

1981 
American Ambassadors 
National Youth jazz Orchestra 
Joe Lee Wilson & Joy of Jazz 

1982 
Steps 
Marion Weston 
Randy Weston 

1983 
Eela Craig 
Bessie Griffın 
The Stars of Faith 

1984 
Chick Corea 
Warsaw Big Band 

1985 
Tee Carson & Mary Stall ing 
Larry Coryel l  & Phil ip Catherine 
Stewie & Bonnie -
Erol Pekcan Band 

1986 
Dirty Dozen Brass Band 
K e ith Jarrett T rio 
Malagueno Trio, 
Jo�n Mclaughlin 
Oscar Peterson T rio 

1987 
Willem Breuker Kollektief & 
Vera Beths String Ensemble 
Ray Charles 
Chick Corea 
Al Di Meola 
Herbie Hancock 

1988 
Larry Coryell & Phil ip Catherine 
Miles Davis 
Al Di Meola 
Jan Garbarek 
Dizzy Gil lespie Big Band 
K e ith Jarrett T rio 
Modern Jazz Quartet 
Oregon 



21 1989 1992 
George Duke & Stanley Clarke Blood Sweat & T ears 
Jan Garbarek J im Hall 
Stan Getz Katia & Maria Labeque & 
Astrud Gilberto John Melaughl in Trio 
Stephane Grapell i Wynton Marsalis Septet 
Istanbul Jazz Quartet John Melaughl in 
Ahmad Jamal Modern Jazz Quartet 
Charles Lloyd Quartet Gerry Mull igan 
Spyro Gyra Smietana Polish Jazz Stars 

1990 Miles Davis Tribute 

George Benson (Herbie Hanecek 

Dave Brubeek Wayne Shorter 

Aydın  Esen Quartet Wallaee Roney 

B.B. King Dave Halland 

Branford Marsalis Tony Will iams) 

John Melaughl in 1993 
Y ellowjaekets 

Aydın Esen 1 
1991 Miroslav Vitous 1 Trilok Gurtu 

Benny Carter Charl ie Haden 

Betty Carter Abdul lah lbrahim 

Ornette Coleman Keith Jarrett 

Manhattan Transfer Manhattan Transfer & 
Pat Metheny Count Basie Orehestra 

Joe Pass Tito Puente 

MeCoy T yner T rio David Sanborn 

Zawinul Syndieate John Seefield 
Turkish-Polish Jazz Band 
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KISA BiR CAZ TARiH i  

A SHORT HISTORY OF JAZZ 

Ali Sönmez 

• 20. yüzyıla damgasını vuran ve çagımızın gerçek klasik müzigi sayılan caz üzerine tanıtıcı bir ya
zıyı kaleme alırken, yanıtlanması gereken ilk sorunun "Caz nedir?" olması kaçınılmazdır. Ama, 
daha bu müzigin ilk kez duyulmaya başladıgı dönemden günümüze kadar, bu soruya kapsamlı ve 
kalıcı bir tanım la karşılık vermeye çalışan herkes, bu çabasında şöyle ya da böyle hataya düştügü
nü anlamakta gecikmemiştir. Bu nedenle "caz''ı, oldukça genel ve esnek bir biçimde, "Afrika çıkı�

lı kendine özgü bir ritm anlayı�ıyla, Avrupa armoni ve melodilerinin koyno�masından doğan, dağaçiama
ya ağırlık veren, zenci kökenli bir müzik türü" diye tanımlayabiliriz. Aslında günümüzde "caz" teri
mi, yıllar boyu geçirdigi evrim sonucu, ünlü müzik eleştirmeni Leonard Feather'ın belirttigi gibi, 
"degişik insanlara pek çok farklı şey ifade ettigi için", yukarıdaki genel tanım bile bazen yetersiz 
kalabilir. Aslında, belki de en dogru olan, "caz nedir?" ve benzeri soruların yanıtlarını caz kitap
larında ya da ansiklopedilerde aramak yerine, olanaklar el verdigi ölçüde, konserlerde ve plak ka
yıtlarında caz tarihinden farklı örneklere kulak verip, bu müzigin geçirdigi evrimi dinleyerek 
özümsemektir. Aşagıdaki satırlar ise, böylesine keyifli bir serüvene atılmaya hevesli genç, yaşlı 
tüm müziksevedere bir tür "define haritası" işlevi görsün diye kaleme alındı. 
Yaklaşık bir asırlık caz tarihini, bu müzigin gelişimine ko�ut olarak, aynı Batı Sanat Müzigi'nde ol
dugu gibi, çeşitli dönemlere ayırıp gözden geçirmek mümkündür. Caz müzisyenlerinin pekçogu 
yaptıkları müzigin sınıflandırılıp, çeşitli isimlerle anılmasına karşı çıksalar da, SO' l i  yıllara kadar, he
men her onyılın, bir veya birkaç farklı caz türünün belirgin damgasını taşıdıgını iddia edebiliriz. 
Zaman içinde geriye dönüp bakarsak, caz dünyasında 1970'1erin "Fusion", 1960'1arın "free" 
Caz, 1950'1erin "Cool", "Hard Bop", "Soul & Funk" gibi farklı türlerden oluşan Modern 
Caz, 1940'1arın "Bebop", 1930'1arın "Swing", 1920'1erin Klilsik Caz, daha önceki yaklaşık 
yirmi yılın ise Erken Caz dönemleri olarak anıldıgını görürüz. Seksenli yıllar ise, bu degişik dö
nemlere ait müziklerin tek bir potada erimeye başladıgı, eskiden demode sayılan caz türlerinin 
yeniden gündeme geldigi ve genç kuşakların geçmişin ustalarının önünde, biraz geç te olsa, say
gıyla egildikleri bir dönem olmuştur. Cazın gelecegi için gerçekten büyük ümitler vaad eden 90'1ı 
yıl larda da bu egilimin sürdügü ve çagdaş caz dünyasının geniş bir yelpaze içinde çalışmalarını sür
düren genç, ya�lı sayısız müzisyene kucak açtıgı söylenebilir. Asırlık caz tarihini çok hızlı şekilde 

1900'1erin başında New Orleans New Orleans circa 1900 
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gözden geçiren bir denemenin ötesine geçerneyecek böylesine kısa bir metinde, karmaşık bir ya
pıyı oldukça basite indirgeyen bir metod olarak, bu on yıllık dönemlerin gerçekten yararlı oldu
guna ve okurların caz mi.iziginin gelişimini ana hatlarıyla kavramasında bi.iyi.ik kolaylık saglayacagı
na inanıyorum. Artık dilerseniz, 1 00 yıl öncesine dönelim ve zaman içindeki ilginç yolculugumu
za başlayalım. 
1 890'LAR: RAGTIME ve BLUES 
Caz mi.iziginin tanımı, ortaya çıktıgı tarih, ve hatta "caz" sözci.igi.ini.in kökeni hakkında çok farklı 
göri.işler olmasına ragmen, hemen herkesin i.izerinde birleştigi bir husus, cazın dogum yerinin 
Louisiana eyaletinde, Mississipi nehrinin Meksika Körfezi'ne döki.ildi.igi.i delta i.izerinde kurulmuş 
New Orleans kenti oldugudur. Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmadan evvel Fransız ve !span
yol egemenligi altında yaşayan bu bölgede, gerçek bir ki.ilti.ir harmanından söz etmek mi.imki.in
di.ir. Özellikle geçen yi.izyılın sonunda, bölgedeki siyah! ni.ifus iki temel gruba ayrılıyordu: bir yan
da Fransız egemenligi döneminde özgUrlUkleri verilip beyazlarla kaynaşan ve bozuk bir lehçeyle 
de olsa Fransızca konuşan "Creole"ler, diger tarafta ancak Iç Savaş sonucunda esirlikten kurtu
lan ve Afrika köklerinden pek uzaklaşmamış olan Amerikan zencileri. "Creole"ler yıllar boyunca 
Fransız ki.ilti.iri.ini.in etkisi altında kalmış ve Avrupa'nın kllisik mi.izik, popUler şarkı, dans ve hatta 
opera gelenegini miras edinmiş bir ırktı. Amerikan zencileri ise, özellikle kölelik yıllarında tarla
larda çalışırken, hem birbirleriyle konuşmaları 
yasak oldugu, hem de çektikleri sıkıntıları ifade 
etmek için, daha sonra "work songs" (iş şar
kıları) adı verilecek, Afrika kökenli ritmler i le 
Kilise mi.iziginin etkisini yansıtan şarkıları geliş
tirmişlerdi. Işte bu iki farklı mi.izik anlayışının 
i.iri.ini.i olan, "creole" kökenli "ragtime" i le köle 
zenci kökenli "blues", New Orleans'ın mi.imbit 
ortamında birleşip kök salınca, ortaya çıkan me
lez mi.izige daha sonraları caz adı verildi. 
Cazın atası sayılan, ama form olarak kllisik mi.i
zikten esinlenen RAGTIME, sadece piyano için 
yazılan, genellikle yalın, neşeli ve oynak ritmi i bir 
mi.izik ti.iri.iydi.i. Çok temalı ve melodi yönlinden 
pek zengin olan "rag" parçaların ın  en belirgin 
özelligin in mi.izigin tamamının önceden beste
lenmesi oluşu, onun dogaçlamaya dayanan caz Scott Joplin ( 1868-1917) 

anlayışından ziyade kllisik mi.izige yakın bulunmasına yol açmıştır. 19. yi.izyılın son yıllarında 
Missouri'de dogup, Saint Louis, Kansas City ve New Orleans'a yayılan "ragtime" akımı, Atlantigi 
aşarak kısa zamanda Avrupa'yı da fethetti ve 1920'ye kadar si.irdi.i. Mi.izisyenlerde beste yetene
ginin yanısıra oldukça gelişmiş bir piyano teknigi de gerektiren "ragtime" ti.iri.ini.in en önemli bes
teti ve solisti Scott Joplin 'dir. 600'i.in i.isti.inde "rag" parçasına ve bu arada iki de operaya imza 
atan Joplin'in The Entertainer isimli i.inli.i bestesinin 1970'1erde ''The Sting" filminin müziginde kul
lanılmasından sonra "ragtime", birkaç yıllıgına da olsa, yeniden popüler olmuştu. 
Caz müziginin temel inde yatan tüm Afro-Amerikan mi.izik yapılarının en önemlisi ise kuşkusuz 
BLUES' dur. Çogu müzik formunda oldugu gibi, "blues" da hiç şüphesiz bir tür yavaş ve ritmik 
bir şarkı, hatta belki de bir sıla ezgisi olarak dogmuş, zamanla belirli kalıpları olan bir beste ve 
güfte tarzına dönüşmüştü. "Biues"un caz müzigine getirdigi en önemli özellik ise, bu türün 
genell ikle müzisyen ya da şarkıc ının anında yaratma yetenegine, yani dogaçlamaya, agırlık 
vermesidir. 20. yüzyılın başından beri, zenci toplumunun kendini ifade ediş biçimleri arasında ön 
sırayı alan "blues" türünün ilk önemli isimleri arasında, "Biues'un Babası" kabul edilen W.C. 
Handy, "Biues'un Anası" Ma Rainey ve "Biues'un lmparatoriçesi" llikabıyla ünlenen Bessie 
Smith sayılabilir. 
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1 900- 1930: ERKEN & KLASI K  CAZ (NEW ORLEANS + DIXIELAND + CHICAGO) 
l ik gerçek caz türü kabul edilen NEW ORLEANS cazı, grup dog<ıçlamasına dayanan, temalar üze
rine çeşitiemelere yer veren, zenci kökenli, basit çoksesli bir müziktir. Bu müzigin kaynagında "rag
time" parçaları, zenci kökenli "blues" ve "spiritual"lar, marşlar ve popüler melodilerle harmanianan 
grup dog<ıçlaması yatar. Bu türü n temel çalgı ları: bas veya tuba; davul; piyano, ya da banço veya gi
tardan oluşan ritm seksiyonunun önünde melodiyi seslendiren kornet (veya trompet), trombon ve 
klarinettir. Saksafonun New Orleans cazına girişi ise ancak 1920'1erde gerçekleşebilmiştir. Yüzyılın 
başından günümüze kadar New Orleans barlarında ve sokaklarında, gece gündüz duyulan, o yörede 
her türlü şölen, ayin ve törenin ayrılmaz bir parçası sayılan bu müzigin öncüleri arasında Buddy 
Bo/den, Kid Ory, Bunk Johnson, King Oliver, Johnny Dodds ve Sidney Bechet sayılabilir. Ama 
New Orleans cazının hiç şüphesiz en büyük ustası, 1925'ten itibaren kurdugu beşli ve yedili gruplar
la cazın ilk klasik parçalarına imza atan, trompet ustası Louis Armstrong'tur. lık caz bestecisi ünva
nı ise, bu müzige yapısal bir tutarlılık getiren ve, kendi deyimiyle " 1902'de cazı icat ettigini" savunan, 
piyanist }e/Iy Rol/ Morton'a layık görülmüştür. New Orleans'ta yaşayan beyaz müzisyenlerin 
191 0'1ardan itibaren yaptıkları caz müzigine ise DIXIELAND adı verilmiştir. Beyazların bu tarzını 
zencilerinkinden ayıran en önemli özellik, daha hızlı tempoda çalınması ve daha neşeli olmasıdır. 
Dixie/and }ass One-Step adını taşıyan ilk caz plak kaydı, zencilerin bu türdeki çalışmalarını taklit eden 
beyaz müzisyenlerden kurulu vasat bir orkestra olan Original Dixie/and }ass Bond tarafından, 19 1 7  
yılında yapılmıştı. Yıllardır, New Orleans müzik yaşamının ayrılmaz bir parçası olan "Dixieland" tü
rü, 1950'1erin sonunda, tüm dünyada ve özellikle Ingiltere' de, yeniden ilgi görmeye başlamıştı. 
19 1 7'de, New Orleans'ın ünlü Storyville mahallesindeki genelevlerin kapatılması sonucu, kentte
ki müzisyenlerinin pekçogu işlerinden oldular. Onlar da, müzik yapacakları yeni mekanlar arayışı 
içinde kuzeye göç ettiler. Mississipi nehri boyunca işleyen gemiler aracılıgıyla Memphis, St. Louis ve 
Chicago'ya kadar ulaşan caz müziginde, 1920'1erden itibaren, özellikle New Orleans'tan göç eden 
zenci müzisyenleri örnek alan beyazların ürünü olan CHICAGO stili ortaya çıktı. Bu türün en 
önemli özelligi, "New Orleans" stilinin aksine, kişisel soloların önem kazanmasıydı. Ayrıca saksafo
nun caz müzigine girmesi ve zamanla trompetin saltanatını yıkması da yine "Chicago" stiliyle ger
çekleşmiştir. Ama bu tarzın en önemli ismi ise, caz tarihinin en ünlü beyaz trompet ustası ve i lk ef
sane ismi kabul edilen Bix Beiderbecke olmuştur. 
Klasik Caz dönemini incelerken göze çarpan hususlardan biri de, piyanonun kısa sürede ön plana 
çıkmasıdır. Gerçi caz müziginin kökeninde "ragtime" gibi piyanoya dayanan bir müzik yatıyorduysa 
da, özellikle New Orleans'ın "Marching Band"lerinde bu enstrümana yer olmadıgı açıktı. Oysa pi
yano, hem ritm seksiyonunun önemli bir unsuru olarak başka enstrümaniara eşlik etme, hem de 
önemli bir sol o çalgı olma özellikleriyle, cazda ay- Bix Beiderbecke (1903-19 31) 
rıcalıklı bir konuma sahipti. Bu nedenledir ki, 
Klasik Caz döneminde "stride" ve "boogie
woogie" adıyla anılan piyano stilleri gelişmiş ve bu 
özgün çalış tarzları, ilerki yıllarda birçok caz piya
nistini etkisi altına almıştı. Ragtime'ın ritmik pren
siplerinden yola çıkan STRIDE, Avrupa piyano 
ve orkestra tekniklerinden ödünç alarak melodi
yi güzelleştirme yolunu seçmişti. Bu tü rün babası 
kabul edilen New York'lu piyanist James P. 
Johnson' dur. Willie "The Lion" Smith ile süren 
"stride" tarzının en popüler ismi ise, orgu da ilk 
kez ciddi olarak caz müzigine sokan Thomas 

"Fats" Wal/er'dır. Bu isimler "stride" piyanoyu 
rafine bir müzige dönüştürme çabasını sürdü
rürken; önce gitar, sonra piyano çalış biçimini 
etkileyen, oldukça ritmik bir blues stili olan 
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BOOGIE-WOOGIE gündeme geldi. Bu akımda müzigin karakteri melodik olmaktan ziyade, vu-
rucu ve ritmikti. Bu iki akımı bir bakıma birleştirerek, piyanoyu erken dönem cazın kurallarından 
kurtaran kişi ise, piyanoda "trompet stili"nin öncüsü E.arl "Fatha" Hines'dır. Onun açtıgı yolda 
ilerleyen ve çalışları "stride" tarzından etkilenen piyanistler arasında, "Swing" döneminin en popü
ler piyanisti Teddy Wilson ile cazın gelmiş geçmiş en büyük virtüozlarından biri olarak, caz piyano
ya armoni ve ri tm yönünden yepyeni fikirler getiren Art T atum'un adlarını anmak gerekir. 
Erken 1 Klasik Caz'ın  yukarıda anılan çeşitli biçimlerinin en önemli ortak yanı, bu müzigin genellik
le 6-7 kişiden oluşan küçük gruplar tarafından çalınmasıydı. 
1 930'LAR: SWING 
Caz'daki ikinci büyük göç, 1928- 1929 yıllarında Chicago'dan New York'a dogru gerçekleşti ve bu
na baglı olarak SWING dönemi başladı. Klasik Caz döneminde genellikle iki vuruşlu mezürler kul
lanılırken, "swing" dört vuruşlu cazın devri olmuştur. Cazın ilk kez geniş halk kitleleri tarafından be
nimsenip sevildigi bu dönemde, Big Band adı verilen 1 O- I S  kişilik büyük orkestraların ortaya çık
masıyla birlikte, caz müzigi dans salonlarına kadar girdi. "Swing" döneminde de Kansas City, 
Chicago ve New Orleans stillerine rastlanır. "Swing" türünü "Klasik Caz"dan ayıran önemli hu
suslar, daha fazla yazılı aranjman kullanılması, grup dogaçlaması yerine kişisel dogaçlamaya ve solo
lara agırlık verilmesi, küçük gruplar yerine büyük orkestraların yeglenmesidir. Big Band'lerin yaptı
gı cazda önce topluluk hep birlikte ana melodiye girer ve temayı tanıtır, ardından degişik çalgı grup
ları kendileri için yazılmış olan aranjmanları çalar ve bunların içinden solistler dogaçlamaya dayanan 
sololarını geçerler; her enstrüman grubu sırasıyla çaldıktan sonra tekrar ana temaya dönülür ve tüm 
orkestra parçayı birlikte tamamlar. O dönemlerde caz kayıtları, ancak 3-4 dakikalık müzik içerebi
len 78'1ik plaklarda yayınlandıgı için, yukarıda saydıgımız tüm evreler, böylesine kısa bir süre içinde, 
en dinamik biçimde gerçekleştiriliyordu. "Swing" dönemine imzasını atan ve herbiri degişik bir 
"sound"a sahip büyük orkestralarıyla anılan degeri i caz aranjör ve şefleri arasında ilk akla gelenler 
Fletcher Henderson, Duke E.llington, Count Basie, }immie Lunceford ve Benny Goodman'dır. 
Saksafonun caz dünyasındaki egemenliginin başlangıcı da kabul edilen "swing" dönemiyle birlikte, 
Coleman Hawkins, Lerter Young, Ben Webster, }ohnny Hodges, Benny Carter ve Sidney 
Bechet gibi büyük solocu müzisyenler de aradan sıyrıl ıp ünlenmişlerdir. 
1940'LAR: BEBOP 
"Swing"in her geçen gün artan popülerligi, zamanla bu caz türünü sulandırıp, tecimsel amaçlı bir dans 
müzigine dönüştürünce, degişik yörelerden genç caz müzisyenleri, bu akımın dışında kalmayı yegle
yerek bir tür tepki geliştirdiler. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesiyle, gerek eleman sıkıntısından 
gerekse ticari açıdan büyük orkestraların korunması olanaksızlaşınca, yeniden küçük gruplarla yapı-

Benny Goodman (1909-...,1,.98,_6r,l...,....,.,., 
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lan ve ritm, armoni ve melodi yönünden daha ge-
lişmiş bir caz türü olan BEBOP dönemi başladı. 
Bu türün iki önemli öncüsü, genç yaşta ölen alto 
saksofon cambazı Charlie Parker ile iki yıl önce 
75 yaşında kaybettigirniz trompet ustası Dizzy 
Gillespie idi. Artık temponun yükseltildigi caz 
parçalarında, ritm daha kıvrak ve hareketli biçim
de yer alırken, armoni bakımından da alışılmış ye
dili akorlara dokuzlu, onbirli ve onüçlü akorlar ve 
bunların artmış ve eksiimiş çeşitiemeleri eklen
mekteydi. Melodi açısından da sekiz veya oniki 
mezürlük cümlelere kadar uzanılırken, sekizlik ve 
onaltılık notalar devamlı olarak kullanılmaya baş
lamıştı. Ama uygulanması oldukça zor olup, sag
lam bir mantık ve derin bilgi birikimiyle beraber 
süper bir teknige de gereksinim gösteren bu de
gişiklikler, piyanist Thelonious Monk, bascı Thelonious Monk (l917-1982) 

Charles Mlngus, trompetçi Fats Navarra ve tromboncu J.J. Johnson gibi birkaç degerli müzisyen 
dışında kalan cazcılara çok komplike gelmiş, ve o güne kadar bu derece karmaşık bir müzige alışık ol
mayan cazseverler tarafından da fazla benimsenmeyince "Bebop"un ömrü oldukça kısa sürmüştü. 
19SO'LER: MODERN CAZ 
(COOL + WEST COAST + HARD BOP + FUNK & SOUL + MAINSTREAM) 
"Bebop"un kulak tırmalayan, huzursuz ve heyecanlı yapısına karşıt olarak, SO' l i yılların başında, da
ha kontrollü, sakin ve yumuşak bir caz türü olan COOL, kısa bir süre için de olsa büyük ilgi gör
müştü. Charlie Parker'ın yanında yetişen trompetçi Mi/es Davis ile, aranjör ve orkestra şefi Gi/ 
E vans'ın yanısıra, bir süre sonra Modern Jazz Quartet'i kuracak olan piyanist John lewis'in başı 
çektigi bir müzisyenler kuşagı, hislerde fazla aşırıya kaçmadan, sogukkanlı ve temkinli bir çalış tarzı
nı ifade eden "Cool" Caz'ın öncüsü oldu. Bu akımın bir başka özgün ismi olan piyanist lennie 
Trlstano, etrafına topladıgı lee Konitz ve Warne Marsh gibi genç müzisyenlerle yenilikçi deney
Iere imza attı. Parçalarda daha çok yazılı aranjmanlara agırlık verirken, ateşli ritmik icralar yerine 
yumuşak ve vibratosuz bir çalış biçimini yegleyen, ve New York'tan kaynaklanan "Cool" Caz, iler
ki yıl larda, ABD'nin batı kıyısında, California eyaletinde, çogunlukla beyaz caz müzisyenlerini n geliş
tirdigi WEST COAST (Batı Kıyısı) akımıyla sürdü. Yıllardır zencilerin ateşli ve gür sesini yansıtan 
caza, California'nın sakin ve keyifli yaşamından esintiler taşıyan bu akımın öncülerinden Gerry 
Mulligan, Dave Brubeck ve Chico Hami/tan, aktif müzik çalışmalarını günümüzde de başarıyla 
sürdürürken, müzikleri kadar, serüven ve sıkıntı dolu, sıradışı yaşamlarıyla da efsaneleşen trompet
çi Chet Baker ile alto saksofoncu Art Pepper'ı ise ancak albümlerinde dinleme şansına sahibiz. 
Klasik caz kalıplarına oldugu kadar, Avrupa müzik gelenegine de baglı bu akımlara karşılık, SO'Ii yıl
ların ikinci yarısında, ABD'nin dogu kıyısında ve özellikle New York'ta, temeli "bebop"a dayanan ve, 
çogu teknik bakımdan mükemmel, armonik esasları iyi kavramış, genç zenci müzisyenlerin öncülü
günde, dinamik bir caz türü olan HARD BOP (Sert Bop) ortaya çıktı. Ritmde "Bebop"ın polirit
mik anlayışını basitleştiren ama melodik açıdan daha karmaşık bir dogaçlamayı yegleyen bu türün 
öncülerinden sayılan Horace Si/ver, Sonny Rolllns, Max Roach, Art Farmer, Phil Woods ve 
Johnny Griffin hala caz dünyasının faal ustaları arasındadır. Yine "Hard Bop"un temel direklerin
den olan piyanist Bud Powell ile trompetçi CIItford Brown o dönemde, davulcu Art Blakey ise 
1990 yılında aramızdan ayrılmıştı. 
SO'Ii yılların sonunda "Hard Bop"la birlikte FUNK & SOUL adı verilen bazı yan akımlar da orta
ya çıktı. Tamamen zenci müzisyenlerden kaynaklanan, Blues ve Gospel kökenli bu caz alt türleri, 
ateşli ama daha basit ve ritmik yapılarıyla öncelikle siyahlara hitap ederek, kısa süre içinde popüler 
müzik akımiarına dönüştüler. Özellikle Horace Silver, Cannonbali Adderley ve Jimmy Smith'in 
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yapıtları geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilerek dinlendi. Bu parçalar ve onların yeni düzenle-
meleri, son yıllarda özellikle Ingiltere'de yeniden popüler oldular ve dans müzigi olarak klüplerde 
sık sık çalındı lar. 
Geleneksel özelliklerinin yanısıra, Modern Caz'ın getirdigi yeniliklerle zenginleşen caz müziginde, 
SO'Ii yıllardan itibaren, uç akımlar yerine orta yolu seçen müzisyenlerin sayısı da oldukça artmış, ve 
çeşitli caz türlerinin kalıcı katkılarını bünyesinde toplarken klasik caz gelenegine de oldukça sadık 
kalan müzik anlayışına da MAINSTREAM (Ana Akım = Orta Yol) adı verilmişti�. Günümüze ka
dar, hangi kuşaktan olursa olsun, gerçek cazseverlerin en çok ilgi duydukları akım olma özelligini 
koruyan "Modern Mainstream"in ünlü ustaları arasında, bugün artık aramızda olmayan piyanist Bill 
E vans, üç yıl önce kaybettigirniz tenor saksofoncu Stan Getz, ileri yaşlarında hala zevkle dinlenen 
Benny Carter, J.J. Johnson, Oscar Peterson, Hank Jones, Ahmed Jamal, Joe Pass ve Joe 
Henderson ile, genç cazcılardan Wynton Marsa/is ve Marcus Roberts sayılabilir . . 
1 960'LAR: "FREE" CAZ + "MODAL" CAZ + THIRD STREAM 
SO'Ii yılların sonundan itibaren caz dünyasında yeni ve avant-garde sayılabilecek birkaç akım birden 
ortaya çıktı. Bunlardan 60'1ı yıllara damgasını vuran "Free" Caz'a egilmeden önce, yine bu yılların 
önemli diger iki akımına bir göz atalım. 1 960'1ar genelde caz müziginde tonal merkez havasından 
kurtulun up formsuz bir kromatizme yönelmenin izlendigi bir dönemdir. Miles Davis'in öncülügün
de gelişen ve John Co/trane ile zirveye taşınan MODAL Caz, adından da anlaşılacagı gibi, akor de
gişiklikleri yerine modal bir müzigi yegliyordu. Günümüzün çogu ünlü cazcısı (Wayne Shorter, 
Chick Corea, Herbie Hancock, Keith Jarrett, Joe Zawinul, George Benson, John McLaughlin, 
Ron Carter, Tony Williams, Jack DeJohnette, vb.) 60'1ı yıllarda, Mil es Davis'in yanında bu akım 
içinde yetişmiş ve daha sonraki çogu çalışmalarında da bu anlayışı sürdürmüşlerdir. 
Ilerki yıllarda "Fusion" adı verilecek, cazla bir başka müzik türünün kalıplarının birleştirilerek kar
ma yeni bir müzik çeşidi elde edilmesi çalışmalarına örnek olarak, ilk kez 1 935 yılında Duke 
Eliington Orkestrası'nın sevdirdigi Caravan adlı parçayla ortaya çıkan, ve 1 940'1arın sonunda Dizzy 
Gil/espie'nin Latin Amerikalı müzisyenlerle doldurdugu bazı plaklarla zirveye çıkan Küba Cazı'nı 
verebiliriz. Ama bu tür çalışmaların en iddialı ve safıstike biçimine SO'Ii yılların sonunda başlanmış 
ve Batı Sanat Müzigi (Birinci Akım) ile Caz'ı (Ikinci Akım) aynı potada eritme çabaları sonucu orta
ya çıkan bu melez müzige THIRD STREAM (Üçüncü Akım) adı verilmiştir. Özellikle Alman asıl
l ı  Amerikalı müzikolog Gunther Schuller ile George Russell ve John Lewis'in bestelerinde en do
yurucu biçimini bulan bu akım, temelinde yer alan iki müzik türünün yapılarındaki ve geleneklerin
deki farklı l ıklardan dolayı genelde pek başarılı olamamış ve müzik dünyasında kendine çok az taraf
tar bulabilmiştir. Daha sonraları Avrupa'da bazı müzisyenlerin sahip çıkarak, degişik ama fazla ilgi 
toplamayan, çogunlukla akademik çalışmalar 
ürettikleri bu kısır akımın belki de tek popüler ve 
başarılı ismi, 1 992'de 40 yıll ık birlikteliklerini kut
layan Modern Jazz Quartet'tir. 

60'1ı yıl lara gerçek anlamda damgasını vuran caz 
türü ise FREE (Özgür) Caz'dır. Alto saksafonun 
başarılı ismi Ornette Co/eman'ın öncülügünde 
gelişen bu akım, adında da vurgulandıgı gibi, her
şeyin serbest oldugu bir çalış tarzına olanak sag
lıyordu. Altta belirli bir armoni temeli olmadan, 
belirli bir mezür sayısına baglı kalınmadan, çalan 
müzisyenlerin o andaki ruh haline, düşünce tarzı
na ve teknik kapasitesine göre tonal, atonal, pali
tonal olabilen, belirli bir ritmi ya da teması bulun
mayan bir dogaçlama silsilesi olarak tanımlanabi
lecek bu müzik, dinlenmesi oldukça gayret ve 
dikkat gerektirdiginden, caz akımları arasında 
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belki de en az sevilen ve taraftar toplayan tür olmuştur. Günümüzde Coleman'ın yanısıra, Cecil 
Taylor ve Anthony Braxton ile geçen yıl kaybetti�imiz Sun Ra bu akımın en sadık ve ünlü isimle
ri sayılmaktadır. 60'1ı yıllarda özgürlük ve eşitlik peşinde koşan Albert Ay/er ve Archie Shepp gibi 
Amerikalı genç siyahi müzisyenler, "Free" Caz'ı zenci özgürlük hareketine bayrak edinmişler, bu 
vahşi ve kural tanımaz müzi�i aynı zamanda siyah ırkın isyan çı�lı�ı sayıp, politik bir protesto aracı 
olarak kullanmışlardı. Ne var ki bu fanatik çalışmalar, ço�u müzikseveri cazdan so�utmuş ve o dö
nemde pliik satışları caz tarihinin en düşük seviyesine inmiştir. 
1 9 70'LER: (JAZZ-ROCK) FUSION + AACM ŞI KA GO EKOLÜ + AVRUPA ODA CAZI 
Caz tarihi boyunca, birkaç akıma birden öncülük etme ayrıcalı�ına kavuşmuş olan Mi/es Davis, 70'1i 
yıllara damgasını vuran, ve "Swing"ten sonra caz müzi�inin en popüler biçimi olan JAZZ-ROCK 
FUSION akımının da babası sayılır. 1 969'da doldurdu�u bir plakta, grubunda ilk kez elektronik 
enstrümaniara yer veren Davis, 1 970 yapımı Bitches Brew albümünde yer alan bestelerde de, o dö
nem gençli�ini peşinden sürükleyen rock müzi�i kalıp ve ritmlerinden yararlanı nca, belki de caz ta
rihinin üzerinde en çok tartışılan akımının öncülü�ünü yapmış oldu. Caz gelene�ini her ne pahasına 
olursa olsun korumaya çalışan radikal püristler tarafından, "ihanet!" çı�lıklarıyla caz dünyasından 
afaroz edilmesine ra�men, Davis ve grubunda yetiştirdi�i müzisyenler, kısa sürede yepyeni bir caz
sever kuşa�ın do�masına önayak oldular. "Fusion" akımıyla caz yeniden popüler olurken, bu türde 
çalışmaların vasat örneklerini veren sayısız müzisyen de ticari pliiklar yaparak kolay yoldan zengin 
olmayı ye�lediler. 60'1ı yılların sonunda Davis'le çalışan ve isimlerini daha önce yukarıda verdi�imiz 
müzisyenler, Weather Report, Return to Farever ve Mahavishnu Orchestra gibi topluluklarda 
"Fusion" akımının en kalıcı örneklerine imzalarını atarken, Freddie Hubbard, George Benson ve 
Stanley Turrentine gibi bazı de�erli genç yetenekler ise caz niteli�i tartışma götürür popüler eser
lerle şöhret oldular. 
Günümüzde etkileri azalarak süren "Fusion" akımı, caz müzi�inin temel bazı özelliklerini ve 
soneritesini bozdu�u ve de�erli caz müzisyenlerini basit bir müzikten kolay para kazanmaya itti�i 
için çok fazla tenkide u�ramışsa da, bu tür müzikle caza kulakları alışan genç bir müziksever 
kuşa�ının zamanla cazın geçmiş dönemlerine de ilgi duymasına, dolayısıyla ço�u antika statüsüne 
girmiş eski caz kayıtlarının yeniden pliik ve CD olarak piyasaya sürülmesine, ve o güne kadar ne 
yazık ki sıkıntı içinde müzik yaşamlarını sürdüren bazı caz ustalarının i lk defa el üstünde tutulmasına 
olanak sa�laması bakımından da, uzun dönemde caza faydalı olmuştur. Popüler cazın sevilen isimleri 
arasında yer alan David Sanborn, Kenny G., Michael ve Randy Brecker, Chick Corea f/ektric 
Bond, Spyro Gyra ve benzeri müzisyen ve topluluklar, bir bakıma bu akımın günümüzdeki 
uzantılarıdır. 
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Öte yandan, 1 970'1erde ABD'de ticari "Fusion" 
akımının yanısıra, 60'1ı yılların ortasında Chica
go'da AACM (Association for the Advancement 
of Creative Musicians 1 Yaratıcı Müzisyenleri 
Geliştirme Birligi) adında bir müzisyenler koope
ratifi ni kuran piyanist Muhal Richard Abrams'ın 
öncülügünde gelişen, kaynagını "Free" Caz'dan 
ve 60'1ı yılların zenci hareketinden alan bir caz 
akımı da önemli rol oynamıştır. Zenci müziginin 
Afrika köklerinden daha yogun bir biçimde yarar
lanan bu akıma daha sonraları caz yerine Büyük 
Siyah Müziti adı verilmiş ve bu müzik türü bir 
bakıma 90'1ı yılların gözdesi World Music (Dün
ya Müzigi) akımının da öncülügünü yapmıştır. 
Daha önce söz ettigirniz Anthony 8raxton'un 
yanısıra, Art Ensemb/e of Chicago, World 
Saxophone Quartet, Air, David Murray, Leo 

Manfred Eicher & K e ith Jarrett ( 1945) 

Smith, Chico Freeman ve Ray Anderson, bu akımın sayılı grup ve müzisyenleridir. 
70'1i yıllarda ortaya çıkan son caz biçemi ise, Avrupa kaynaklı estetik bir tür oda cazı sayılan, ve Al
manya' da yapımcı Manfred Eicher'in kurdugu ECM (Editions of Contemporary Music 1 Çagdaş 
Müzik Yayınları) adlı plak şirketine kayıt yapan müzisyenlerin tanıttıgı akımdır. ECM EKOLÜ ve
ya bazı kaynaklar tarafından AVRUPA ODA CAZI diye anılan bu türde agırlık, solo ya da küçük 
grup çalışmalarındadır. Çogu Avrupa kökenli ve klasik müzik egitimi görmüş bir genç müzisyenler 
kuşagının ürünü olan bu müzik ile geleneksel caz arasındaki en temel ilişki dogaçlamaya verilen 
önemdir. Amerikalı piyanist Keith Jarrett'in dogaçlama piyano resitalleriyle büyük yan kı uyandıran 
bu akustik caz akımının şemsiyesi altında belli dönemlerde isimleri anılan müzisyenler arasında Pat 
Metheny, Gary 8urton, Jan Garbarek, Eberhard Weber, Egberto Gismonti, Terje Rypdal, 
John Abercrombie, Ra/ph Towner, Steve Tibbets, Dave Halland ve Charlie Haden bulunmak
tadır. 
1 980'LER: NEO-BOP + NEO-SWING + FREE FUNK + M-BASE + ACID JAZZ 
SO'Ii yıllarda bir önceki on yılın caz türleri etkilerini sürdürmeye devam ederken, geçmiş dönemle
re ait bazı akımlar da yeniden popüler olmaya başladılar. Bunda, az önce "Fusion" akımıyla ilgili ola
rak sözünü ettigirniz genç bir müzisyen ve cazsever kuşagının eski türlere karşı duydugu ilginin pa
yı şüphesiz büyüktür. 1 990 yılında kaybettigirniz iki ustanın; ünlü bop ustası tenor saksofoncu 
Dexter Gordon ile, yıllarca Jazz Messengers adını verdigi gruplarında yetiştirdigi genç müzisyen
lerle caza sürekli taze kan saglayan davulcu Art 8/akey'nin öncülügünde yeniden dogan "Bebop" 
akımı, N EO-BOP (Yeni Bop) adı altında büyük yankı uyandırdı. Uzun zamandır aramızda olmayan 
cazın üç dev ismi, Charlie Parker, John Coltrane ve Charles Mingus'ın yapıtları, bu akıma pusu
la görevi görürken Woody Show, David Murray, Arthur 8/ythe, Oliver Lake, Dewey Redman 
ve Julius Hemphi/1 gibi genç müzisyenler aracılıgıyla zengin bir caz mirası yeni kuşaklara iletilmeye 
başladı. Bu arada Johnny Griffin, Art Farmer ve Mal Waldron gibi geçmiş yılların ünlü isimleri de 
yeniden ilgi görüp popüler oldu. 
1 980'1erde cazda geriye dönüş daha da eskilere kadar uzanırken, 30'1u yılların popüler caz müzigi 
"Swing" de yeniden gündeme geldi. O dönemin ustaları tarzında müzik yapmayı yegleyen, NEO
SWING (Yeni Swing) akımının genç caz müzisyenleri arasında en başarılı isimler tenor saksafon
cu Scott Hami/ton, klarinetçi Ken Peplowski ve cazın ilk enstrümanlarından korneti yeniden gün
deme getirip sevdiren Warren Vache'dir. 

SO'Ii yılların bir başka caz akımı ise "Jazz-Rock" ve "Funk"ı kendine model olarak alırken, "Free" 
cazın serbestliginden de yararlanan bir tür olan FREE FUNK (Özgür Funk)'tır. Bu akımın en 
önemli isimleri ise, Ornette Coleman'ın grubu Prime Time'da yetişmiş olan ve Coleman'ın 
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Shannon Jackson'dır. 
New York'ta Brooklyn civarında yaşayan, aslında pek te ortak fikirlere sahip olmayan bazı genç mü
zisyenlerin 1 986 yılında kurdu�u bir kolektif olan M-BASE, SO'Ii yılların bir başka caz akımına da isim 
vermiştir. Chicago'lu alta saksofoncu Steve Co/eman'ın öncülü�ünde gelişen bu stil de, "Funk" tü
rünün yapısına dayanan ama oldukça karmaşık ölçülere ve dolambaçlı ternalara a�ırlık veren bir mü
ziktir. Adları "M-Base" akımıyla birlikte anılan genç müzisyenler arasında Greg Osby, Geri Alien, 
Gary Thomas, Robin E:ubanks, David Gllmore ve şarkıcı Cassandra Wilson sayılabilir. 
'SO'Ii yılların son caz akımı ise Gi//es Robinson adındaki disk jokeyin öncülü�ünde Ingiltere'den kay
naklanmıştır. Aslında ACID JAZZ bir çalış türü de�il, teknolojik olanakların getirdi�i bir tür yapay 
kolaj müziktir. Rap, funk, saul ile cazın bilinçli ve hesaplı bir karışımı olan "acid jazz" da, eski caz ve 
r&b parçalarından "sampling" metoduyla elde edilen bölümler, çeşitli teknik de�işimlere u�ratılıp, 
yapılan güncel ilavelerle, genelde dans parçaları olarak kullanılmaktadır. Galliano, lncognito, 

Brand New Heavies gibi grupların yanısıra gitarist Ronny }ardan, "acid jazz" ı Ingiltere'de genç ku
şaklara sevdirirken, aynı temel anlayışa dayanan bir HIP HOP-CAZ sentezinin A.B.D.'de son dö
nemin en fazla ilgi toplayan "fusion" akımı o lmaya başladı�ı görülmüştür. Bir yandan Guru ve A Tri
be Cal/ed Quest gibi ünlü "hip hop"çular caza merak sararken, ölümünden az önce E:asy Mo Bee 
ile yaptı�ı son çalışmayla Mi/es Davis'in açtı�ı yolda, Greg Osby, Steve Coleman ve Branford 
Marsa/is gibi cazcılar da "hip hop"a ilgi göstermektedir. 
1 990'LAR: POST-MODERN CAZ: 
TÜM GEÇMIŞ DÖNEMLERIN VE DEGIŞIK KÜL TÜRLERI N SENTEZI 
Yakında 1 00 yaşını kutlayacak olan caza gerçekten gönül vermiş genç müzisyenlerin pek ço�u artık 
gözlerini gelece�e de�il de geçmişe çevirmiş bulunuyorlar. SO'Ii yıllarda ortaya çıkan bu e�ilim, önü
müzdeki yıllarda da sürece�e benziyor. Zaten caz müzi�inde yeni keşiflere, köktenci de�işikliklere ar
tık pek olanak kalmadı�ı da söylenebilir. Bu nedenle, geçmişte yeteri kadar geliştirilemeden medası 
geçen akımlara bugün can simidi olarak sarılınmasını yadırgamamak gerekir. Bugün siyahi gençlerin 
yetişti�i zenci getolarındaki yaşam tarzı, içinde kendilerine kimlik bulmaya çalıştıkları kültür dokusu 
ve dinledikleri güncel müzik türleri de, cazın A.B.D.'de gelecekte alaca�ı biçim konusunda belirleyici 
etmenler olacak kuşkusuz. Bu arada, iletişim kolaylıkları sayesinde artık de�işik kültürlerin etkileri de 
kolaylıkla caza yansımakta ve caz eski geleneksel kalıplarından uzaklaşarak evrensel bir sanat müzi�i
ne hızla dönüşmekte. Aslında herhangi bir sanat dalında gelecek yılların olası gelişmelerini tahmine 
kalkışmak oldukça güç ve hatta tehlikeli bir iştir. Ama, 2 1 .  yüzyılın başında dinleyece�imiz cazın her 
yönüyle eklektik, olgun bir sentez olaca�ını söylemek hiç de iddialı bir kehanet sayılmamalı. 
SONUÇ 
Bugün caz müzi�i dünyanın dört bir köşesinde ça
lınıyor ve seviliyor. Aslında caz tarihi boyunca, 
yukarıda söz etti�imiz Amerikalı müzisyenlere en 
içten ilgiyle kucak açanlar, ço�unlukla Avrupalı, 
Japon ve latin Amerikalı müzikseverler olmuş
tur. Bu ülkelerde de yıllardır sayısız caz müzisye
ni yetişmiş ve bunlardan bazıları cazın gelişimine 
büyük katkılarda bulunmuşlardır. Bu yazıda, ECM 
ekolü dışında, bu kişilerden bahsetme olana�ını 
bulamadı�ımız gibi, yukarıda kullandı�ımız sınıf
landırmaya uymayan müzisyenlerle, caz vakalist
lerine de yer veremedik. Ayrıca, böylesine kısa 
bir yazıda şüphesiz bir çok de�erli müzisyeni 
isimleriyle olsun anmaya, veya söz ettiklerimizin 
caza katkı larını detaylı bir biçimde açıklamaya 
olanak yoktu. Bir kere daha vurgulamak isteriz ki 

Wynton Marsalis ( 1961 )  
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bu küçük tarihçe, caz müzigi hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olmayanlara basit bir pusu la göre-
vi görsün diye hazırlandı. Amacımız genç kuşaklara biraz olsun merak aşılamaktı. 
Günümüzde caza ilgi duyan gençlerin en büyük şansı, cazın klasik sayılan tüm yapıtlarının yeniden 
elden geçirilen kayıtlarını, ardarda piyasaya sürülen CD'Ierde mükemmel bir biçimde dinleme; geç
mişin yaşayan büyük ustalarını oldukça sık düzenlenen konser ve festivallerde birer birer tanıma; ve 
cazın geniş yelpazesinden hoşlarına giden tür ve çalışmaları kolaylıkla seçme olanaklarına sahip ol
maları kuşkusuz. Buna baglı, gözardı edilmemesi gerektigine inandıgımız bir noktayı vurgulayarak bu 
kısa tarihçeyi noktalayalım: Caz, tıpkı Batı Sanat Müzitl'nde oldutu gibi, sürekli geçmiş
ten ödünç alarak gelişen bir müzik. Öyleyse yalnızca günümüzün popüler isimleriyle 
yetinmek yerine, yıllar öncesinin ustalarına da kulak vermek ve çatdaş cazın kaynak
larını keşfetmek gerekmez mi? Biraz gayret gösterip, zaman içinde böylesine ilginç bir serüve
ne atıldıgınızda. şüphesiz hiç ummadıgınız tatlı sürprizlerle karşılaşacaksınız. Gelin bu yönde ilk adı
mı hemen atın ve Uluslararası Istanbul Caz Festivali'ne katılan ustaları, özellikle ileri yaş
larda olanları izleyin. Böylece belki ilerki yıl larda, kaçırdıgınız fırsatiara pişman olmazsınız. Unut
mayın ki, geçtigirniz yıllarda Istanbul Festivali'ne katılan Dizzy Gillespie, Mi/es Davis ve Stan Getz 
artık aramızda degil ... Bu yıl Festival'in "Caz Geleneti Gecesi"nde, ya da Beny Carter konse
rinde caza yıllardır gönül vermiş "bilinçli" müzikseverlerin yanısıra, yılların birikimine ve deneyi me 
önem veren genç kuşakları da görmek ümidiyle ... 

Stan Getz (1 927-1 991) SON NOT 
Eger caz müziginin geçmiş dönemlerine ilgi du
yabileceginizi düşünüyor ama işe nereden baş
layacagınızı bilemiyorsanız, bu yazıda sözünü et
tigimiz farklı türlerden ve degerli caz müzis
yenlerinin yapıtlarından seçkin örnekleri, TRT 
Radyo l'te yayınlanan caz programlarında din
leyebilirsiniz. Cumartesi hariç her akşam saat 
20.00'de caz müzigi üzerine bir programın yer 
aldıgı, TRT Radyo 3'ün haftalık yayın akışını aşa
gıda bulacaksınız. Hatırlatması bizden, ilgi gös
termesi sizden . . .  
Pazartesi 20.00-2 1 .00 Şu Caz Dedikleri 
Ali Sönmez / Istanbul. 
Salı 20.00-20.30 Caz Dünyası 
Erol Tu lay 1 Ankara. 
Çarşamba 20.00-20.30 Dünyada Caz 
Teoman Baber / lzmir. 
Perşembe 20.00-20.30 Dünden Bugüne Caz 
Müziti 1 Fatma Filiz Çıragül / Ankara. 
Cuma 20.00-20.30 Caz ve Hafif Müzik 
Dünyasından 1 Özcan Atamert / Istanbul 
veya 
TRTHafif MüzikveCazOrkestrası Konseri 
Cumartesi 2 1 .00-22.00 Günümüzde Caz 
Hülya Tunçag / lzmir. 
Pazar 1 1 .00- 1 2.00 Mavi Nota 
Cengiz Iş ı lay / Istanbul. 
Pazar 1 5.00- 1 5.45 Caz ve Pop Dünyasından 
Teoman Baber / lzmir. 
Pazar 20.00-2 1 .00 Caz Panoraması 
Ahmet Berker 1 Ankara (canlı yayın). 
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• lt is i nevicable that when writing a definitive article on jazz, which has put i ts sramp on the 20rh 
century and is considered to be the true classical music of our age, the first question to be answered 
is "What is jazz?". However, ever since the time when this music first started to be heard up unril 
today, everyone who has attempted to answer this question wirh a comprehensive and lasring def
inition has soon become aware that he is more or less in the wrong. W e rherefore can define jazz in 
quite a general and flexible way as "A form of music of black origin, emanating from the blending 
of i ts own rhythmic understand ing ariginaring from Africa and European harmonies and melodies, 
stressing improvisations, and ". In facr, since the term "jazz", as a result of the evolurion of many 
years, nowadays "means many differenr things for different people", as s tat ed by the famous music 
eritic Leonard Fearher, the general definition above might sametimes prove to be insufficienr. 
Maybe the right tbing ro do is refrain from looking up the answers ro questions !ike "w hat is jazz?" 
from books or encyclopaedias on jazz, and ro lisren ro different examples of this music at concerrs 
or from recordings, as far as one's means permit, and thus ro assimiiate the evolurion of it through . 
listening. The following pages have been written in order to provide a ki nd of "treasure map" for 
all music lovers, young and old, who are eager ro embark on such a pleasanr advenrure. 
The almost century old history of jazz can be reviewed by dividing it inro various periods parallel 
ro i ts evolution, as in classical music. Even though jazz musicians oppose the classification of the 
music they make under several names, we can daim that up until the 1 980's, almost every decade 
has carried the parricular stamp of one or more forms of jazz. If we look back in time, we see that 
in the jazz world the 1970's is called the period of Fusion; the 1 960's of Free Jazz; the 1 9SO's of 
Modern Jazz made up of differenr kinds, namely Cooi, Hard Bop, Soul & Funk; the 1940's of 
Bebop, the 1 930's of Swing; and the 1920's Classica! Jazz, while the former span of nearly rwen
ty years is called the period of Early Jazz. The 1 980's has been a decade when the music of rhese 
various periods has started to melt in a single pot, when forms of jazz previously considered to be 
ourmoded once more became irems on the agenda and when the younger generation, although 
sornewhat Iate, have started to bow with respect ro the masters of the past. In the 1 990's which real
ly foster great hopes as ro the future of jazz, it can be said that this rrend is stili valid and the con
remporary jazz world has embraced a grear number of musicians, both young and old, whose work 
covers a wide spectrum. In such a shorr text which can bur only be an essay at very rapidly review
ing the century-old history of jazz, I believe that the division in ro these decades will really prove to 
be of benefit as a method simplifying a complex structure and that they will provide great ease for 
the comprehension by readers of the evolution of jazz music in i ts outlines. If you wish, we can go 
back for 1 00 years and srarr on o ur inceresring voyage in rime. 

King Oliver ( 1885-19 38) & Creole Jazz Band 
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l 890's: RAGTIME AND BLUES 
Even rhough rhere are many different points of view on che defınirion of jazz music, on rhe dare 
ir has emerged, and even on che origins of che word "jazz", a point on which almosr everyone 
see m s ro be in unison is che facr rhe che birrh place of jazz is che ciry of New Orleans, ser on che 
del ra where che Mississippi ri ver flows in ro che Mexico Bay, in rhe srare of Louisiana. In rbis 
region, which was under che sovereignty of che French and che Spanish before ir became parr of 
rhe U ni red Srares of America, we can ralk abour a real blending of culrure. Especially ar che end 
of che previous century, che black population in rhe region was divided into rwo main groups: on 
the one hand rhere were the "Creoles", who were liberared during the sovereigniry of the French, 
who have mixed wirh whire people and spoke French, alrhough wirh a broken dialect. On rhe 
other hand were the American negroes, who were emancipared from slavery only ar che end of rhe 
Civil W ar, and who had nor yer moved far away from rheir African origins. "Creoles" were a race 
who were influenced by French culrure for many years and who had inherired rhe classical music, 
popular song, ciance and even the opera rradirions of Europe. The American negroes, on the orher 
hand had, parriculary during rheir years under slavery, developed songs, ro be larer called work 
songs, reflecring the influence on rhem of rhyrhms of African origin and Church music, as ir was 
forbidden for rhem ro ralk ro each other while working in rhe fıelds and so as ro express the suf
fering they had gone through. When the prod
ucrs of rhese rwo different undersrandings of 
music, RAGTIME of "Creole" origin and 
BLUES of slave negroe origin united in the fer
tile environment of New Orleans and rook roors, 
the cross-bred music which emerged was larer 
called jazz. 
Ragtime, considered ro be the forefather of jazz 
bur inspired from classical music, is a form of 
music wrirren only for rhe piano, and which was 
generally simple, merry, and playful in rhyrhm. 
Si nce the most disrincr characrerisric of the "rag" 
pieces which were multi-themed and rich in vol
ume was that they were rhoroughly composed 
beforehand, ragrime was accepred ro be much 
closer ro the classical music rhan jazz which was 
based on improvisarions. The ragrime trend 
which was born in Missouri in che lasr decade of 
che 1 9rh cenrury and which was spread in Saint 
Louis, Kansas Ciry and New Orleans, crossed rhe 
Atlantic Ocean, conquered Europe soon enough 
and lasred until 1 920. The most im portant com
poser and soloisr of Ragrime, wbich required rhe 
musician ro have a developed piano rechnique in 
addition the the abiliry ro compose was Scott 

joplin, composing over 600 "Rag" pieces plus 
rwo operas. When Joplins's famous composirion 
The Entertainer was used as the musical score of 
che film "The Sting" in rhe 1 970's, Ragrime once 
more became popular, even rhough rhis popular
iry lasred for only a few years. 
Blues is no doubr the most im portant of all rhe 
Mro-American music srrucrures underlying jazz 
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music. As in many forms of music ir was surely born as a form of slow and rhychmic song, or 
maybe a cune of yearning for che homeland, and has turned in rime co a mode wich scores and 
lyrics of definice patterns. The most im porcan c feacure c hac "Blues" has introduced co jazz music 
is che facc chac this form generally emphasizes che capabilicy of che musician or che singer for 
spontaneous ereari vi ey, c hac is, impcovisacion. W. C. Handy who is accepced as che "Farher of 
Blues", Ma Rainey who's che " Morher of Blues" and Bessie Smith, who has became famous w i ch 
che nickname "The Em press of Blues", are among che firsc prominenc nam es of che blues form 
which has copped all ways of expressian of che black communicy ever si nce che beginning of che 
century. 
1900-1930: EARLY & CLASSICAL JAZZ 
(NEW ORLEANS + DIXIELAND + CHICAGO) 
NEW ORLEANS jazz which is considered co be che firsc real jazz is a simple, polyphonic music 
of black origin, based on group improvisacion and i ncluding variacions on rhemes. "Ragrime" 
scores, blues and spiricuals of black origin, and group improvisarion blended wirh marches and 
popular melodies lie ar che source of this music. The basic inscruments of c his form are che cornec 
(or crumpec), crombone and dariner playing the melody in front of che rhychm seetion compris
ing bass or che cuba; drurns; che piano, or che banjo or che guicar. Saxophone was included in New 
Orleans jazz only in che 1 920's. Buddy Bo/den, Kid Ory, Bunkjohnson, King Oliver,]ohnny 
Dodds and Sidney Bechet are among che pioneers of this music which has been heard in New 
Orleans bars and sereers day and nighc, and which has been an integral part of every form of feasc, 
mass

. 
and celebracion in c hac region ever s ince che beginning of che century up until coday. 

However, che greacesc name in New Orleans jazz is undoubcedly che crumpec master Louis 

Armstrong who has creaced che fisc classical jazz scores wich che quincecs and septers he has found
ed since 1925.  As for che ci ele of che first jazz composer, pianiscjelly Roll Morton who has broughc 
a scruccural consiscency co tljıis music and who has pleaded, in his own words, chac he has "invenc
ed jazz in 1 902", has been deemed worchy of this honour. 
The jazz music performed by che white musicians living in New Orleans as of che 1 9 1 0's has been 
named DIXIELAND. The mos c im portant difference becween this sryle of che whices and chac of 
che blacks is chac ic's being played faster and being more cheerful .  The firsc recording named 
Dixielandjass One-Step has been made in 1 9 1 7  by che Original Dixieland]ass Band, an average 
band of white musicians who were imitaeing che work done by che blacks in this form of music. 
The Dixieland form which has been an integral parc of New Orleans musical life scarced co draw 
accention once more in che whole world and parcicularly in England ar che end of che 1 950's. 

Louis Armstrong (1898-1971) 



39 ,_-------------
In ı 9 ı 7 ,  as a resulc of che dosing down of che brochels in che famous Scoryville discricc of New 
Orleans, many of che musicians in che ci ey losr che ir jobs and moved norch in search of new places 
co make cheir music. The CHICAGO scyle chus developed in jazz music which had reached 
Memphis, Sc. Louis and Chicago by che river boars on che Mississipi, by whices who were imirat
ing black musicians, especially those migrating from New Orleans. The most imporcanr charac
ceriscic of this form which was conrrary co che New Orleans sryle was personal solos gaining promi
nence. In addition co this, che ineroduction of che saxophone i neo jazz music and che undermining 
of che daminance of che rrumper in time by che saxophone has been realized through che Chicago 
scyle. However, che most imporcanr name of this sryle has been che most famous white crumper 
master of che history of jazz, B ix Beiderbecke, who is alsa considered ro be i es firsr legendary name. 
Anather poinr worchy of arrenrion in reviewing che period of Classical Jazz, is che facr rhar che 
piano had soan caken a primary role. Even chough a music based on che piano such as ragrime lies 
ar che origins of jazz music, this insrrumenr clearly had no place, say, in che "Marching Bands" of 
New Orleans, w hile ir occupied a privileged place in jazz, bor h accompanying other insrrumenrs as 
an im porcam element of che rhychm seccion, and as an im porcam sola insrrumenr. That' s why piano 
sryles such as "Srride" and "Boogie-W oogie" have developed in che period of Class i cal Jazz and why 
rhese original ways of performing have influenced many a jazz pianisr in che years co come. 
STRIDE, seering forth from che rhythmic prin
ciples of ragrime, had chosen to beaurify che 
melody by borrowing from European piano and 
arehescra rechniques. Pianisr james P. johnson 

of New York is looked upon as che farher of rhis 
form. The most popular name in che Seride 
mode, which had concinued with Wi//ie "The 

Lion" Smith, is Thomas "Fats" Waller, who 
had seriously inrroduced che organ in jazz music. 
As they were making every efforr co transform 
Seride piano inro a refined sorr of music, BOO
GIE-WOOGIE, which firsc influenced che way 
of playing che guicar, and rhen che piano, and 
which was quice a rhyrhmic sryle of blues, came 
on che agenda. In c his trend, che characrer of 
music was rhyrhmic and it had impacc, rather 
rhan being melodical. The person who has in a 
sense united chese rwo crends and liberated piano from the rules of early jazz was Earl "Fatha" 
Hines, who was che pioneer of che "rrumpec sryle" i'n piano. 
Among che musicians who proceeded on che path paved by him and affecred by che "srride" mode 
in cheir performance, che names of Teddy Wilson who was the most popular pianisc of che Swing 
period and Art Tatum, one of che greacesc vircuosi in che history of jazz who had inrroduced brand 
new ideas in jazz piano as regards harmony and rhyrhm are worchy of menrion. 
The most imporcanr comman characreriscic of che above-menrioned various forms of Early 1 
Classical Jazz was rhac music was performed by smail groups, generally made up of 6 or 7 people. 
ı930's: SWING 
The second great migratian in jazz cook place in che years ı 928- 1 929 from Chicago co New York, 
and as a resulc of this, che SWING period scarred. While in che Classical Jazz period rwo beac 
measures were generally in use, Swing became che period of four bear jazz. In this period, when 
jazz was accepced lovingly by grear masses of people for che fırsc rime, jazz music enrered dance 
halis through che appearance of big orchesrras of ı O to ı 5 people called Big B and s. The Kansas 
Ciry, Chicago and New Orleans sryles were alsa part of che Swing period. The most im porcam 
features rhac separace che Swing form from Classical Jazz are che more frequenr use of wricren 



Charlie Parker ( 1 920- 1 955) 



41 arrangemenrs, emphasis on personal improvisations and solos rather rhan group improvisarions, 
and preference of big orchesrras ro smail groups. In the jazz made by Big Bands, firsr rhe band 
srarred wirh rhe major melody as a whole and inrroduced rhe rheme, and rhen differenc incsrru
menc grou ps would play rhe arrangemenrs w ri rten dow n for rhem and from among rhese rhe 
soloisrs would perform rheir solo, based on improvisarion, and afrer each insrrumenc group played 
in rum, they would go back ro the main rheme and rhe arehescra would finish rhe piece as a whole. 
As jazz recordings could only be released on 78 rpm records of 3-4 minures d uration ar rhar rime, 
all rhe above-menrioned phases were realized in rhar shorr span of time and in the most dynamic 
way. Among the accomplished jazz arrangers and leaders who shaped up the Swing period and 
whose names were always pronounced w ith c heir big bands each of which had a differenc "sound" 
of irs own, the first names to come to mind are Fletcher Henderson, Duke Ellington, Coımt 
Basie,Jimmie Lunceford and Benny Goodman. Along wirh rhe "Swing" period, w hi ch is taken 
ro be rhe srarr of rhe daminance of rhe saxophone in rhe world of jazz, grear soloisr musicians !ike 
Coleman Hawkins, Lester Young, Ben Webster, johnny Hodges, Benny C arter and Sidney 

Bechet have managed to become famous, leaving many orhers behind. 
1 940's: BEBOP 
As rhe rise day by day in the popularity of "Swing" caused this form of jazz to be dose some of irs 
dignity as rime passed and turn ineo dance music aiming the commercial, young jazz musicians from 
differenc regions preferred ro resise this trend and developed a sorr of reaction. As United States 
enrered the WW II and mainraining big bands became impossible both commercially and due to 
shorrage of members, a new period srarred; namely, rhar of the BEBOP, a more developed form of 
jazz as regards rhyrhm, harmony and melody, and on ce mo re performed w ith smail groups. The rwo 
imporranc pioneers of this sryle were al ro saxophone wizard Charlie Parker who died young, and 
the master of the rrumpet, Dizzy Gillespie, who died two years ago aged 75 .  In bebop, rhe tempo 
had been highrened and rhyrhm of jazz scores had become more brisk and agile. As for harmony, 
chords of nine, eleven, and rhirreen and increased and decreased variarions of same were added to the 
familiar chords of seven. While phrasings of eighr or rwelve measures were included in rhe melody, 
notes of eighth and sixteench were made frequenc use of. However, rhese changes which were quite 
hard ro perform and which necessirared a solid logic and a deep accumularion of knowledge on behalf 
of the musician proved ro be roo complicared for the musicians themselves, with the exception of a 
few distinguished names !ike pianisr Theloniow Monk, bass player Charles Mingus, rrumper play
er Fat s Navarro ve c rombone player J J. johnson, as well as be ing rejecred by the jazz fans who 
weren'r accustomed to such a complicated music up uncil rhen. So "Bebop" did not last long. 
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1950's: MODERN JAZZ 
(COOL + WEST COAST + HARD BOP + FUNK & SOUL + MAINSTREAM) 

In comrast co che screeching, croubled and excicing scruccure of "Bebop", a mo re conrrolled, cran

quil and sofc form of jazz, namely COOL, was che center of accenrion for a shorc rime in che begin

ning of che 1 950's. A generacion of musicians !ed by crumpec player Miles Davis who spenr his 

novice period w i ch Charlie Parker, arranger and leader Gil Evans andjohn Lewis, who was abouc 

co form che Modern Jazz Quaccec, became pioneers of Cool Jazz, which expressed a cool and com

posed way of performing wichouc going co che excremes of emocion. Anocher original name of this 

trend, pianisc Lennie Tristano, made renovacive experimenrs wich young musicians !ike Lee 
Konitz and Warne Marsh who had gachered around him. Cool Jazz in which wriccen arrange

mencs were in majority in che scores, where a sofc way of performing wichouc vibracco was pre

ferred co passioace rhychmic performances, and which ariginared from New York, conrinued wirh 
the WEST COAST trend co be developed in rhe years co come by che jazz musicians on che W esc 

Coasc of USA, in California, che majority of whom were white. Of che pioneers of this trend who 

broughc echoes of che cal m and pleasanr life in California co jazz music which for many years had 

reflecred the passianare and srrong voice of che suffering blacks; Gerry Mulligan, Dave Brubeck 
and Chico Hami/ton stili carey on cheir active successful work, while rrumpecisr Chet Baker and 

alco saxisr Art Pepper, who have become legends as much wich rheir music as rheir ouc-of

ordinacy lives full of advenrure and trouble, are cwo musicians ro whose work we can only lisren 

on che ir albums. 
Opposed co rhese crends which were in line wich the paccern of classical jazz, as well as the 

European music rradirion, HARD BOP, a dynamic form of jazz based on bebop, emerged on che 

East Cosc of United States, especially in New York, in the second half of che 1 950's, pioneered by 

young black musicians most of whom were cechnically perfecc and in command of che fundamen

cals ofharmony. Horace Si/ver, Sonny Rollins, Max Roach, Art Farmer, Phi/ Woods andjohnny 
Griffin, who are among che pioneers of this form of jazz in which che polyrhychmic understand

ing of "Bebop" in rhyrhm was simplifıed, buc a melodically more complex improvisacion was pre

ferred, are stili active masters of rhe jazz world. As for other mainsrays of Hard Bop, pianisc Bud 
Powell and crumpecisc Clifford Brown had passed away in that period, while drummer Art 
Blakey died in 1 990. 

Towards the end of the 1 95q's, along wich "Hard Bop", some sub-rrends rhoroughly ariginar

ing from black musicians and which were named FUNK & SOUL also emerged. These minor 

jazz forms which were derived from Blues and Gospel, and which principally appealed co young 
blacks wich rheir passianare buc simpler rhych

mic scruccure, soon turned inco popular music 

rrends. In parcicular, che works of Art Blakey, 
Horace Si/ver, Cannonbali Adderley and 

]immy Smith were adoringly liscened co by 

grear numbers of people. These scores and 

newly made arrangemencs of same have been 

popular especially in England in recenc years 

and were frequendy played in clubs as dance 

m us i c. 
While jazz music became enriched w i ch che ren

ovacions broughc wich ModernJazz in addition 

co irs cradirionaJ characceriscics, the number of 

musicians choosing co scay wich che mainserearn 

rather rhan exrreme crends have increased quice 
a Joe and this underscanding of music which 

even chough embracing rhe lascing conrribu-
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rions of various forms of jazz was also quite !oya! ro classical jazz rradirion was called MAIN-
STREAM. Among the masters of "Modern Mainsrream" which kepr on being the trend most 
favoured by real jazz fans up unril roday are pianisr Bill Evans, who is no Jonger with us, renor 
sax player Stan Getz, who passed away three years ago, plus Benny Carter.].j. johnson, Oscar 

Peterson, Hankjones, Ahmedjamal,joe Pass andjoe Henderson, who are a joy to listen to in 
rheir mature age and young jazz musicians Wynton Marsa/is and Marcıts Roberts can be men
rioned. 
1 960's: FREE JAZZ + MO DAL JAZZ + THIRD STREAM 
As from the end of the 1950's, several rrends in the jazz world which can be considered new and 
avant-garde were inrroduced. Before bandiing "Free Jazz" which has put i ts sramp on the 1 960's, 
ler's rake a Jook ar rwo or her trends of rhese years. The 1 960's have in general been a period when 
a chromarism wirhour form was favoured ro the ronal cemral climare. MO DAL JAZZ, evolving 
under the pioneering of Mi/es Davis and reaching irs summir wirh john Coltrane, was a form 
of jazz where, as i ts name implies, modes were preferred ro changes in chords ro srrucrure the 
music. Many famous jazz musicians of our day (Wayne Shorter, Chick Corea, Herbie Hancock, 
Keithjarrett, joe Zawinul, George Benson,john McLaughlin, Ron Carter, Tony Williams, 

jack Dejohnette, ere.) were marured in the 1 960's wirbin this trend as novices by Mi/es Davis 
and many of rhem have kepr rrue to this understand ing of jazz. 
Cuba Jazz which firsr emerged wirh Caravan Dexter Gerdon (19 23-1990) 
made popular by the Duke Eliington Orchestra 
in 1 93 5 ,  and reached irs summir wirh some 
recordings of Dizzy Gillespie working wirh 
Latin American musicians roward the end of the 
1 940's, can be ci red as the firsr example of w har 
was ro be named Fusion in larer years, that is, 
gerring a new kind of music by blending wirh 
jazz the patterns of anorher form of music. 
However the most prerensious and sophisricared 
works of this ki nd were began ro be realized ar 
the end of the 1950's and the cross-bred music 
which resulred from the arrempr ro meir 
C1assical Music (First Srream) wirh Jazz 
(Second Srream) in  the same por was called 
THIRD STREAM. This trend, finding irs most 
sarisfacrory form in the composirions of 

. Gunther Schuller, the American musicologisr 
of German origin ,  George Russell and john 
Lewis, co u! d not really be successful in general, 
due to rhe differences in the srrucrures and rra
ditions of the rwo kinds of music which formed 
i ts basis and could daim bur few followers in the 
world of m us i c. Perhaps the on! y popular and 
successful name of this unfrwrful trend, which 
was adepred later by some musicians in  Europe 
who produced mainly academic work which was 
differenr, bur did not ereare much inrerest, was 
the Modern jazz Quartet who have celebrared 
rheir 40rh anniversary rogerher in 1 992. 
The form of jazz which really put i ts sramp of 
the 1 960's was FREE JAZZ. This sryle which 
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evolved under the pioneering arremprs of Ornerre Coleman, the accomplished alto saıüsr, rrue to 
i ts name, gave way to a mode of performance where everyrhing was free. This music, w ithout hav
ing a basis of harmony, w ithout be ing commitred to a definire number of measures, which could 
be tona!, atonal, or polytonal according to the mood, way of thinking and capaciry of the musi
cian who is performing, and which may be defined as a series of improvisarion wirh a definire 
rhyrhm or rheme has perhaps been the leasr liked jazz trend, wirh the samllesr number of follow
ers as ir necessirared much efforr and arrenrion to lisren. As for roday, in addition to Coleman, 
Cecil Taylor, Anthony Braxton, and Sım Ra who died lasr year, have been the !oya! and famous 
names of this trend. In the 1960's, young black American musicians !ike Albert Ayler and Archie 

S he pp who srruggled for freedom and equaliry had raised che banner of FreeJazz in the black free
dom movement and accepcing this wild and unruly music as the cry of cebellion of the black race, 
made use of it as a polirical instrumenr of protest. However rhese faoarical attemprs resulred in 
music fans alienating from jazz, and consequendy this has been a period where record sales 
dropped to its lowesr. 
1970's: (JAZZ-ROCK) FUSION + 
AACM CHICAGO SCHOOL + EUROPEAN CHAMBER JAZZ 
Miles Davis, who has had the privilege of pioneering several sryles during the history of jazz, is 
also considered to be the farher of the JAZZ-ROCK FUSION trend which pur i ts sramp of che 
1 970's and has become the most popular trend 
in jazz music afrer Swing. Davis, who inrro
duced elecrronic insrrumenrs in  his group for 
the firsr rime in a record he made in 1 969, made 
use of the patterns and rhyrhms of rock music of 
which the youth of that period were scout fol
lowers in Bitches Brew produced in 1 970, has 
rhus pioneered che most conrroversial trend in 
jazz history. Even rhough he was excommuni
cated from the world of jazz by radical purisrs, 
wirh cries of "Berrayal !" ,  Davis and the musi
cians broughr up in his group soon gave rise to 
the birch of a new genetation of jazz fans. While 
jazz once more became popular wirh the Fusion 
trend, numerous musicians producing average 
works of this ki nd chose to ger rich in the easy 
way by making commercial records. While the 
musicians who had worked with Davis towards 
the end of the 1 960's and whose names were 
menrioned above produced lasring examples of 
Fusion in groups !ike Weather Report, Retı�rn 
to Forever and Mahavishnu Orchestra, some 
accomplished young ralenrs ! ike Freddie 
Hubbard, George Benson and Statzley 

Turrenline reached fame wirh popular scores 
the jazz qualiry of which is sornewhar doubtful. 
Even rhough the Fusion trend the influence of 
which is stili felr roday, rhough diminishingly, 
has been very much ericicised with impairing 
some fundamenral characrerisrics and sonority of 
jazz, and because it drove disringuished jazz 
musicians to w inning easy money from a simple 
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music; it has been of beneflt to jazz in the long run because a young generatian of music lovers 
whose ears have got an affınity for jazz through this music have felt incerest in past periods of jazz 
in time and conseguently old jazz recordings that have nearly gained antique status were once 
again released in the market and some jazz masters who had a hard time gerring on with their 
work were revered for the fırsr rime. David Sanborn, Kemıy G., Michael and Randy Brecker, 

Chick Corea Elektric Band, Spyro Gyra and similar musicians and groups producing works of 
popular jazz are, in a sense, the exrensions of this trend roday. 
On the other hand, in addition ro the commercial Fusion trend, anather jazz trend pioneered by 
pianisr M uhaf Richard Abrams, (who had founded a musicians' cooperarive AACM - Association 
for" the Advancement of Creative Musicians in Chicago in the middle of the 50's), having Free Jazz 
and the black mavement of the 1960's ar its source played an im portant role in the USA in the 
1970's. The jazz of the AACM Chicago School, which made more intense use of the African roots 
of black music, was larer called The Great Black Music, insread off jazz, and this form of music 
has in a sense pioneered the trend of World Music, the favourite of the 1 990's. Togerher with 
Anthony B raxton, whose name was memioned above, Art Ensemb/e of Chicago, World 
Saxophone Quartet, Air, David Murray, Leo Smith, Chico Freeman and Ray Anderson, are the 
im portant groups and musicians of this trend. 
The laresr jazz style which emerged in the 70's was a trend imroduced by rhe musicians eecord
ing wirh the ECM (Edirions of Contemporary Music) record company, founded by the producer 
Manfred Eicher in Germany and considered to be a ki nd of chamber jazz of European source. In  
this form of  jazz called ECM SCHOOL or  EUROPEAN CHAMBERJAZZ, as ir's been named 
by some, emphasis is on solos or work of smail groups. The basic relation berween this music 
which is the producr of young musicians most of whom are of European origin and has had 
classical training, and the rradirional jazz, is the imporrance placed on improvisarion. Musicians 
whose names have been associared ar cerrain periods wirh this acousric jazz trend, which has 
caused a grear repercussion wirh the improvisarional piano recirals of the American pianisr Keith 
]arrett, are Pat Metheny, Gary Burton,Jan Garbarek, Eberhard W eber, Egberto Gismonti, 
Terje Rypdal, john Abercrombie, Ra/ph Towtıer, Steve Tibbets, Dave H ol/and and Charlie 
H aden. 
1980's: NEO-BOP + NEO-SWING + FREE FUNK + 
M-BASE + ACID JAZZ/JAZZ HIP HOP 
While in the SO's the impact of the jazz forms of the previous decade was stili felr, some rrends 
from pasr periods began ro ger popular again. This renewed artachement, of course owes much ro 

the incerest that a new generatian of musicians 
and jazz fans memioned above under "Fusion" 
seetion have felt in old forms of jazz. The 
"Bebop" trend which was reborn as NEO-BOP, 
pioneered by two masters who have died in 
1 990; the famous master ofbop, tenor saxophon
ist Dexter Gordon, and drummer Art 8/akey, 
who for many years constantly rejevunated jazz 
w ith the young musicians he has been rraining in 
his famous group he calledjazz Messengers, also 
had irs repercussions. The works of three manu
mental names of jazz who have long si nce passed 
over, Charlie Parker, John Coltrane and 
Charles Mingus, have served as compass of this 
trend, w hile a wealrhy inherirance of jazz srarred 
ro be turned over to new generations through 
young musicians !ike Woody Shaw, David 
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MU1-ray, Arthur Blythe, Oliver Lake, Dewey Redman and]ulius Hemphill. Meanwhile, famous 
nam es of past years, likejohnny Griffin, Art Farmer and Mal Waldron started to d ra w attention 
once again and became popular. 
While in the 1 980's, turning to the past in jazz reached even furcher back, Swing, the popular 
jazz music of the 30's, once more cook place on the agenda. The most successful names among the 
young jazz musicians of the NEO-SWING trend who preferred to make music in the manner of 
the masters of that period are tenor saxophonist Scott Hami/ton, darinerise Ken Peplowski and 
Warren Vache, who has leased new life i neo corner, one of the first instruments of jazz. 
Another trend of jazz in the SO' s is FREE FUNK, which rakes benefi c of the freedom of Free Jazz, 
w hile raking Jazz-Rock and Funk as model. Among the most prominent names of this trend are 
James Blood Ulmer and Ronald Shannon]ackson who have developed into maturity i n  Ornette 

Coleman's group Prime Time and who have been deeply influenced by Coleman's 
"Harmolodics" musical rheories . 
M-BASE (Macro Basic Array of Structured Exremporizarions), which is a collective founded in 
1 986 by some young musicians who live around Brooklyn in New York and who, i n  fact, do not 
have that many common ideas, has lent i es name to anorher jazz trend of the SO's. This sryle evalv
ing under the pioneering of Steve Coleman, the talenced alto sax player from Chicago, is also 
scruccurally based on Funk, but emphasizes quire complex measures and intricate themes. Among 
the young musicians whose names are l inked to the M-Base trend, mention can be made of Greg 
Osby, Geri Alien, Gary Thomas, Robin Eubanks, David Gilmore and the singer Cassandra 
Wilson. 

The last "jazzy" trend of the SO's originated in England under the pioneering work of a DJ named 
Gilles Robinson. In fact ACID JAZZ is not a real sryle of jazz playing but an arrificial collage of 
music, made possible by the recent technological innovarions in eecording scudios. In Acid Jazz, 
a w ise hybrid of rap, funk, soul and jazz mainly used as dance music, producers or DJ' s write new 
melodies upon che rhythmes and bears of che old jazz and r&b tunes which are rhen elecrronical
ly processed using samplers. While groups such as Galliano, lncognito, Brand New Heavies and 
guitarist Ronny ]ordan popularized Acid Jazz among youth in England, anorher trend based on 
che same principles, HIP HOP-JAZZ synchesis has become che most appealing "fusion" sryle of 
che Iate SO's in  USA. In one hand, famous "hip hop" musicians !ike Guru and A Tribe Called 
Quest became inceresred in jazz, and on che other, young jazz players, such as Greg Osby, Steve 
Coleman and Branford Marsalis, following the foorsreps of Miles Davis who has worked wirh 
Easy Mo Bee on his post-morcem project, included "hip hop" in rheir work. 





49 
1990's: POST-MODERN JAZZ: 
THE SYNTHESIS OF ALL P AST PERIODS AND DIFFERENT CULTURES 
A grear number of young musicians, who really have ser rheir hearcs on jazz which is abour ro cel
ebrare irs l OOrh anniversary, now are keeping cheir eyes on che past inscead of che fucure. This ren
deney which firsc emerged in the 80's seems co conrinue in rhe years co come. As new invenrions 
and radical changes in jazz music do not seem very probable now, looking co crends which have 
been oucmoded in che pasr wichour being developed as much as they could have been should only 
be considered natural. The current way of life in rhe black gheccos where black yourhs are being 
broughr up, che culrural rissue wichin which rhey are seeking for an idenriry, and che concempo
rary music scyles they liscen co, will also dereemine the shape of American jazz ro come. In che 
meanrime, che influences of differenr culcures can now easily be reflecced on jazz thanks co com
municarive facilicies and jazz is hence rransforming i neo a universal music of are. Ir is indeed a hard 
or even dangerous job ro es cimare che probable developmenrs in future years of any branch of are. 
However, i c should not be considered a precenrious prophecy co say chac che jazz we will liscen co 
in che beginning of che 2 ls c cenrury would be a complerely eclecric and marure synrhesis. 
CONCLUSION 
Today jazz music is being played and appreciated all over the world. Ir has, in facc, been music fans 
in Europe, ]apan and Latin America who have embraced the American musicians menrioned above 
wirh the warmest incerest all through jazz history. Some of the many jazz musicians to come our of 
chese counrries have in curn made grear conrriburions co the evolurion of jazz. In this arcicle, we d id 
not have che chance co menrion rhese musicians, apan from the ones belonging to the ECM school. 
Furchermore, we could not include jazz vocalists and those musicians who do not fall i neo the clas
sification we have made use of. Indeed, in such a short article it wasn't possible to menrion many 
distinguished musicians even by citing their names, or to tell explain in derail the contributions 
in jazz of rhose whose names have been menrioned. To emphasize one more time, this short his
tory was prepared w ith a view co serve as a simple sreering compass for those who do nor enjoy a 
comprehensive knowledge on jazz music. Our aim was to inoculate rhe younger generatinn wirh 
some curiosiry in rhis respect. 
Young generations roday enjoying an incerest in jazz can no doubt be considered very lucky as they 
have rhe opporrunity co lisren to all the classical works of jazz from the re-released CD' s in the most 
perfect way; co ger acquainred one by one w ith the living grear masrers of rhe pas c in the frequenr
ly organized conceres and festivals; and to choose those forms and works of jazz that they fancy from 
the very wide spectrum accessible ro rhem. Ler's bring rhis short history to an end undedining 

Art Ensemble of Chicago ( 1969) 
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something not co be neglecced: Jazz, exacdy like Classical Music, is a form which develops by 
constandy borrowing from the past. Doesn't that mean that instead of suffıcing with the 
popular names of comemporary jazz, we should listen co the masters of years ago and rhus 
explore che sources of jazz? When you make an efforr and srarr on such an inceresring advenrure, 
you will no doubr be rewarded wirh some lovely surprises. So, hasren co rake che firsr step by 
arrending che co nceres of jazz masrers, especially the older ones, in che Imernarional İstan
bul Jazz Festival. Then you won'r be regrering in che furure for opporruojries you've missed. 
Remember that many masters who've parricipated in che İstanbul Festival, such as Dizzy Gitlespie, 
Mi/es Davis and Stan Getz, are not wirh us anymore . . .  So let's hope co see younger geoeratioos, 
who appreciare experience, in che "jazz Tradition Ni gbt" or Betty Carter concert side by side w ith 
dedicared and wise jazz fans . . .  
LAST NOTE 
If you thiok you may be inceresred in jazz rrends of the past periods bur you don't know where co 
begin with, you may lisren co che disringuished examples of che differenr sryles and work of jazz 
masters in the jazz programmes broadcasred by TRT Radio 3. Every evening on 20.00 hrs., 
excepr on Saturdays, TRT Radio 3 broadcasts jazz and the following is the complete weekly sched
ule of programmes with their producers and originating radio studios. Tune in and enjoy the 
everlasting music! 

Monday 20.00-21 .00 All That Jazz 
Ali Sönmez 1 İstanbul 
Tuesday 20.00-20.30 World of Jazz 
Erol Tulay 1 Ankara 
Wednesday 20.00-20.30 Jazz in the World 
Teoman Baber 1 İzmir 
Thursday 20.00-20.30Jazz from Pastco Presem 
Fatma Filiz Çıragül 1 Ankara 
Friday 20:00-20.30 From the Jazz World 
Özcan Atamert 1 İstanbul 
or Concert of TRT Big Band of 
Jazz and Pop Music 
Saturday 2 1 .00-22.00 Comemporary Jazz 
Hülya Tunçağ 1 İzmir 
Sunday 1 1 .00- 1 2 .00 Blue Note 
Cengiz Işılay 1 İstanbul 
Sunday 1 5 .00- 1 5 .45 
From the World of Jazz and Pop 
Teoman Baber 1 İzmir 
Sunday 20.00-21 .00 Panorama of Jazz 
Ahmet Berker 1 Ankara (li ve broadcast) 
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VOKAL CAZ 

VOCAL JAZZ 

Sevin Okyay 

• Şarkı söyleyen birini dinlemek bir zevktir, o kişinin sesi güzelse tabii. Insanlar, güzel sesli ve aynı 
zamanda da şöhret sahibi kişileri dinlemek için kucak dolusu para verirler. Şöhretin faydası vardır, 
hatta ses güzelligini gereksiz hale bile getirebilir. E\u genel kurallar, caz şarkıcıları söz konusu oldu
gu zaman da degişmez ama, caz şarkıcılarının durduk yerde, sırf show'ları iyi diye meşhur olmaları
na da pek rastlanmaz. Işin içine mutlaka, bogazla birlikte yüregi de parçalıyara benzeyen bir duygu, 
içten dışa vuran bir güç karışır. 
Caz şarkıcıları sesleri güzel olan ve caz söyleyen insanlardır. Ancak, cazın ilk şarkıcıları caz şarkıcı
sı degil, caz müzisyenlerinin eşliginde blues söyleyen pop şarkıcılarıydı.  Bunlar çogunlukla kadındı
lar ve geleneksel blues formlarından, hatta bazen geleneksel blues şarkılarından yararlanıyorlardı. 
Aslında söyledikleri, popüler müzikten de izler taşıyan ve büyük duygusal gücü olan bir tür rafine 
blues' du. 
Gerçekten önemli denebilecek ilk caz şarkıcısı, sı
cak bir sesi olan ve ilk blues formlarının basitligini 
bir ölçüde korumuş olan Ma Rainey'di. Onun hi
mayesi altına aldıgı Bessie Smith de en büyükleri. 
Aslında blues söyleyen o ilk caz şarkıcıları döne
minin sözü edilmeye deger diger isimleri ise, lvie 
Anderson, Mildred Bailey, lda Cox, Alberta 

Hunter, Victoria Spivey, Sippie Wallace ve 
Ethel Waters'dı. Ne var ki, Big Bill Broonzy, 
Robert Johnson ya da Cripple Clarence Lafton 
gibi dönemin büyük erkek blues şarkıcıları ile ara
larında çok az benzerlik vardı. Cazın ilk vokalistle
ri, bu janr geliştikçe onunla birlikte büyüyüp geliş
tiler. Cazın etkisi, onların, zamanla evrim geçire
rek caza özgü karakteristikleri de kapsamaya baş
layan şarkı söyleyiş şekillerinde hissedilmeye baş
landı. Böylece, caz şarkıcısı oldular. Ma Ra i ney ( 1886- 19 39) 
Kimi insan cazda insan sesinden hoşlanı rken, digerleri enstrümental caz dinlemeyi tercih eder; hat
ta bazıları da sadece enstrümental caza gerçek caz gözüyle bakar. Bu durum, insan sesin in, tıpkı di
ger müzik türlerinde oldugu gibi, cazda da enstrümaniarın esnekligine sahip olmayışından kaynakla
nıyordur belki. Bütün o bize aşina duygulada yüklü olan ses, bizim en aşina oldugumuz enstrüman
dır elbet, ve eger bir vokalist marifet göstermeyi biraz ileri götürürse, insanlar onu reddetme egi
limi gösterir. Sözlü şarkıları söylemek, bu anlamda çok daha fazla sınırlıdır. Sözlerle müzigin ideal 
dengesini bozan herhangi bir vokal marifet, şarkının kendisini zedeler ve dinleyiciler de bu durum
dan hiç hoşlanmaz. Dolayısıyla, caz şarkıcısı ile kaynak malzemesi arasında, caz enstrümentalistinin
kinden çok daha yakın bir bag vardır. 
Morley Jones, caz şarkıcılıgını şöyle tanımlıyor: "Caz şarkıcılıgı müzigi sunuşta bir tarz geliştirmiştir; 
bu tarzın işleyişini saglayan kavram caz duygusu, caz duruşudur. Bir tema üzerinde, ya da bir tema
nın bir satırı üzerinde dogaçlama yapmak yerine, caz şarkıcısı kendi caz özelliklerini bir satırın tek 
tek her bölümünde, tek tek her kelime ile sözlü olmayan hece üzerinde dogaçlama yaparak göste
rir. Sözler söz konusu oldugu zaman, bu dogaçlama, bu biçimlendirme ve yeniden kalıba dökme, 
hem müzigi ve hem de söz duygusunu etkiler. Bu, caz vokal cümlelendirme sanatıdır ve bir caz şar
kıcısını tanımlayan da budur." 
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Işte Rainey, Smith ve digerlerini caz şarkıcılıgının öncüleri haline getiren, çalışmalarına dahil ettikle
ri bu unsurlardır. Bu arada, caz şarkıcılıgının ilk dönemlerindeki kadın şarkıcı hakimiyetinin tesadü
fı olmadıgını da belirtelim. Çünkü bugüne kadar, gerçekten iyi caz şarkıcılarının çogu, kadın olagel
miştir. Büyük, erkek "blues-haykırıcıları"nın (Big Joe Turner, Jimmy Rushing, Jimmy 
Witherspoon, ve mesleginin belirli bir döneminde Ray Charles), bazı big band şarkıcılarının, daha 
iyi bazı bop vokalistlerinin ve kendi enstrümanlarındaki ustalıkları caz şarkıcısı olarak başarılarını ne
redeyse gölgelendiren dört caz müzisyeninin (Louis Armstrong, Jack Teogorden, Fats Waller, 
Dizzy Gillespie) in�r kabul etmez ve çok güçlü varlıkları, bellibaşlı istisna örnekler olmaktan öte
ye gidememiştir. Diger tanınmış erkek şarkıcılar arasında, Billy fckstine, Al Hibbler, Joe 
Williams, Johnny Hartman, Earl Coleman, fmie Andrews ve Bill Henderson sayılabilir. Bu ara
da, elbette yumuşak tonlu, sıcak caz şarkıcısı Not "Kingn Cole'u ve özenli, yetenekli vokalist Mel 
Torme'yi de unutmamak gerekir. Çok popüler üç erkek şarkıcı ise, aslında gerçek caz şarkıcıları ol
madıkları halde bu kategoriye dahil edilmelidir; çünkü caza çok şey borçludurlar ve karşılıgında, onu 
etkilemişlerdir. Bunlar, parlak meslek yaşamlarının bir noktasında, caz ya da swing grupları ile çalış
mış olan Bing Crosby, Tony Bennett ve Frank Sinatra'dır. Özellikle Bennett, çalışmalarının he
men hemen hepsinde caz cümlelendirme unsurlarından yararlanmıştır. 
Sonra, "seat" de var elbette: Louis Armstrong'un icat ettigi (bir gece, söyledigi şarkının sözlerini 
unuttugu rivayet olunur; en azından, kendi öyle diyor), sessiz harfleri kalınlaştıran, anlamsız hece
lerle sözsüz ve hızla şarkı söyleme tarzı. Big band'lerle swing'in, yerlerini küçük kombolara ve bop'a 
bıraktıgı dönemde ortaya çıkan ve mizahi çagrışımları olan seat, Armstrong'dan sonra Slim 
Gaillard ve Leo Watson tarafından sürdürülmüştür. Watson'ın mürideri ise (Bobs Gonzales, Joe 
Carroll, Melvin Moore) işin mizah dozunu arttırmışlardır. Sonradan scat'i rafine ve sevimli hale 
getirenler ise, Jackie Cain ve Roy Kral ikilisi olmuştur. Dizzy Gillespie'nin kendisi de bir seat us
tasıydı. "Vocalese" ise, bir bop şarkı söyleyiş tarzıydı. Yalnızca bir melodiyi degil, iyi bir caz mü
zisyeninin bir melodi üzerine dogaçlamalarını alıp bunların üstüne bilinç akımı kelimeler yazardınız. 
Bu alanın öncüleri de fddie Jefferson ve Leo Watson olmuştu. 
Gene de, her şey ve sıralanan bütün son derece önemli istisnalar bir yana, caz şarkıcılıgı kadınların ha
kimiyeti altındadır. Bu hakimiyet Ma Rainey ile başladı ama, henüz bir yeni yetmeyken Rainey ile bir
likte kendini yollara vuran, sonra da tek başına çalışmayı tercih eden Bessie Smith ile büsbütün net
lik kazandı. Meslek hayatı erken yaşta tökezleyen, sonra birazcık yükselen ve nihayet agır bir düşüşe 
ugrayan Bessie Smith, çok iyi vokal teknigi ve dogal parıltı l ı  sesi olan olaganüstü bir şarkıcıydı. 
Öncülerden sonra ise, 1 930'1u ve 1 940'1ı yılların, yani caz şarkıcılıgının altın çagının en büyük şarkı
cısı, duygularının gücü ve caz cümlelendirme kavramıyla, Billie Holiday olmuştur. Charlie Parker 
saksofoncuları ne kadar etkilemişse, Holiday de 
caz şarkıcılarını o ölçüde etkilemiştir. Aynı za
manda cazın hem en trajik kişilerinden, hem de 
en büyük dahilerinden biriydi. Malzemesini başka 
bir şeye dönüştürebilen ve kendi duygularını çok 
kişisel bir şekilde ifade etmek için şarkıları kolay
lıkla biçimlendirebilen bir şarkıcı. Caz cümlelen
dirmesi konusunda da bir uzmandı ve bunu enst
rümental bir şekilde uygulayabilirdi. 
Ella Fitzgerald da caz şarkıcılıgı alanındaki ger
çekten yenilikçi kişilerden biri oldugu gibi, döne
min Billie Holiday' e hiçbir şey borçlu olmayan en
der şarkıcılarındandı. Esin kaynagı, pop şarkıcısı 
Cornee Boswell olmuştu, ve olgun yıllarında 
hem caz, hem de pop dinleyicilerinin çok iyi tan
dıgı bir şarkıcıydı. Meslek yaşamının büyük bölü
mü boyunca, has caz duygusunu pop müzigin 
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ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Fitzgerald'ın popüler arenadaki başarıları, onun çok temiz sesli, 
şarkılarını kendi kendilerini ifade etmeye bırakan, çok iyi bir caz şarkıcısı olduğu gerçeğini gözden 
uzak tutmamalı. 
Cazın gelmiş geçmiş en has şarkıcısı sayılan Sarah Vaughan, vokalist olmadan önce on yıl piyano 
öğrenimi gördü. Aslında Vaughan 1 8  yaşındayken, Billy Eckstine onunla hem ikinci vokalist, hem 
de ikinci piyanist olarak anlaşmıştı. 1 940'1ı yıl larda, bop'un ritmi k ve armonik imalarını sezgisiyle kav
rayan az sayıda vokalistten biri oldu. Ama saf caza hep meslekdaşlarından daha yakındı; melodileri 
büyük bir hayal gücüyle yeniden işler, onları değiştirmektense üstlerine yeni şeyler inşa ederdi. Va
ughan, herhangi bir popüler müzik türünün görüp göreceği en olağanüstü seslerden birine, çok tak
lit edildiği halde taklitçilerin başarıya ulaşmasını engelleyen zengin ve güçlü bir sese sahipti. 
Yalnızca onlar mı? Daha birçok kadın caz şarkıcısı buğulu seslerinin yankılarını sundu caz arenasına: 
He/en Humes, Anita O'Day, June Christy, Chris Connor, Peggy Lee, Biossam Dearie, He/en 
Merri/1, Dinah Washington, N ina Simone, Nancy Wilson, Sheila Jordan, Shirley Horn, Abbey 
Lincoln ve daha niceleri. Carmen McRae'yi de unutmuyoruz, elbette. Çünkü, usta şarkıcılığı bir 
yana, Betty Carter'a "tek gerçek caz şarkıcısı" payesini veren kişi de o. 
Daha önce de Istanbul Festivali'nin konuğu olan Betty Carter, gençlerden kurulu üçlüsüyle birlik
te, vokal bölümü hayli zengin olan 1 .  Uluslararası Istanbul Caz Festival i'nde bir kez daha Açıkhava 
sahnesine çıkacak. Modern caz şarkıcılarının sonuncusu ve en heyecan verici olanı Carter, başka 
hiçbir şarkıcının etkisini taşımayan, kendine özgü bir şarkıcı. Onu etkileyen, insan sesi ya da söyle
yişi değil, enstrümaniarın sesi. Zaten, standart malzeme kullanan diğer vokalistlerle mukayese edil
meyecek ölçüde enstrümaniardan kaynaklanan bir söyleyişi var. Bu tarz, yalnızca (Lionel 
Hampton'ın ona küçümseyerek "Betty Bebop" adını takmasına yol açan) "seat" tarzı için değil, 
belli bir melodi ve sözleri parçalara ayırarak söyleyişi için de geçerli. Mucizeler mucizesi ki, şarkı 
sözleri bu işlemden sağ salim çıkıyor, ve hatta belki daha da güçlen iyorlar. Boğuk ve güçlü, sakso
fonu andıran sesiyle bu dinamik seat şarkıcısını n, hem tekniği, hem de duyguları üzerinde olağanüs
tü bir hakimiyeti var. 
1 .  Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin vokal bölümü zengin dedik. Gerçekten de öyle. ilk gecede, 
yani Vokal Gecesi'nde sahneye önce pek tanınmayan Kübalı bir "a capella" vokal grubu, Grupo 
Sampling; ardından da çok tanınmış bir şarkıcı çıkıyor: Bang Zoom Üı;lüsü ile birlikte Bobby 
McFerrin. 
Grupo Sampling, şarkılarını nefıs bir şekilde taklit ettikleri ritm, bas ve üflemeli çalgı sesleriyle ta
mam lıyorlar. Bir başlarına, sahnede koca bir orkestra varmış izlenimi uyandırırken, yalnızca sesle
riyle karşı konulmaz bir dans müziği yapıyorlar. Tıpkı altı adet Kübalı Bobby McFerrin gibi (daha ön
ce de McFerrin'in konserlerinde ilk grup olarak Sarah Vaughan ( 1924-1990) 
çıkmışlar çünkü), insan sesini trombonları, sakso
fon ları, trompetleri ve poliritmik Latin karmaşa
sını "örnekleme" de kullanıyorlar. Eğer bu konse
re de dahiise (ki olduğunu umuyoruz), Lennon ve 
McCartney'nin "Drive My Car" versiyonlarında 
kendinize mukayyet olun. 
Aynı gece, Bobby McFerrin de Türkiye'deki 
hayranlarının karşısına ilk kez. çıkacak. Müzik tür
leri ve formlarının yılmaz araştırıcısı McFerrin, 
aslında bir piyanist. Iki klasik müzikçinin oğlu ola
rak, müzik çalışmalarına çok küçük yaşlarda baş
lamış. Şarkıcıl ığa el atışı ise, 1 977 yılında, 27 yaşın
dayken olmuş. ilk albümü "Bobby McFerrin" ona 
şöhreti getirdi ve ertesi yıl ( 1 983) tek başına kon
ser vermeye başladı. Dünyanın her yanında oldu
ğu gibi Türkiye'de de "Don't Worry, Be Happy" i le 
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tanınan McFerrin, kelimenin gerçek anlamıyla "li-
ve" bir sanatçı. Büyük sahne karizması olan, seyir
ciyi etkisi altına alarak konserlerinin sonuna doıı
ru onlardan görkemli korolar oluşturan bir virtü
oz. Istanbul'da da, büyük bir ihtimalle, durum 
böyle olacak. Bu yakınlarda senfoni orkestraları 
yönetmeye başlayan McFerrin, herhangi bir enst
rümana, hatta bazen sözlere bile gerek duymadan 
seyircisini etkileme yeteneııine sahip bir sanatçı. 
1 .  Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin diııer iki 
vokalisti ise, iki genç isim: Mor/o G/en ve Noo. 
Glen, yeni Nino Simone, Noa ise geleceııin Joni 
Mitcheiri olarak anı lıyor. 
Asıl adı Achinom Nini olan Noo'nın köklerinde 
üç farklı yer var: ülkenin en ünlü çaııdaş şarkıcısı 
sayıldıııı lsrail, ailesinin vatanı Yemen, ve kendisi
nin yetiştiııi kent olan New York. Belki de onun Di na h Washington ( 19 24-1963) 

için, ayrımlarla bir alıp veremediııi yok. coıırafyanın ve müziııin sınırları onu ilgilendirmiyor. Müzik 
türlerinden deııil. kendi duygularından etkileniyor. Mutlu bir insan, dünyaya kızgın deııil. Bu duygu
nun kendisinden insanlara geçmesini ve onlara dokunmasını istiyor. lstanbul'a birlikte geleceııi (ve 
daha önce Al Di Meola ile Istanbul Festivali'nde çalmış olan) Gi/ Dor vasıtasıyla tanıştıııı Pot 
Metheny'nin desteııiyle, ilk uluslararası albümünü yaptı. 
Mor/o Glen ise, Led Zeppelin, Neil Young, Fleetwood Mac ve Simon and Garfunkel'ı dinleyerek 
büyümüş genç bir sanatçı. Çocukluııunda, bir gospel grubunun piyanisti olan büyükannesinden et
kilenmiş. Chicago'nun blues çevresi de onu etkilemiş, elbette. Muddy Woters'ı keşfettikten sonra 
ise, armonikaya merak salmış. Şarkılarından birinde ("Trave/") anlattıııı gibi, 22 yaşındayken New 
York'a gitmiş ve orada inşaatlarda işçi olarak çalışmış. Üç yıl sonra ise California'ya taşınan Glen'in 
yaşamı, orada Nino Simone'la tanışmasının ardından yepyeni bir yön almış. 28 yaşında gittiııi New 
Orleans'ta girdiııi bir yarışma sonucu, Fransa'da bir festivale katılmaya hak kazanan sanatçı, başarı 
ve şöhreti bu ülkede yakaladı. Tom Woiu, Groce jones ve Louis Armstrong'un bir karışımı olan 
güçlü ve boııuk sesiyle, caz, blues, reggae, folk ve pop ezgileri taşıyan parçalar seslendiren Marla 
Glen izleyicilerini derinden etkilerneyi başarıyor. 
Güzel sesli birinin şarkı söyleyişini dinlemek, bir zevktir. Caz şarkıcıları, caz söyleyen güzel sesli in
sanlardır. Ne var ki, bazıları cazda insan sesini sever de, bazıları enstrümanı tercih eder. Ama 
1 .  Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nin geniş vokal yelpazesi, caz müziııi şarkıcıları kadar, başka tür
de şarkıcıları da kapsıyor. Cazcı olanı olmayanı, yenisi ve eskisiyle, birinci sınıf şarkıcılar var Festi
val' de. Insan sesi sevenlere duyurulur ... 
• It is a joy ro lisren ro sameone singing, if that parricular person has a beauriful voice. People 
pay loads of money ro lisren ro people w ith beauriful voices, who also happen ro be famous. Being 
famous helps a lot, ro che poinr of eliminaring the requiremenr for a beauriful voice. These gen
eral rules hold rrue for jazz singers, roo. However, ir is hardly che case for jazz singers ro ger famous 
by only che qualiry of cheir show. There's always chac incensiry of feeling which seems ro rend the 
hearr rogerhec w ith the rhroar, and a power which exrends from inside out. 
Jazz singers are people who mostly have beauriful voices and who sing jazz. However, che fırst 
singers in jazz were noc jazz singers, bu c racher pop singers who sang che blues, ro che accompa
nimenc of jazz musicians. They were mostly female and used cradirianal blues forms, sametimes 
even cradirianal blues songs. Whar they acrually sang was a sorr of refıned blues carrying some 
rraces of popular music, and which had greac emocional power. 
The fırsr jazz singer of real im portance was Ma Raitıey, who had a warm-voice and who sorne
whac kepr che simplicicy of earlier blues forms. Her prorege Bessie Smith was che greacesr among 
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the fırsr generatian of jazz singers. lvie Anderson, Mildred Bailey, Ida Cox, Alberta Hımter, 

Victoria Spivey, Sippie Wallace and Ethel ıVaters are orhers worrhy of mention during that early 
period, who were in facr singing the blues. Stili, they had very lirtle in common wirh the grear 
male blues singers of the period !ike Big Bill Broonzy, Robert johnson or Cripple Clarence 
Lofton. The fırsr veealisrs of jazz grew up rogerher wirh the genre as ir also grew up. The influ
ence of jazz could be felr in rheir singing which evolved by rime ro cover new characrerisrics pecu
liar ro jazz and they rhus became jazz singers. 
Human voice in jazz is favoured by some people, w hile orhers prefer ro lisren ro insrrumenral jazz, 
and some only consider the insrrumenral part ro be the real jazz. This may be due ro the facr that, 
human voice lacks the flexibility of the insrrumenrs in jazz, as in all orher kinds of m us i c. Ridden 
wirh all rhose familiar emorions, human voice is by far rhe mosr familiar instrumenr for us, and if 
a vocalisr carries his or her tricks roo far, people rend ro rejecr ir. Verbal singing has even more 
resrricrions in this sense. Any vocal rrick rhar disruprs rhe ideal balance of the words and music, 
damages the song irself and displeases the audience. The jazz singer is m uc h closely linked ro his 
or her source marerial rhan rhe jazz insrrumenralisr is. 
Morley Jones defınes jazz singing as follows: "Whar jazz singing has developed is a manner of 
addressing music, in which jazz sense, jazz posrure, is rhe operarive concepr. Insread of improvis
ing on a rheme or a line of a rheme, the jazz singer demonsrrares his or her jazzness by improvis
ing on every single part of line, on every single Carmen McRae 1922) 
word or non-verbal syllable. When words are 
involved, rhis improvisarion, this shaping or 
recasring, affecrs borh the music and the sense of 
the word. This is the art of jazz vocal phrasing, 
and rhis is whar defınes a jazz singer." 
Ir was the introduction of rhese elemenrs inro 
rheir work rhar makes Rainey, Smith and orhers 
rhe pioneers of jazz singing. The female dami
nance in the early periods of jazz singing, by rhe 
way, was not coincidenral. Because up unril 
now, most of the really good jazz singers have 
been female. The undeniable and very srrong 
exisrence of the grear male "blues-shourers" 
(Big joe Tumer, jimmy Rushing, jimmy 

Witherspoon, and ar a cerrain period in his 
career, Ray Charles), some big band singers and 
some berrer bop vocalisrs, plus four jazz musi
cians the mastery of whom on rheir respecrive 
insrrumenrs almosr edipses rheir achievemenr as 
jazz singers; namely, Louis Armstrong, jack 
Teagarden, Fats Weller, and Dizzy Gillespie, 
have been no more rhan prominenr exceprions. 
Other imporranr male jazz singers are Billy 
Eckstine, Al Hibbler, joe Williams, johnny 
Hartman, Earl Coleman, Emie Andrews and 
Bill Henderson. The sofr-roned, warm jazz 
singer Nat "King" Cole and rhe careful, able 
vocalisr Mel Torme should also not be lefr out. 
Three very popular mal e si ngers should al so be 
menrioned here, even rhough they are not really 
jazz singers, because they owe much ro jazz and 
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have influenced ir in rerurn. These are Bing Crosby, Tony Bemıett, and Frank Sinatra, who 
have worked wirh jazz or swing groups in some point in rheir brilliant careers. Bennerr, especial
ly, uses elements of jazz phrasing in almosr all of his work. 
There is al so "seat",  of course, that cansonant rhick, non-verbal fasr singing wir h meaningless syl
lables, which was invented (when he was ar a loss one nighr w ith the words of the song, or so he 
says) by Louis Armstrong. Seat, which emerged in che period when big bands and swing gave way 
ro smail combos and bop, and which had impliearions of humour, was followed up by Slim 
Gaillard and Leo Watson afrer Armsrrong. The diseiples ofWarson (Babs Gonzales,joe Carroll, 
Melvin Moore) have inereased che dosage of humour. B ur ir was che duo ofjackie Cain and Roy 
Kral who refıned and prerrifıed seat. Dizzy Gillespie himself was a master of seat singing. As for 
"vocalese", ir was a sryle of bop singing. You not jusr cook a melody, bur also a good jazz musi
eian's improvisrion on a melody and wrore srream-of-eonseiousness words. Eddie jefferson and 
Leo Watson were the pioneers in this field. 
Stili, all said and done, and all che highly imporrant exeeprions eired, jazz singing is women's 
domain. Ir srarred wirh Ma Rainey, bur became mueh clearer wirh Bessie Smith, who went on 
che road wirh Rainey when she was jusr a reenager, rhen preferred ro be on her own. Audiences 
loved the blues she included in her programme. Bessie Smirh, who sa w her career falter early, expe
rienced a slight rise, and rhen a harder fall, was a remarkable singer w ith a very good vocal rech
nique and a voice which had a narural radiance. 
Afrer che pioneers, che grearesr singer of che 30's and 40's, that is, che golden age of jazz singing 
was Billie Holiday, wirh her emorional power and canception of jazz phrasing. She was as influ
ential on jazz singers as Charlie Parker was on saxophonisrs. Ar the same rime she was borh one of 
the most rragic fıgures in jazz and also one of irs grearesr geniuses, an areise who could complere
ly transform her marerial, and easily reshape songs ro make a very personal s tarement of her own 
emorions. She also was an experr on jazz phrasing and could apply ir in an insrrumental way. 
Ella Fitzgerald was anather of che rrue innovarors of jazz singing, and one of che few singers of 
che period who owed norhing ro Billie Holiday. She gor her inspirarion from che pop singer 
Cornee Boswell, and in her macure years was a well-known singer to borh che jazz and pop audi
ences. Through much of her career, she integrared pure jazz feeling into pop music, bur her 
achievemenrs in che popular arena should not shadow the facr rhar she is a very good jazz singer 
wirh a very clear voice, who !ers her songs speak for rhemselves. 
Sarah Vaughan, the puresr singer in jazz up unril now, had scudied che piano for ren years before 
becoming a vocalisr. In facr, when she was 18, Billy Eckstine had hi red her as second vocalisr and 
second pianisr. She wenr on ro become one of the 
few vocalisrs of the 1 940's ro understand inru
irively rhe rhyrhmic and harmonic implicarions 
of bop. Bur she was always closer ro pure jazz 
rhan many of her colleagues, and reworked 
melodies in rhe most imaginarive ways, buiid
ing on rhem insread of changing. She had one of 
the most remarkable voices c har any sorr of pop
ular music has ever known, a rich and powerful 
voice, much copied, rhough never wirh much 
success. 
And that is not all. Many a female jazz singer has 
enriched the jazz arena wirh the echoes of rheir 
misry voices: He/en Humes, Anita O'Day, 

June Christy, Chris Connor, Peggy Lee, 

Blossom Dearie, He/en Merrill, Dinah 
Washington, Nina Simone, Nancy Wilsotı, 
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Sheila Jordan, Shirley Horn, Abbey Lincoln, and many orhers. W e' re nor leaving Carmen 
McRae our, of course. In addition ro her masrerly way of singing, she was rhe one who ranked 
Betty C arter as "the only real jazz singer". 
Betty C arter, who had previously been rhe guesr of rhe İs ranbul Festival, w i ll now come up on 
rhe srage of rhe Open-Air Thearre wirh her rrio in rhe l sr lnrernarional İstanbul Jazz Festival, 
which has quire a rich seetion on vocals. Carrer, rhe lasr and most exe i ring of modern jazz singers. 
She is a singer onro herself, who has nor been influenced by any other singer. Whar influences her, 
in facr, is nor humman voice, or human singing, bur rhe sounds of rhe insrrumenrs rhemselves. 
She sings in a way more insrrumenrally conceived rhan any other vocalisr using standard mareri
aL This sryle of Carrer is nor only rrue of her seaning (which prompred Lionel Hampton ro deri
sively nickname her "Betty Bebop"), bur of her fragmenrarion of a given rune and lyrics. And rhe 
lyrics miraculously survive this rrearmenr, even gerring more enhanced. This dynamic seat singer 
wirh her husky, saxophone-like voice, has an exrraordinary conrrol of borh rhe rechnique and her 
own emorions. 
W e have said rhar rhe vocal seetion of rhe l sr International İs ranbul Jazz Fes riva! is rich, which ir 
is indeed. On rhe firsr nighr, Grupo Sampling, a Cuban "a capella" group which are nor yer quire 
famous, rake srage firsr; followed by sameone 
who is very famous: Bobby McFerrin, wirh his 
Bang Zoom Trio. 
Grupo Sampling complemenr rheir singing 
wirh superbly imirared ryhrhms, bass and horn 
insrrumenrs, crearing rhe impression rhar rhere 
is a whole band on srage, and producing irre
sisrable dance music by sheer voice alone. Like 
six Cuban Bobby McFerrins (they have a!so 
opened for him in rhe pasr), rhey make use of rhe 
human voice in "sampling" rrombones, saxo
phones, rrumpers and rhe Latin polyrihyrhmic 
complexiry, and produce irresisrable daoce 
music wirh sheer voice. If ir is included in rhe 
program of this concerr (we hope ir is) rheir ver
sion of Lennon and McCarrney's "Drive My Car" 
may shake you up a bir. 
The same nighr, Bobby McFerrin will meer his 
fans in Turkey for rhe firsr rime. A daunrless 
explorer of sryles and forms of music, McFerrin is 
firsr and faremost a pianisr. The son of rwo das
sical musicians, he srarred his music studies very 
early. Ir was only in 1 977, when he himself was 
27,  rhar he becarne a singer. His firsr al bum, 
"Bobby McFerrin", made ir for him and nexr year 
( 1 983) he began ro have solo concerrs. McFerrin, 
very well known in Turkey as all around rhe 
world wirh his hir "Don't Worry, Be Happy" is in 
facr a 'li ve' arrisr i o rhe real sense of rhe word. He 
is a virruoso wirh grear srage presence, who can 
rake rhe whole audience under his s pe ll, forming 
magnificenr ch oruses of rhem near rhe e nd of his 
concerrs, which, mosr probably, w i ll be rhe case 
in İstanbul. McFerrin, who has larely raken ro 
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influencing his audience wirhour needing any 
insrrumenrs, and in cerrain circumsrances, nor 
even words. 
The orher rwo vocalisrs of rhe lst lnrernational 
İstanbul Jazz festival are rwo young artisrs: 
Marla Glen and Noa. Glen is presenred as the 
new N ina Simone, w hile Noa is named thejoni 

Mitchell of the future. 
The roors of Noa., whose real name ise Achinonı 

Nini, cover three different places: Israel, where 
she is considered ro be the mosr famous conrem
porary singer; Yemen, the !and of her family; 
and New York, where she grew up. Maybe thar's 
way she has norhing ro do with discrimination. 
She is not inceresred in geographical or musical 
boundaries, and influenced by her own emo- Abbey Lincoln (19 30) 
tions, rarher rhan styles of m us i c. She is a happy person, nor angry ar rhe world, and wanrs to trans
fer rhis feeling ro orhers, wanrs this ro rouch the others. lt was through girarisr Gil Dor (who has 
once accompanied Al Di Meola in İstanbul), wirh whom she will be coming ro İsranbul that she 
mer Pat Methetıy, who supported her ro make her firsr inrernarional album. 
As for Marla Glen, she is a young musician who grew up lisrening ro Led Zeppelin, Neil Young, 
Fleetwood Mac and Simon & Garfunkel, and was influenced as a child by her grandmorher who 
was the pianisr of a gospel group. The bluesy environmenr of Chicago naturally had i ts share, as 
far as influences go. After sh e d iscovered Mı;ddy Waters, sh e cook ro che harmoni ca. As sh e re lls 
in one of her songs ("Travel"), ar rhe age of rwenry-rwo she wenr ro New York and worked in a 
consrrucrion si re. Three years larer she moved to California where she mer Nina Simone and after 
that her life rook a new turn. She wenr ro New Orleans ar 28 and rhere she won a comperirion 
which rook her ro France. It's there she met fame and success with her soulful m ix of jazz, blues, 
reggae, folk and pop. Hers is a powerful and harsh voice, a combination of Tom Waits, Grace 

jones and Louis Armstrong, which deeply effecrs rhe audience. 
Ir is a joy ro lisren ro someone wirh a beuariful voice. Jazz singers are people wirh beauriful voices 
who sing jazz songs. However, white some people !ike che human voice, orhers prefer che sounds 
of insrrumenrs. B ur rhe w ide vocal specrrum of the ls c Inrernarional İstanbul Jazz Festival covers 
singers of orher sryles as well as jazz singers. Singers in and our of jazz, borh young and old, w i ll 
ger on the stage in rhe festival. So ler rhis be known by those who favour che human voice. 
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BREZiLYA MÜZiGi VE CAZ 

BRAZILIAN MUSIC AND JAZZ 

Cengiz l§tlay 

• Brezilya müziginin özellikle Amerika'da caz ve siyah-pop müzikle kaynaşması yıllar öncesine da
yanır. Ancak çok daha eskilere gidilirse, Brezilya müziginin Amerikan cazı ile olan ilişkisinde bazı dö
nemlerde çok etkili oldugu görülür. 1 922 yılında Pixinquinha'nın kombosunun Paris'te Kuzey 
Amerikalı bir fokstrot orkestrasıyla yaptıgı çalışmadan yıllar, hatta iki nesil sonra, özellikle 1 960'1ı 
yıl larda, "Bossa Nova" ile Brezilya müziginin yeniden büyük ilgi gördügünü söyleyebiliriz. Ama artık 
bugün birçok Brezilyalı müzisyen Amerikan müzigini oldukça etkilemiştir; bu müzisyenlerin birço
gu da yaşantılarını Amerika'da sürdürmektedir. 
Şu sıralar Brezilya müzigi ile Amerikan müziginin karışımında yeni bir müzikal hareket oldugu pek 
de söylenemez. Aslında bugünkü gelişim daha çok yeni bir kalite, ya da yeni bir arayıştır. Brezilya'da 
olaganüstü bir müzikal zenginlik vardır. Her eyalet degişik birkaç müzik kültürünün birleşmesini 
yansıtmaktadır. Bunlarda agırlık Afrika, Portekiz ve yerli halk müzigi olmaktadır. 
Brezilya, SAMBA'nın oldugu tek ülkedir. Cuica, sambada kullanılan ve Kongo'dan Brezilya'ya gelen 
bir çalgıdır. Ama samba, Maxixe'den yani Angola'nın bir halk dansı olan Partido Alta'dan türemiştir. 
Copacabana, Rio de Janeiro Capoeira dans ı da Angola'nın Dança Das Aulas'ın

dan gelmektedir, ama Berimbau adı verilen ve bu 
dansta kullanılan çalgı Angola'da bulunmamakta
dır. Yerli halk müzigi ve Portekiz müzigi, Afrika 
müziginin karışımına eklenince ortaya Brezilya'nın 
müzikal kültürü çıkmıştır. 
Samba, Rio De Janerio'daki Estaçio De Sa' da dog
du. Brezilya'daki ilk samba okulunu (Escola De 
Samba) lsmael Silva 1 928'de kurdu. Bugün ise 
Brezilya'da binlerce talebesi bulunan ve vurmalı 
çalgılar ustaları ile dansçı/arı yetiştiren sayısız 
samba okulu bulunmaktadır. Silva yokluk içinde 
öldü, ancak onun yakın arkadaşı olan flütçü ve 
besteci Pixinquinha, samba konusunda milli bir 
kahraman oldu; sambayı ticari ve sosyal anlamda 
geliştiren ve Amerikan "blues"unu andıran 
choros tarzı ile birleştiren ilk Brezilyalı ünvanını 
aldı. O tarihlerde samba çalan müzisyenler 
(sambistas) müzisyen olarak kabul edilmeyip, yap
tıkları da iş sayılmadıgından, marjinal kişiler olarak 
polis tarafından sürekli takip altında bulundurulu
yorlardı. 
Pixinquinha'nın flüt, gitar, vurmalı çalgılar ve Cava

quinho, Banda/im, Bondola gibi yaylı çalgılar çalan, 
tamamı zenci müzisyenlerden oluşan sekiz kişilik 
grubu, bu izienimin degişmesine yardımcı oldu. 
Grup, o günün ana müzikal tarzlarının karışımını 
kontrpuan ve dogaçlama teknikleriyle birleştire
rek olaganüstü bir popülarite kazandı. Bu arada 
Brezilya dışında Arjantin, Paris ve New York'a da 
turneler düzenledi ve buralarda tanıştıgı diger 
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müzisyenlerle yeni fikirler geliştirdi. Brezilyalılar böylece müziklerinde i lk defa fokstrot ve saksafo
nun karışımına tanık oldular. Bu da daha sonraki yıllarda Bossa Nova'nın oluşumunu hazırladı. 
1 940'1arda Brezilya'daki enstrümental müzij!in gelişiminde bir duraklama oldu ve müzik daha çok 
dans müzij!ine dönüştü. 1 9SO'lerde Amerikan cazı bazı genç Brezilyalı müzisyenleri (Machito ve 
Raul De Souza gibi) etkiledi ve onların tekniklerinde bazı dej!işikliklere neden oldu. Bunlar, 
Copacabana'daki Beco Das Garrafas'da bulunan gece klüplerinde çalışmalarını yoj!unlaştırdılar. 
Johnny Al(. Sergio Mendes, Eumir Deodato, Jorge Ben gibi müzisyenler her gece bu klüplerde 
çalışıyorlardı. "Cool Jazz" akımından çok etkilenen bu tarz, daha sonra Bossa Nova olarak ulus
lararası bir süksenin oluşumunu hazırladı. 
BOSSA NOVA, o dönemde Antonio Carlos Jobim, Oscar-Castro Neves gibi Brezilya'nın 
önemli müzisyenlerinin yanısıra Dizzy Gillespie, Stan Getz gibi seçkin Amerikalı cazcıları da etki
ledi. 1 960'1ı yılların başlarında, adını andıran bir biçimde (Bossa Nova, yeni dalga anlamına gelir) ye
ni bir dalga olarak tüm Amerika'da ve dij!er Avrupa ülkelerinde çok popüler oldu. Bossa Nova'nın 
doj!uşunda en önemli isimler Kaliforniyalı saksofoncu Bud Shank ile Brezilyalı gitarist Laurinda 
Almeida'dır. 1 962'de tenor saksofoncu Stan Getz ve gitarist Charlie Byrd Brezilya'ya gelerek, 
Jobim'in, Joao Gi/berto ve dij!er bazı müzisyenlerin bestelerini repertuarlarına aldılar (bunlar ara
sında, özellikle popüler olan "Desafinado" ve "The Gir/ From lpanema" sayılabilir). 
Bossa Nova, Amerikan müzij!indeki yerini uzun zaman koruyamadı. Ancak daha sonraki yıllarda 
Brezilya! ı bazı müzisyenlerin, Amerikan müzij!i ve özellikle teknolojisi ile ilgilenmeleri, buna karşıl ık 
bazı Amerikalı müzisyen ve prodüktörlerin de Brezilya müzij!inin özelliklerinden yararlanma ve ka
liteli Brezilyalı müzisyenlerle ticari anlamda iş yapma arzuları, Brezilya müzij!inin Amerikan cazı ve 
siyah-pop müzij!i ile kaynaşımını hızlandırdı. 
Brezilya! ı müzisyenlerden son dönemlerde bu füzyona karışan pek çok isimden bazı önemlileri şun
lardır: Gi/berto Gi/, Caentano Ve/oso, Paulo Maura, Airto Moreira, Flora Purim, Nana 

Vasconcelos, C/audio Roditi, Sergio Mendes, Eumir Deodato, Raul De Souza, Jorge Ben, 
Milton Nascimento, Toninho Horta, Gol Costa, Simone, Joao Bosco, Astrud Gi/berto, 
Hermeto Pascoa/, Egberto Gismonti, Tania Maria, Sergio Brandao, Ana Caram, Oscar

Castro Neves, E/ian Elias, Dori Caymmi, Djavan, Manfredo Fest, Leo Gandelman, Joyce, 
Kenia, Ivan Lins, Romero Lubambo, Marisa Monte, lvo Prelman, Paulo Ramos, Ricardo 
Silveira, Wagner Tiso, Nestor Torres, Jose Roberto Bertrami... 

Amerikalı müzisyenlerden Brezilya müzij!iyle çok yakından ilgilenenler de sayılamayacak kadar çok
tur. Bunlar arasında önemli olanlar şunlardır: Jane Bunnett, David Chesky. George Duke, C/are 
Fischer, Stan Getz, Gil Goldstein, Kevyn Lettau, Herbie Mann, Mark Murphy, Dizzy 

and his group 1 1898-1973) 
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Gil/espie, Lisa Rich, Lee Ritenour, Steve 

5/ag/e, Richard Stoltzman, Toots Thielemans, 

Sarah Vaughan, frnie Watts, Pat Metheny, 

Don Cherry, David Byrne, Chick Corea, 
Wayne Shorter, Mark Soskin, Paul Liebermen, 
Paul Winter, Dennis lrvin, Linco/n Goines, 
Sonny Rollins, Paul Socolow, Danny Gottlieb, 

Mark fgan .. . 
Ve şimdi 1 .  Uluslararası Istanbul Caz Festivali'nde 
"Brezilya Gecesi" ... Ca;za ve Brezilya müzigine 
ilgi duyanlar için bu geceyi kapsaml ı  biçimde 
anlatmaya aslında hiç gerek yok diye düşünü
yoruz. Son yıl larda Brezilya'nın yetiştirdigi en 
önemli müzisyenleri birarada seyredebilmek her 
zaman rastlanabilecek bir olay degil kuşkusuz. 
Festival'de karnaval havasını yaşamak için haydi 
Açıkhava'ya! lsmael Si ıva ( ı  905- ı 978) 

• The blending of Brazilian music wirh jazz and black-pop music in che USA in particular goes 
back a number of years. However, if one goes farrher back, Brazilian music seems ro be very influ
enrial in  irs relarion wirh American jazz in cerrain periods. Years, even rwo generarions afrer 
Pixinquinha's combo has worked wirh a norrhern American fox-rror erehescra in Paris in 1922, 
Brazilian music has again drawn a lor of areemi on wir h Bossa Nova. However, roday a grear num
ber of Brazilian musicians many of which li ve in  che USA have quite influenced American music. 
No musical movemenr can righrly be claimed in che mixrure of Brazilian music and American 
music nowadays. The development is rather rowards a new qualiry or a search. There is an extra
ordinary musical richness in B razi!,  and each s care reflecrs che mixrure of several differenr cul
rures of music, wirh che emphasis on African and Porruguese music, and che folk music of che 
locals. 
Brazil is che only counrry which has SAMBA. Cuica is an insrrumenr used in Samba, bur ir has 
arrived in B razi! from Congo. Hovwever, samba is derived from Maxixe, that is Partido A!to, which 
is a folk dance of Angola. Capoeira dance is also derived from anorher folk dance of Angola, namely, 
Dança Das Aulas, bur che insrrumenr used in rhis dance and named Berimbau is nor ro be found in 
Angola. The musical culrure of Brazil has emerged from che music of che locals and Porruguese 
music being added ro che mixrure of African music. 
Samba was born in Estacio De Sa in Rio De Janeiro. Thi fırsr samba school in Brazil (Escola De 
Sambal was founded by lmıael Si/va in 1 928.  Today rhere are a grear number of schools in 
B razi! wirh rhousands of srudenrs, rraining furure masters of percussion and dancers. Sil va di ed 
in poverry, bur his close friend, flutisr and composer Pixinquinha became a national hero of 
samba. He has received the tide of che fırsr Brazilian who developed samba in che commercial 
and social sense and un i red ir wirh che choros sryle resembling American "blues". In those days 
che musicians playing samba (sambistas) were not considered ro be musicians and rheir per
forming was not deemed as work, so they were under consranr scruriny by che police as mar
gina! people. 
Pixinquinha's group of eighr, cnnsisring solely of black musicians wirh rheir flures, guirars, per
cussions, and sering instrumenrs ! ike Cavaquinho, Bandolim and Bandola helped change this 
impression. The group, mixing che main musical sryles of che day wir h counrer-poinr and impro
visarion, gained exrraordinary populariry. He also roured outside Brazil ro Argentina, Paris and 
New York, and developed new ideas rogerher wirh che musicians he mer ar rhese places. Therefore, 
Brazilians wirnessed for che fırsr rime che mixrure of fox-rror and che saxophone in rheir music, 
which served che formarinn of Bossa Nova in larer years. 
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In the l 940's rhere was a pause in the development of insrrumenral music in Brazil, wirh rhe 
music turning inro dance music mosdy. In the l 950's American jazz influenced same young 
Brazilian musicians (like Machito and Roul De Souza) and caused same changes in rheir rech
niques. They concenrrared in the nighr cl u bs ofCopacabana, like Beco Daı Garrafaı. Musicians like 

Johnny Aif, Sergio Mendeı, Eumir Deodato, and ]orge Ben worked in rhese cl u bs every nighr. 
This sryle which bore the impacr of rhe "Cool Jazz" rrend, prepared the crearion of an interna
tional success in the form of Bossa Nova in later years. 
BOSSA NOVA in that period influenced disringuished American jazz musicians like Dizzy 
Gillespie and S tan Getz, in addition to prominenr musicians ofBrazil like Antonio Carlos]obim 

and Oscar-Castro Neves. In the beginning of che l 960's, ir became very popular all over the USA 
and in the European counrries, as i ts name implied (Bossa Nova means new wave). The musicians 
who played che most im porran c role in the birth of Bossa Nova are the Californian saxophonisr 
Bud Sbank and Brazilian guirarist Laurinda Almeida. In 1 962, renor saxophonist Stan Getz 
and guirarisr Charlie Byrd vis i red Brazil and included rhe composirions of Jobim,]oao Gilberto 
and some other musicians in rheir reperroire (Among these compositions, rwo especially popular 
ones, "Deıafınado" and "The Gir/ From lpanema" are worrhy of special menrion). 
Bossa Nova could not mainrain irs place in American music for a long rime. However, the ineer
esr shown by some Brazilian musicians in larer years rowards American music and parricularly 
American technology; rhe incerest some American musicians and producers showed for the char
acrerisrics of Brazilian music; and rheir desire ro co-operare wirh Brazilian musicians of qualiry on 
a commercial basis accelerared the blending of Brazilian music wirh American jazz and black-pop 
music. 
Some prominenr names among the very many Brazilian musicians who gor caughr up in this 
fusion in recenr times are: Gilberto Git, Caentano Ve/oso, Paulo Maura, Airto Moreira, Flora 
Purim, Natıa Vasconcelos, C/audio Roditi, Sergio Metıdes, Eumir Deodato, Raul De Souza, 

jorge Ben, Milton Nascimento, Toninho Horta, Gal Costa, Simone, joao Bosco, Astrud 
Gilberto, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Tania Maria, Sergio Brandao, Ana Caram, 
Oscar-Castro Neves, E/ian Elias, Dori Caymmi, Djavan, Manfredo Fest, Leo Gatıdelmatı, 

joyce, Kenia, Ivan Lins, Romero Lubambo, Marisa Monte, lvo Prelmatı, Paıdo Ramos, 
Ricardo Silveira, Wagner Tiso, Nestor Torres, Jose Roberto Bertrami . . .  

There are so many American musicians who rake a close incerest in Brazilian music that ir is  near 
impossible to keep counr of rhem. However, amongrhese the imporranr ones are: Jane Bımnett, 
David Chesky, George Duke, C/are Fischer, S tan Getz, Gil Goldstein, Kevyn Lettau, Herbie 

joao Gilberto ( 193l) Mann, Mark Murphy, Dizzy Gillespie, Lisa 
Rich, Lee Ritenoı�r, Steve Slagle, Richard 

Stoltzman, Toots Thielemans, Sarah Vaughan, 
Ernie Watts, Pat Metheny, Dotı Cherry, David 
Byrn, Chick Corea, W'ayne Shorter, Mars 
Soskitt, Paul Liebermetı, Paul Winter, Detınis 
lrvin, Lincoln Goines, Sonny Rollins, Paul 
Socolow, Danny Gottlieb, Mark Egan . . .  
And now rhere is a "Brazilian Nighr" in the l sr 
Inrernarional İsranbul Jazz Fesrival. We rhink 
that in facr rhere is no need ro rell those who are 
inceresred in jazz and Brazilian music anyrhing 
in derail abour rhis nighr. Ir is undoubredly no 
common sighr to have all the most imporranr 
musicians of Brazil rogerher. (ome ro Open-Air 
Thearre ro rake a brearh of carnival armosphere 
ar the festival ! 



Brezilya'da yörelere göre müzik türleri Music styles in Brazil according to regions 
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YETiŞKi N BiR CAZ FESTiVALi 

AN ADULT JAZZ FESTIVAL 

Sadettin Davran 

• Festivaller kentlerin ışı�ı. .. Sanatların ise hasadı . .  
Dorukdakiler, ustalar, virtüozlar, unutulmazlar, en iyiler, en ünlüler ... 
Istanbul Festivali yirmi yıl boyunca caz bölümünün üzerine titredi. Bu "bölümün" ünü dünyayı tuttu. 
Ama bu bölüm artık bir "festival" ... Uluslararası Istanbul Caz Festivali. 
"Bölümlük" çok parlak geçti, çok başarıl ı geçti, çok şaşaalı geçti. Hatta rahatlıkla söyleyebiliriz ki 
birçok kentin caz festivallerinden çok daha zengin geçti. Ama artık festivallik yaşamı başlıyor. 
Festivallik çok daha de�işik sularda yol almayı gerektirecek. Festivalierin en önemli yapı taşları o fes
tivalierin politikalarıdır. Istanbul Festivali'ni bugüne taşıyan ilkeler, hiç kuşku yok ki Uluslararası 
Istanbul Caz Festivali'ni de çok yakında Avrupa'nın belli başlı caz festivalleri arasına oturtacak. 
1 .  Uluslararası Istanbul Caz Festivali programı bu açıdan bakıldı�ında yetişkin bir caz festivalinin tüm 
özelliklerini taşıyor. Geniş ve dengeli ses yelpazesi, kendine özgü seçimleri, "ilkleri" ve ilginç 
birliktelikleri ile Istanbul Caz Festivali'ni bu yılın 
kişilikli caz festivalleri arasında saymalıyız. 
Bu ilginç birlikteliklerin ilki Gateway . .. Gitarcı 
John Abercrombie, davulcu Jack DeJohnette, 

bascı Dave Holland. 1 960'1arın ortalarında kaya
lara do�ru giden cazın burnunu yeniden açık de
nize çeviren az sayıda müzisyenlerden üçü. 
Son derece kendine özgü bir müzisyen olan John 
Abercrombie'yi öncü kişili�i de caz dünyasında 
çok özel bir yerde tutar. Her zaman söyleyecek 
sözü olan Abercrombie, 1 985'te basçı Marc John
son ve davulcu Peter Erskine ile i lk kez geldi�i 
Istanbul'da hiç ummadı�ı bir ilgi ile karşılaşmıştı. 
Jack DeJohnette'in ise, Istanbul'da geniş bir hay
ran kitlesi var. Bu yıl büyük ilgi gören sola konse
rinden sonra ikinci kez lstanbulluların karşısına 
çıkacak olan DeJohnette günümüzün en yaratıcı John Abercrombie ( 1944) 
davulcularından. Müzikal birikimi ve ustalı�ı ona sınırsız olanaklar sa�lıyor. 
lstanbullular Dave Holland'ı da çok iyi tanıyor. Dave Halland dünyanın en iyi basçılarından biri. 
Her an bir mucize yaratabilir. Bu üçlünün birlikteli�i 1 970'1erin ilk yarısına kadar gider. Birlikte yaş
lanan ya da gençleşen Abercrombie, DeJohnette ve Halland bu müzi�in onurunu taşıyorlar. 
Bu festivaldeki di�er üçlü ise çok yeni bir birliktelik ... Gitarcı Al Di Meo/a, basçı Stanley Clarke, 
kemancı Jean-Luc Ponty. 
Al Di Meola. Yıllar önce sola, daha sonra beşiisiyle çaldı�ı Istanbul'da bu kez ilginç bir üçlü oluşu
mu içinde dinlenebilecek. Olgunluk ça�ında olmasına karşılık arayışlarını sürdüren Meola bu yanıy
la da övgüyü hakediyor. 
Stanley Clarke. Akrobasiye varan bir ustalık, sınır tanımaz bir üslup. Çok seçkin bir eşlikçi, vahşi 
bir solist, geniş kitlelere adını duyurmuş becerikli bir müzisyen. 
Bu üçlüyü belki de bu yılın en ilginç toplulu�u yapacak olan Jean-Luc Ponty. lstanbul'a ilk kez ge
lecek olan virtüoz kemancı Jean-Luc Ponty akustik olsun, elektronik olsun bu çalgının do�uşkanlık
larını sonuna kadar zorlar. 1 970'1erde Frank Zappa ile yaptı�ı albümler ve daha sonra John 
McLaughlin'in Mahavishnu'su i le çalışmaları, onu caz-rock'un en ön sıralarına koyar. 
Uluslararası Istanbul Caz Festivali'ne uzun ve sa�lıklı bir ömür diliyorum. 
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• Fesrivals are the lighes of the ciries . . .  And the harvesr of the ares . . .  
Those ar  the very rop, masrers, virruosi, unforgerrables, the best, and the most famous . . .  
The I s  ranbul Festival has cherished i t s  jazz secrion for rwency years. This "secrion" became famous 
all over the world. And now this secrion has become a "festival" .  The Incernational İstanbul Jazz 
Festival. 
Life "as secrion" was real bright, very successful, splendid. In fact, it can easily be said that it 
proved to be ri c her than the "jazz festival"s of many a city. But now life "as festival" is beginning. 
Being a festival will necessitate ro navigare in very differenc waters. The most importanc building 
stones of fesrivals are che ir policies. The principles which have carried the İstanbul Festival ro this 
day will no doubt soan establish the Jncernational İstanbul Jazz Festival as one of the major 
European jazz festivals. 
When reviewed from this angle, the program of che lst Incernational İstanbul Jazz Festival has all 
the makings of an adult jazz festival. W e should mencion İstanbul Jazz Festival w ith i ts w ide and 
balanced spectrum of sound, i ts original choices, i ts "firsts" and i ts inceresting groupings, among 
che unique jazz festivals of this year. 
One of these inceresting groupings is Gateway . . .  jahn Abercrambie on guitar,jack Dejahnette 
on drums, Dave Halland on bass. Three of the few musicians who have managed to turn the prow 
of the ship called jazz from heading roward the rocks to open seas again. 
Guitaristjahn Abercrambie, an idiosyncratic musician, has a very special place of his own in che 
jazz world, thanks to his pioneering personali ey. Abercrombie, who always has something to say, 
became the cencer of much arrencion to his own surprise when he first visited İstanbul in 1 985 
w ith bassise Marc Johnson and drummer Peter Erskine. 
As forjack De] ahnelle he has as large a number of fans in İstanbul. DeJohnerre, who will meet 
the İstanbul audience for the second time this year after his sola concert, is one of the creative 
drummers of our day. His musical euroulation and mastery provides him with unlimited possi
bilities. 
The people of İstanbul know Dave Halland very well. He is one of the best bass players of the 
world and is capable of a miraele any momenc. The union of these three goes back ro the first half 
of the l 970's. Abercrombie, DeJohnerre and Halland who got older (or else younger) together, 
carry the honour of this music. 
The other trio in the Festival represencs a brand new union: Al Di Meola on guitar, Stanley 
Clarke on bass,jean-Lttc Panty on violin. 
Years ago, Al Di Meala had played sola in İstanbul, rhen he came wirh his quincet, and now he 
w ili play in the concexr of an inceresring rrio. Al 
Di Mi ola also deserves peaise as he keeps cxplor
ing through his marure period. 
Stanley Clarke. A mastery bordering on acroba
cy, an boundless sryle. A very distinguished 
accompanisr, a wild soloisr, a elever musician 
celebrated by the masses. 
jean-Lttc Panty who will perhaps turn this trio 
inco the most inceresring group of the year . . .  
Virtuoso violonist Jean-Luc Ponry who will visit 
İstanbul for the first rime pushes the means of his 
insrrumenc righr to irs limirs, be it acoustic or 
elecrronic. His albums wirh Frank Zappa in the 
l970's and his work wirh John McLaughlin's 
Mahavishnu purs him on rop of jazz-rock. 
I wish the Incernational İstanbul Jazz Festival a 
long and healrhy existence. 
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SAM PLING KÜBA VOKAL GRUBU 

SAMPLING - GRUPO VOCAL DE CUBA 

Rene Banos 

Abel Sanabria 
Sergio Pereda 
Reinaido Sanler 

Carlos Diaz 

Luis Alzaga 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Theatre 

Tarih Date: 1 1 . 07. 1 994 
Saat Time: 20.45 

SAM PLING 

• Maddi bir karşı l ık ya da yaygın bir şöhret kazanma 
olanagı bulunmayan bir yerde ve koşullarda müzik yapmak, 
kör bir adamın piyano çalması gibidir. Esas ödül ise bunu 
başarmış olmanın verdigi mutluluktur. 

Grupo Sampling'in yirmi üç yaşındaki üyesi Rene Banos, 
kendi kuşagından çogu Kübalı müzisyenin böyle 
düşündügünü söylüyor. "Para kazanmak isteyen 
müzisyenler Kuzey Amerika'ya göç etti ler, müzik yapmak 
isteyen lerse Küba'da kaldı lar. Yıl larca ticari bir kaygı ları 
olmadı. Kazanacak para, satın alacagınız bir şey ve hatta 
yapacak başka bir işiniz de yoksa, konserleri doldurmak 
diye bir endişeniz de olmuyor." 

Yeni Küba müzigi er ya da geç bir patlama yapacaktı. Her 
yıl birçok genç yetenek müzik dünyasında adını 
duyurmakta. I rakere ve Los Van Van bile kadrosunu 
gençleştirdi. Gonzalo Rubalcaba tüm engellemelere 
ragmen dünya çapında bir yı ldız olmayı başardı .  Zengin bir 
gelenege sahip bu ülkede bütün enerji iyi müzik yapmak 
için harcanmakta. Artık iş sadece zamana kaldı .  

"Küba müzi�i dünyayı 
fethediyor. Çok fazla 
seyahat ediyoruz ve 
insanların müzi�imizden 
etkilendiklerini 
hissedebiliyoruL 
"Cuban music is 
invading the world. W 
rravel aloc, we can feel 
people responding to it. 

Rene Banos 
(soldan üçüncü 
chird from the left) 
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Grupo Sampling Küba'nın çıkardığı en son örneklerden 
biri. Banos, "Küba müziği dünyayı fethediyor. Çok fazla 
seyahat ediyoruz ve insanların müziğimizden 
etki lendiklerini hissedebil iyoruz. Burada bizim müziğimiz 
derken çok zengin bir ortamda doğan Küba müziğinden 
bahsediyorum." 

"Zengin" sıfatı, Küba'yı tanımlamak için uygun bir kelime 
olmayabi l ir. Fakat Grupo Sampl ing'i dinlerken, genelde 
Küba'nın çağrıştırdığı iç karartıcı hatta ümitsiz bir ülke 
imaj ından çok uzak, zengin ve canl ı  bir ruhu 
duyumsuyorsunuz. Ingil izce bir kel ime olan "Sampling", 
seslerin elektronik sentezi anlamına geliyor. Ses heceleri 
bir dil için ne anlama geliyorsa, "sampling" de müzik için o 
anlama geliyor: en basit ve yalın bir yapı. Ancak Grupo 
Sampling isminde ufak bir mizah unsuru da var; onlar 
müzikleriyle tüm bir dili yaratıyorlar adeta. 

Grubun altı üyesi de, Havana Ulusal Müzik Enstitüsü'nde 
orkestra enstrümanları üzerine eğitim görürken tanıştılar. 
Şan eğitimi için okul korosunda çalıştılar. O dönemde 
çeşitli parti lerde, sırf eğlence olsun diye, altısı birden 
sesleriyle salsa grupların ı  taklit etmeye başladılar. 

Salsa kelimesinin artık olumsuz bir anlamı oluştu. 
Amerika'ya gitmek yerine ülkelerinde kalmayı tercih eden 
Kübalı müzisyen ler için Salsa, New York ve Miami'de 
sadece para için yapılan, ası l  Küba müziğinin kötü ve basit 
bir versiyonu. Grupo Sampling'in tan ıtım bülteni, onların 
"salsa gruplarında çal ınan enstrümanları taklit ettiklerini" 
söylediğine göre, "salsa" daha olumlu bir genelierne olarak 
ele al ınmalı . 

Onlar, tıpkı altı Kübalı Bobby McFerrin gibi, trombon, 
saksofon ve trompet sesleriyle, o tüm karmaşık Latin 
poliritmlerini kendi ses süzgeçlerinden geçirerek "sample" 
ediyorlar. Sahnede çılgınca sesler ç ıkaran, bağırıp çağıran, 
bongo, konga ve nefesli enstrüman sesleri çıkaran, swing 
ruhunu taşıyan altı genç adam düşünün. Özenli bir çalışma 
sonrasında gelen mükemmel bir icra. Grupo'yu dinlerken 
Güney Afrika, Brezilya ve mereng müziklerinden de 

Sampıing Grubu 
için yazışma adresi: 
Conracc address for 

Sampıing: 

Rue P.Ejanson, 9 
1050 Bruxelles 
Tel: 32 2 537 25 25 
Fax: 32 2 537 61 70 
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melodiler duyabi l irsiniz. Lennon ve McCartney bestesi 
"Drive My Car"ı onların yorumlarıyla dinlerken, otoyolda 
çıkışı bile kaçırabi l irsiniz! 

Besteci ve aranjör Banos, hem bas ve bariton 
partisyonlarını söylüyor hem de solo yapıyor. Aralarında 
Ingil izce konuşabi len tek kişi oldugu için grubun 
sözcülügünü de Banos yapıyor. Kendi ülkesinin müziginden 
söz etme konusunda da oldukça hevesl i . Küba müzigi için 
"fokurduyor" diyor. "Folk ve pop müzigi arasında hiçbir 
ticari ayırım yok. Hepsi gerekli ve iyi olan tüm müzikler 
kabul görüyor. Avrupa ve Amerika'da "folk" kel imesi 
geçmişte kalan birşey anlamına geliyor. Ölmek üzere olan 
birşey. Küba'da ise profesyonel olarak hem folk müzigi 
hem de caz yapan r:nüzisyenlere rastlamak hiç de zor degil. 
Her tür müzik aynı potada eriyor. Keman, Haiti yoluyla 
Fransa'dan geldi. Machito ve Dizzy Gi l lespie Küba müzigini 
ve cazı biraraya getirdiler. Kalipso etkisi Trinidad'tan, 
reggae ise Jamaika'dan geldi. Biz bütün bunların tam 
ortasındayız ve geleneklerimiz de olaganüstü çeşitl i l ik 
gösteriyor. Işte bu nedenle bugün rumba, salsa, mambo, 
caz ve hatta ça-ça var. Kısacası Küba müzik kaynıyor." 

• Making music in a place and under conditions where it 

cannot earn grear material wealth or widespread fame is a 

generalized version of a blind person playing the piano. The 

principal reward is the doing of it. 

Twemy-three-year-old Rene Banos of Grupo Sampling says 

that a lot of Cuban musicians of his generatian look at this 

that way. "The musicians who wamed to make money 

defected to North America. Those who wanted to make 

music stayed in Cuba. They have had no commercial pressure 

to speak of for generations. You are not tempted to seli out 

where there is no currency to earn, nothing to buy anyway 

and just about nothing else to do. "  

Sooner or  later the new Cuban music i s  bound to  explode. 

Too many young "legends" are mentioned, more every year. 

Even Irakere and Los Van Van have been renewed with young 

personnel. Gonzalo Rubalcaba became a global star despite 

Bu turne grubun 
UçüncU defa 
Avrupa'ya çıkı�ı. 
David Byrne'ın 
"Diablo el lnfarno" · 

isimli albümünde 
Peter Gabriel'le 
beraber üç parça 
seslendirdirdiler. 
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the blockade. So much energy is being invested in making of 

good music in a country with a bountiful tradition. It' s just a 

marter of time. 

Grupo Sampling is the most recent example. Banos says: 

"Cuban music is invading the world. W e travel a lot, we can 

feel people responding to it. I' m ralking about music made in 

Cuba, where the environment is rich". 

The adjective "rich" to deseribe Cuba may seem 

inappropriate. Bur lisrening to Grupo Sampling, you hear an 

owerpowering lush and vivid spirit, far from the otherwise 

drab and even hopeless image the country in general 

currently evokes. "Sampling" is an English word meaning the 

electronic synthesizing of sounds. Sampling is to music what 

sound bites are to language. Oversimplifıed construction. 

There is a touch of irony to the name Grupo Sampling, 

however, and they construct an entire vocabulary. 

The six members met when they were all in the Insrituro 

Superior de Arte, the Havana National Institute of Music, 

studying orchestral instruments. They sang in the school's 

chorale for vocal training. They began to imitate salsa bands 

at parties, the six of them singing capella for the fun of it. 

The word salsa has come to have a pejorative thrust. Cuban 

musicians who have not defecred tend to cansicler salsa an 

oversimplifıed version of their music produced in Miami and 

New York for money. Anyway, Grupo Sampling's publicity 

claims that they "imitate the instruments of salsa bands" ,  so 

let's consider "salsa" a convenient shorthand. 

Like six Cuban Bobby McFerrins, they use the human voice 

to "sample" the sounds of trombones, saxophones and 

trumpets and most of all Latin polyrhythmic complexity. 

Imagine six swinging young men popping, clicking, 

shouting, whoosing and kamblooming vocal claves, bongos, 

congas and horn parts. The arrangements are elaborate, their 

execution is precise. The Grupo sings South African, 

Brazilian and merengue tunes also. Their version of Lennon 

and McCartney's "Drive My Car" may make you miss your 

exit ramp. 

"Sampling is an 

english word 
meaning che 

eleccronic 

synrhesizing of 
sounds". 
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Banos, who is che arranger and composer, sings bass, baritone 

and lead parcs. The only one who speaks English, he is also 

che spokesman for che group. Banos is anxious to calk abouc 

che musical scene in Cuba. He calls i c "boiling". There is no 

commercial discinccion becween folk and pop music. Ic is all 

jusc musc and all good music is popular: "In Europe and 

America che word "folk" means someching in che pasc. 

Someching j usc abouc dead. In Cuba it is not unusuat ro find 

musicians who play boch folk and jazz professionally. All 

music is mixed in che same bowl. The violin came from 

France by way of Haici. Machico and Dizzy Gillespie put jazz 

and Cuban music rogecher", Banos says. "A calypso influence 

came up from Trinidad, reggae from Jamaica. W e' re cencrally 

locaced, and our cradicion is unusually diversified. So you 

have rumba, salsa, mambo, jazz - even cha-cha. The councry 

is buming wich music." 



78 

BOBBY McFERRiN VE BANG ZOOM ÜÇLÜSÜ 

BOBBY McFERRIN & BANG ZOOM TRIO 

Bobby McFerrin - vokal vocal 

Paul Nagel - piyano piano 

]elf C arney - bas bass 

Eddie Marshall - davul drums 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Theatre 

Tarih Date: 1 1 .07. 1 994 
Saat Time: 20.45 

BOBBY McFERRI N 
"Bobby mUzikle 

Müzik dünyasının en yetenekli sanatçı larından biri olan dotdu ve büyüdü. 
Seçimlerini hep 

Bobby McFerrin, çok çeşitli müzik türleri ve formlarındaki kendi tercihleri 

arayışlarını sürdürürken, oldukça başarı l ı  bir müzik dotrultusunda yaptı. 
Şu anda onunla 

kariyerinin de sahibi oldu. Rakipsiz sola vokal konserleri gurur duyuyorum". 

ve iyi satış yapan albümlerinin yan ısıra, çağımızın bel l i  başlı Bobby Mc Ferrin'in 
annesi. 

caz sanatçı larıyla yaptığı ortak çalışmalarla da büyük bir ün 
kazandı. Sola olarak ya da kendi caz ve vokal grubuyla 
çıktığı uzun turneler sanatçının son çalışmaları arasında. 
McFerrin'in zamanının büyük bir kısmını harcadığı yeni i lgi 
alanı ise senfoni orkestraları yönetmek. Amerika'nın 
orkestra yönetmeni yetiştiren bel l i  başl ı  eğitmenlerinden 
biri olan Gustav Meier i le uzun bir süre çalışan sanatçı, 
1 990 yı l ında, 40. yaşın ı  kutlarken, San Francisco Senfoni 
Orkestrası ile ilk konserini verdi. Sanatçı o zamandan beri, 
sayıları 40'ı geçen ve aralarında Beston Pops, Los Angeles 
Filarmoni, Washington D.C.'nin Ulusal Senfoni Orkestrası 
ile Atlanta, Buffalo, Dallas, Detro'it ve Seattle 
orkestraların ın da bulunduğu, birçok senfoni orkestrasını 
yön etti . 

l l  Mart 1 950'de, iki klasik müzik sanatçısının (babası 
opera şarkıcısı, annesi sopranodur) çocuğu olarak New 
York'ta dünyaya gelen Bobby McFerrin, müzik 
çalışmalarına 6 yaşındayken, ailesi henüz Los Angeles'a 
taşınmadan önce başladı. Lise yıl ları ve Sacramento'daki 
California State University ile Cerritos College'daki 
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üniversite yaşamı boyunca piyano çaldı .  Eğitimini 
tamamladıktan sonra i lk olarak Ice Fol l ies i le, daha sonra 
da çeşitli "Top 40" grupları, kabare ve dans topluluklarıyla 
birl ikte turnelere çıkmaya başladı. 

1 977 yı l ında, içindeki o sese kulak verinceye kadar şarkıcı 
olmayı düşünmedi. New Orleans'ta Astral Projectian adlı 
bir grupla birl ikte bir süre çalıştıktan sonra, kendisinin 
1 980 Playboy Caz Festivali kapsamında Hol lywood 
Bowl'da sahneye çıkmasını sağlayan Bi l l  Cosby ile tanıştığı 
San Francisco'ya taşındı. Ertesi yıl New York'taki Kool Jazz 
Festivali'nde kazandığı zaferin ardından, 1 982 Mayıs'ında 
"Bobby McFerrin" adlı ilk albüm çal ışmasını piyasaya süren 
Elektra/Musician plak şirketiyle anlaştı. 

Kendi grubuyla turnelere çıktıktan ve Herbie Hancock, 
Wynton Marsalis gibi cazın ünlü isimleriyle birl ikte 
çalıştıktan sonra, 1 983 yı l ında büyük bir adım atarak tek 
başına konserler vermeye başladı. Almanya'daki solo 
turnesi esnasında "The Voice" adını verdiği konser 
albümünü doldurdu. Haziran 1 984'te piyasaya sürülen bu 
albüm, McFerrin'in hiçbir enstrümana, 
hatta bazı durumlarda sözlere de 
gereksinim duymadan, seyirciyi nası l 
etkisi altına alabi ldiğini ,  ve eşsiz 
virtüozlüğünü gözler önüne serdi. 

Bobby McFerrin 1 980'1erde Garrison 
Keil lor, Jack Nicholson, Joe Zawinul ,  
Manhattan Transfer (iki Grammy ödülü 
sahibi "Another Night in Tunisia" 
albümündeki çalışmaları) gibi isimlerin 
yanıs ıra, kendisinin Blue Note için t<ıptığı 
"Spontaneous lnventions" ( 1 986) 
albümünde Herbie Hancock, Joe 
Hendricks, Wayne Shorter ve Robin 
Wi l l iams ile yaptığı çalışmalar sonucunda, hem birl ikte 
çal ıştığı sanatçı ların sayısını ,  hem de ödüllerini çoğalttı. 
Ocean Spray ve Levi's reklamlarında yer alan, "Cosby 
Show"un jenerik müziğini seslendiren Bobby McFerrin, 
ACE ödül lü uzun metraj l ı  videosu "Spontaneous 

"Bizim için sanki 
sahnede 6 tane 
Bobby Mc Ferrin 
varmı� gibi 
söylüyorlar deniyor, 
ama bizce o bir 
tane". 
Sampling Grubu 
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l nventions"ı çekti ve yönetmenliğini Bertrand Tavernier'nin 
yaptığı "Raund Midnight" filminin jenerik müziğini 
seslendirerek bir Grammy ödüllü daha kazandı. Sola 
albümü "Simple Pleasures" ve listeleri altüst eden "Don't 
Worry Be Happy" parçası ve videosuyla kariyerinde 
zirveye çıkan McFerrin, tek kişi l ik bir vokal topluluğu 
sayılacak performansıyla o güne kadar rastlanmamış bir 
başarı kazandı. 1 990 tarihl i "Medicine Music" albümü ise, 
McFerrin'in orkestrasyondaki başarısını , özel l ikle Voicestra 
ile yaptığı çalışmalarda gözler önüne serdi .  Bu on kişilik 
vokal grubuyla birl ikte çeşitli televizyon programlarında da 
görünen Bobby McFerrin'ın orkestra yönetmeye olan 
i lgisini böylece televizyon izleyicileri de farketti. 

McFerrin'in son albüm çalışmaları arasında, Sony Classical 
şirketi için ünlü çellocu Yo-Yo Ma ile birl ikte yaptığı 
"Hush" adlı düet albüm bulunuyor. McFerrin'e ait beş 
özgün besteyi seslendirdikleri bu albümde, Yo-Yo Ma ve 
McFerrin, yorumladıkları popüler klasikler yanında albüme 
adını veren "Hush, Little Baby" de birl ikte düzenlediler. 
"Hush" albümü Bil lboard'un Classical 
Crossover listesinde iki yıl boyunca 
bestseller oldu. 1 992'de piyasaya sürülen 
ve çeşitli standartları içeren yeni caz 
albümü "Piay"deki Bobby McFerrin ve 
piyanist Chick Corea birl ikteliği, Bobby'ye 
onuncu Grammy ödülünü getirdi. Henri 
Mancini'nin "Pink Panther" fi lmi için 
yazdığı ünlü jenerik müziğini, 1 993'te 
çekilen "Son of Pink Panther" için beş 
sesli yorumuyla seslendirmesi, McFerrin'e 
hem geniş çapta ün kazandırdı , hem de 
yeni bir Grammy adaylığı getirdi. 

1 994 i lkbaharında McFerrin, bir caz 
üçlüsü olan Bang Zoom ve küçük bir vokal topluluğu olan 
H ard Ch oral i le birl ikte turnelere çıktı. Temmuz ayında 
Bang Zoom ile birl ikte Avrupa'daki çeşitli festivaliere 
katılacak olan Bobby McFerrin, geçtiğimiz yaz aylarında 
yaptığı gibi, orkestra yönetmenliği çalışmaları için 

Bobby Mc Ferrin"in 
aynı zamanda bir 
orkestra �efi 
olduııunu ve 
Detroit Senfoni. 
Seanıe Senfoni. 
Los Angeles 
Filarmoni gibi 
orkestraları 
yönettigini biliyor 
musunuz. 
Bilmiyorsanız 
87. sayfayı 
okumadınız 
demektir. 
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Tanglewood'a dönecek ve Yo-Yo Ma ile birl ikte yeni 
albüm kayıtlarına başlayacak. San Francisco Senfoni 
Orkestrası'nda konuk orkestra yönetmenliğini de 
sürdürecek olan McFerrin, gelecek konser sezonunda, 
Wynton Marsalis'in de solist olarak katı lacağı, lbert'in 
"Alta Saksofon Ve Orkestra Için Oda Konçertinosu" adlı 
yapıtının seslendiri leceği konserleri yönetecek. Uzun vadeli 
bir proje olarak McFerrin, San Francisco Operası'nın 
ısmarladığı, 1 997 sezonunda sahneye kanacak bir operayı, 
l ibretto yazarı lshmael Reed ve yönetmen Peter Sellars i le 
birl ikte yazmakta. 

• One of the music world's most widely talented artists, 

Bobby McFerrin has maintained a highly successful career 

while continuing to explore a broad range of musical styles 

and forms. He has won great recognition for his 

ineompacable solo vocal appearances and best-selling 

recordings, as well as for his many collaborations with 

today's leading jazz artists. His most recent activities include 

extensive touring both as a solo performer and with his own 

jazz and vocal ensembles. The current focus 

of his musical endeavors, however, has been 

on symphonic conducting to which he 

devotes a series of weeks each season. He has 

studied extensively with Gustav Meier, one 

of America's foremost conducting teachers, 

and in ı 990 made his debut w ith the San 

Francisco Syrnphony to celebrate his 40th 

birthday. He has since gone on to lead over 

40 major symphonic ensembles, including 

the Boston Pops, the Los Angeles 

Philharmonic (at the Hollywood Bowl), 

Washington D.C.'s National Symphony, and 

the orchestras of Atlanta, Buffalo, Dallas, 

Detroit and Seattle. 

Bom in New York City on March ı ı ,  ı 950, to rwo classical 

singers, Bobby McFerrin began studying musical theory at 

age 6, shortly before his family relocated to Los Angeles. The 

piano was his primary instrument in high school and during 

his studies at California Srare University/Sacrameneo and 

Bobby Mcferrin. 

Born in 
New York Ciry 

on March 1 l, 1950. 
So he is 44 years old ... 
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Cerritos College. Mcer completing his formal education, he 

began to tour, fırst with the Ice Follies, then with a series of 

"Top 40" bands, cabaret acts and dance troupes. 

It was not um il 1 97 7  that he was inspired by an inner voice 

to become a singer. After a period in New Orleans with a 

band called Astral Projection, he moved to San Francisco, 

where among other importaot comacts he met Bill Cosby, 

who arranged for his debut at the Hollywood Bowl as part of 

the 1 980 Playboy Jazz Festival. A triumph in New York at 

the Kool Jazz Festival followed one year later, and shortly 

thereafter he signed with Elektra/Musician label, which 

released his debut album, "Bobby McFerrin", in May 1 982.  

After touring with his own band and collaborating with jazz 

artists as Herbie Hancock and Wyoton Marsalis, McFerrin 

cook a major step in 1 983 when he began unaccompanied 

concertizing. This led to a solo tour of Germany, where the 

li ve album "The Voice" was recorded. This J une 1 984 release 

showcased McFerrin's unique virtuosity and his ability to 

captivate an audience without supporting instruments or, in 

many cases, lyrics. 

Through the 1 980's, he continued to expand his circle of 

collaborators and his award-winning discography, working 

with Garrison Keillor, Jack Nicholson, Weacher Report' s Joe 

Zawinul, Manhattan Transfer (on "Another Night in 

Tunisia", which won two Grammies) and, for his Blue Note 

album "Spootaneous Inventions" ( 1 986), Herbie Hancock, 

Jon Hendricks, Wayne Shorter and Robin Williams. He was 

featured in popular television commercials for Ocean Spray 

and Levi's, sang the weekly theme for "The Cosby Show", 

created an ACE award-winning long-form video, 

"Spootaneous Inventions", and sang the the me music for 

Bertrand Tavernier's film "Round Midnight", another 

Grammy-winning performance. With che solo album 

"Simple Pleasures" and the chart topping single and video of 

"Don't Worry Be Happy",  McFerrin's career reached a new 

plateau as he achieved unprecedented success as a one-man 

vocal ensemble. The 1 990 release, "Medicine Music", 

demonstraced McFerrin's skills as an orchestrator, especially 
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in his work with Voicesrra. lt was with that ren-vaice group 

thar he appeared on "Taday",  "Arsenio Hall" and "Evening at 

Pops", where viewers alsa sa w the beginnings of his 

newfound enrhusiasm for conducting. 

McFerrin's most recent recordings include "Hush", a duet 

album for Sony Classical w ith the famed eellist Yo-Yo Ma, 

for which rhe rwo arrisrs combined to perform fıve original 

composirions by McFerrin and a unique arrangement of 

"Hush, Litt!e Baby" for the tit!e song, as well as several 

classical favorites. The "Hush" album has been a bestseller on 

Billboard's Classical Crossover Chart for over two years. Alsa 

released in 1992 was a new jazz album, "Play", which 

fearured McFerrin and pianist Chick Corea in a mix of 

standards and original collaborations that won McFerrin his 

1 0th Grammy award. His 1 993 on-camera, fıve-voice a 

capella rendirian of Henry Mancini 's "Pink Panrher" rheme 

for rhe mavi e "Son of Pink Panrher" won w ide acclaim and 

yer anather Gram my nominarion. 

During rhe spring of 1 994, McFerrin toured with rwo 

different groups, a jazz trio called Bang Zoom and a smail 

vocal ensemble called Hard Choral. He will rake Bang Zoom 

to a series of European fesrivals in July and will return to 

spend time studying and compasing at Tanglewood, as he has 

done for several summers, and doing a new series of 

recordings with Yo-Yo Ma. McFerrin alsa returns to the San 

Francisco Symphony as a regular guesr conductor, rhis season 

leading a concerr highlighred by Iberr's Concerrino da 

Camera for Alto Saxophone and Orchesrra, with Branford 

Marsalis as soloist. As a longer-rerm project, McFerrin is 

writing an opera on commission from the San Francisco 

Opera for i rs 1 997 season in collaboration with librettist 

Ishmael Reed and director Perer Sellars. 

Bobby Mc Ferrin's 
main jazz influence 
came from rhe jazz 

rock of Miles Davis' 
Birehes Brew album. 



85 
B R E Z i LYA G E C E S i  B R A Z I L  N I GHT 

rn(llj•f.MII Katkılarmdan dolayr GARA NTi BANKASI 'na tefekkiir ederiz. 
W 6 W e are grateful to GARANTI BANKASI for their contribltlions. 

TOOTS THIELEMANS BRASIL PROJ ECT 

Toots Thielemans - armonika, gitar harmonica, guirar 

Oscar Castro Neves - gitar guirar 

Dori Caymmi - gitar, vokal guirar, vocal 

Eliane Elias - piyano, vokal piano, vocal 

Ivan Lins - tuşlu çalgılar, vokal keyboards, vocal 

Ricardo Silveira - gitar guirar 

Brian Bromberg - bas bass 

Mike Shapiro - davul, vokal drums, vocal 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Thearre 

Tarih Dare: 12.07. 1 994 
Saat Time: 20.45 

TOOTS TH IELEMANS 
�--------------------------1 Toots Thielemans 

• Toots Thielemans'ın yakın tarihlerdeki Brezilya i l işkisi, 
onun müzikal paletinin sadece bir rengi. Toots, 29 Nisan 
1 922'de Brüksel'de doğdu ve Swing dönemi tarzın ın usta 
isimleri, çingene gitarının dahi ismi Django Reinhardt i le 
muhteşem Charlie Christian'ın etkisinde yetişti. 1 940'1arda 
Amerikan bebop müziğine eği l im gösterirken, Brezilya 
müziğiyle i lk teması 1 960'1arda Stan Getz aracı l ığıyla oldu. 
"Bossa Nova i lk çıktığında, bu müziğe hemen ilgi 
duymüştum, çünkü cazcı ların kullandığı birtakım akarları 
bossa nevacılar da kullanıyorlardı", diyor Thielemans. 
"Fakat onlar bunu kendi lerine özgü bir şekilde 
yapıyorlardı, sadece Brezilyalı ların yapabileceği bir şekilde. 
Birçok Amerikalı cazcı bossa nova yazmaya çal ıştıysa da, 
her seferinde ortaya çıkan bir tür Brooklyn bossa nevası 
havasın ı  taşıyordu. Bu müziği ancak gerçek ritmik duygu ve 
melodiye sahip olan Brezi lyalılar başarabi liyorlardı." 

Toots'un ilk Brezilya kökenli müzik çalışması 1 972'de, 
Brezilyalı şarkıcı Elis Regina ile gerçekleşti. "O günlerde 
Regina, Billie Hol iday ile kıyaslanıyordu. Duygu yönü 
oldukça kuvvetli bir şarkıcı ve özel hayatında da çok mutlu 

müziğe üç 
yaşındayken 
akordiyon çalarak 
başladı. 
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olmayan bir kadındı. Regina ile bu plağı yapmak, bana 
Brezilya müziğine adım atma olanağı sağladı." 

T oots'un caz sahnesine ilk adımı atması ise, 1 950 yılında, 
Avrupa'da Benny Goodman, Roy Elridge ve Zoot Sims ile 
çalmasıyla oldu. 1 95 1  'de Amerika'ya gittiğinde Charlie 
Parker' ın, Mil es Davis ve Milt Jackson'un da yer aldığı, "all
star orkestrası"nda unutulmaz bir hafta geçirdi. O günleri 
muhabbetle anarken, "Böyle birşey için gerçekten de hazır 
deği ldim", diyor. "Bu ülkeye daha henüz gelmiştim ve Bird 
ile aynı soyunma odasını paylaşıyordum. Ve Mi les benimle 
sürekli dalga geçerdi: "Bu adam gerçek bir beyaz! Öyle 
değil mi?" deyince, Bird de ona "Hey, benim adamımı rahat 
bırak!" d iye cevap verirdi. Bunlar benim için gerçekten çok 
değerli anılardır." 

1 952'nin sonlarından 1 959'un ortalarına kadar, Toots 
piyanist George Shearing i le birl ikte çaldı. "Gerçekte bu, 
tek uzun süreli çalışmamdı", diyerek gülüyor T oots. O 
sıralarda "Manha de Carnaval" adl ı  şarkısıyla ( 1 959'da En 
Iyi Yabancı F.i lm dalında Oscar ödülü alan "Siyah Orfe" 
fı lminden) ülke çapında ün kazanmış olan Brezilyalı besteci 
Luis Bonfa ile tanıştı. Bonfa'nın bu şarkısının yeni bir 
yorumu, T oots'un ilk "The Brasi l  Project" albümünde de 
yer almakta. 

T oots, 1 963 yı l ında çıkardığı ve şarkının melodisini gitar 
eşliğinde ısl ıkla söyleme tekniğin i  kullandığı bir caz valsı 
olan "Biuesette" adlı bestesiyle dünya çapında 
dinleyicilere ulaştı. Bu melodi, daha sonra dünyanın çeşitli 
köşelerinden birçok cazcı tarafından defalarca plağa alındı 
ve i lk "The Brasil Project" albümünü kapatan son parça 
oldu. 

T oots daha sonraları, yoğun bir şekilde, ona iyi kazanç 
sağlamış olan stüdyo çalışmalarına eği ldi. Fakat sürekli 
olarak "jingle"lar, televizyon ve fi lm müzikleri yapmak, 
onun caz sahnesinden kesinl ikle uzaklaşmasına neden oldu. 
"Zamanımın çoğunu, daha ziyade ticari çalışmalarda 
harcadığım için, çalışıma olan güvenim oldukça sarsılmıştı. 
Fakat Quincy Jones'un, 60'1ı yıl ların sonunda yapmış olduğu 

ı9SO yılında 
Avrupa'da 
tumeye çıkan 
Benny Goodman 

Orkestrası'na davet 
edildi. 
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bazı plaklarda çalmamı teklif etmesiyle yeniden caza 
döndüm. Bu nedenle ona teşekkür borçluyum." 

Artık sinemaseveri er, caz ve pop meraklıları T oots'un 
armonikasını  yakından tanımaktadır. Toots'un müziği 
"Midnight Cowboy", "Sugarland Express", "The Gateway" 
gibi fi lmlerde duyulur. T oots aynı zamanda Ella Fitzgerald, 
Paul Simon ve Bil ly Joel i le de plak doldurmuştur. 
Çalışmaları arasında "Susam Sokağı" için ağız armonikasıyla 
yaptığı solo da vardır. 

T oots'un müzik kariyerindeki en önemli anlardan biri de, 
1 979 yıl ında ünlü piyanist Bi l l  Evans i le stüdyoya girerek 
Affinity plak şirketi için yapmış olduğu çal ışmadır. 1 98 1 'de 
bas gitarın seçkin ismi Jaco Pastorius tarafından, "Word of 
Mouth" albümünde çalması için davet edildi. T oots, bir 
Lennon-McCartney baladı olan "Biackbird" ün yorumunda 
ve Jaco'nun baş yapıtı "Three Views of Secret"in büyük 
orkestra için düzen lemesinde önemli rollerden birini 
üstlenerek ününü pekiştirdi. 

Bir yıl sonra, Jaco'nun orkestrası "Word of Mouth Big 
Band" ile ç ıktığı Japonya turnesinin kayıtları, 1 983 tarih l i  
konser albümü "lnvitation"da yer aldı .  Bu turne s ırasında 
Toots ve Jaco'nun, Duke El l ington'un "Sophisticated 
Lady"sini düet olarak yürekten icraları, her gece 
izleyicilere unutulmaz, büyülü dakikalar yaşatmıştı. 

Son yıl larda Toots, piyanist-vokalist Shirley Horn'un ("You 
Won't Forget Me"), ve gitarist Pat Metheny'nin ("Secret 
Story") albümlerinde çaldı .  Çağdaş Brezilya müziğinin en 
başarı l ı  besteci, müzisyen ve şarkıcılarıyla birl ikte kotardığı 
"The Brasil Project" adlı yeni l ikçi albüm çal ışmasıyla 
geçtiğimiz yıl yeniden ön plana çıkan Belçikalı armonika 
virtüozu, bu olağanüstü başarı l ı  albümün ardından, Ivan 
Lins, Dori Caymmi, Chico Buarque, Joao Bosco, Caetano 
Veloso, Gi lberto Gi l ,  Djavan, Mi lton Nascimento, Luis 
Bonfa, Oscar Castro-Neves, Edu Lobo ve benzeri 
müzisyenlerin eşliğinde, samba ve bossa nova evreninin o 
sıradışı l irik ortamına bir kez daha geri döndü. "Tüylerimi 
diken diken eden müzikler, bana daima çekici gelmiştir", 

Toots Thielemans'ın 
asıl adının 
Jean Baptiste 
oldugunu biliyor 
muydunuz. 
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diyor Toots ve gülümsüyor. "Bu bir duygu meselesi: ya 
hissedersiniz, ya da hissetmezsiniz. Ve ben bu çal ışmada bu 
duyguyu kesinl ikle hissettim." 

Bir gazeteci, müzik dünyasındaki yerini sorduğunda, T oots 
şöyle klasik bir yanıt vermişti: "Bir tebessümle bir 
gözyaşının ortasında bir yerdeyim!". "The Brasil Project" 
çalışmalarında T oots'un armonikası, yansıttığı sıcaklık, 
çeviklik ve doğaçlamadaki cesaretle, "cool caz" döneminin 
saksofon ustalarını anımsatmakta. T oots'un, tutku dolu ve 
şen yapısına karşın, gönül tellerini titreten bir melankoliyle 
vurgulanan rafine tonu, müzik dünyasında hemen tanınan 
"sound"lar arasında yer almakta. Zaten Pat Metheny'nin 
T oots'u "gerçek bir melodi ozanı" diye tan ımlamasında 
etki l i  olan nitelik de kuşkusuz bu. 

"Ben hala olduğum yerdeyim", diyor T oots. "Asl ında 
kendimi tamamen Brezilya müziğine adamış deği l im. 
Örneğin geçen hafta Johnny Griffın ve Fransız Caz 
Orkestrası i le birl ikte Duke El i ington ve Thelonius 
Monk'tan parçalar çaldım; sonra da Fransız piyanist Martial 
Solal ile birlikte bir konser verdik. Ben her zaman 
yaratıcı l ığıını gösterecek çıkış 
yolları arıyorum. Hala çok 
çalışıyor ve sürekli olarak kabuk 
değiştiriyorum." 

• Toots Thielemans' recent 

Brazilian connection represents 

only one side of his musical make

up. Born in Brussels on April 29th, 

1 922,  he was raised on the Swing 

Era stylings of Gypsy guitar genius 

Django Reinhardt and the great 

Charlie Christian. He gravitated ro 

American Bebop in the 1 940's before having his fırst 

encounrer with Brazilian music, via Stan Gerz, in the early 

1 960's. "When bossa nova fırst came out, I was immediately 

attracted ro it because they used some of the same chords the 

jazz guys were using", recalls Toots. "B ur they were doing it 

in their unique way, the way only Brazilians can. So many 





9 1  
American jazz guys have tried to write a bossa nova but it 

always comes out sounding like the Brooklyn bossa nova, you 

know? Only those Brazilian guys have the rhythmic feel and 

the melodic sophistication for this music. "  

Toots' fırst Brazilian music session occured in ı 97 2 ,  with 

Brazilian singer Elis 

Regina. "She was compared to Billie Holday", he explains. 

"She was a very emotionally-wrenching singer and her life was 

not so deliriously happy. But making that record with her gave 

me the opportuniry to put my foot in the Brazilian scene." 

Toots Thielemans first put his foot in the jazz scene in 1 950, 

when he played in Europe w ith the li  kes of Benny Goodman, 

Roy Elridge and Zoot Sims. Arriving in Arneri ca in ı 95 ı ,  he 

had one memorable week-long gig in Charlie Parker's "all

star band" alongside Miles Davis and Mi lt Jackson. As he 

fondly recalls, "I really wasn't ready for that. I had just come 

to this country and here I was sharing a dressing room with 

Bird. And Miles used to make fun of me. He' d say, "Man, 

he's really Caucasian, ain't he?" But Bird would tell Miles, 

"Leave my boy alone. "  These are just some of the precious 

memories I have. "  

From late 1 95 2  until the middle of  1 959,  Toots played with 

pianist George Shearing. "That was really the only steady job 

I've ever had",  he laughs. It was during that period that he 

met Brazilian composer Luis Bonfa, who has gained notoriety 

stateside with "Manha de Carnaval" (from the Academy 

Award-winning ı 959 movie, "Black Orpheus"), re-recorded 

on "The Brasil Project" (Volume One). 

Toots broke through to a worldwide audience in 1 963,  with 

his composition, "Bluesette", an engaging jazz waltz that 

popularized his signature technique of whistling the melody 

in unison with his guitar lines. That tune has since been 

recorded dozens of times by jazz art i s ts all over the world -

and closed "The Brasil Project" (Volume One) on a high 

note. 

Toots entered into an intensive period of studio work that 

proved lucrative. But the result of doing j ingle work and 

A child prodigy, 

Thielemans played 
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constant studio sessions for records, TV and movies was that 

it effecrively forced him off the jazz scene. As he explained, 

"I was doing mostly sessions, commercial rhings and I had 

losr a lot of my confıdence. Bur Quincy Jones got me back 

into playing by inviring me on same of those records he did 

in the Iate '60s. So I must rhank him for that ."  

By now Toots' harmonica is familiar to movie goers, jazz fans, 

pop fans and a mainsrream audience. Toors can be heard on 

the scores of "Midnight Cowboy",  "Sugarland Express" and 

"The Getaway",  among the other movies. He has recorded 

with Ella Fitzgerald, Paul Simon and Billy Joel. His credirs 

eve n include a harmonica sol o on "Sesame Street". 

A particular memorable moment in Toors' musical career 

came in 1 979, when he joined rogerher in the studio wirh 

the famous pianist Bill Evans for the Affınity sessions. In 

1 98 1 ,  he was recruited by bass virruoso Jaco Pastorius to 

play on his "World of Mouth" album. Toots is prominently 

featured on a rendirian of the Lennon-McCarrney ballad, 

"Blackbird",  and he alsa plays a key role on a big band 

arrangement of Jaco's most poignant and profound 

composirion, "Three Views Of A Secrer". 

A year larer, Toots toured ]apan wirh Jaco's "World Of 

Mourh Big Band", which was documented on the live 1 983 

al bum, "Invitation" .  Same of the magical moments of that 

tour happened each night, when Toors and Jaco combined on 

an intimate duer reading of Duke Ellington's "Sophisticared 

Lady" .  

Recently, Toors has collaborared with pianisr-vocalist Shirley 

Horn ("You Won't Forger Me") and with guitarist Pat 

Merheny ("Secret Story"). Lasr year' s "The Brasil Project" ,  

a groundbreaking collecrion pairing him w ith same o f  the 

most accomplished composers, musicians and singers in 

contemporary Brazilian music, broughr the Belgian 

harmonica virtuoso back into the limelight as a leader. 

Fallawing this highly succesful recording, Toors returned 

once more to the uncommonly lyrical setring of sambas and 

bossa novas in the company of Ivan Lins, Dori Caymmi, 

Chico Buarque, Joao Bosco, Caerano Veloso, Gilberto Gil, 

Most disrinccive on 
harmonica, 

Thielemans has gone 
far co correcring rhe 
prejudice felr by 
many jazz fans 

cowards rhis 
insrrument. 
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Djavan, Milran Nascimento, Luis Bonfa, Oscar Casrro-Neves, 

Edu Lobo and others. "I am always attracted ro music that 

gives me goose bumps",  says Toots, smiling. "You either feel 

it or you don't. And I defınitely felt it on this album ."  

When once asked by  a journalise to deseribe where he  was ar 

musically, Toots responded with the dassic line: "Somewhere 

berween a smile and a tear." Throughout "The Brasil 

Project"s, Toots plays his armonica with warmth, agility and 

improvisarional daring reminiscent of the grear saxophonisr 

of the cool jazz era. His refıned sound remains one of the 

most insrantly recognizable "voices" in music - full of passian 

and playfulness, yer underscored by a sense of melancholy 

that tugs at the hearrsrrings. Ir is this very quality that 

moved Par Metheny ro call Toors "a true poet of melody". 

'Tm still sirting still", says Toots. "And I don't mean to be 

exclusively married ro the Brazilian idiom. For instance, last 

week I played Duke Ellingron and Thelonious Monk material 

with Johnny Griffin and the French Jazz Orchesrra; then I 

did a duo concerr with French pianist Martial Solal. I' m 

always seeking creative outlets. And I' m stili studying and 

woodshedding and leaving my goose bumps along the way."  

IVAN LINS 

• 20 y ı l  kadar, doğduğu ülke olan Brezilya'da başarılar 
elde eden Ivan Lins, 1 980'1i yı l ların ortalarında ABD'de de 
büyük i lgi gören çok önemli bir besteci. George Benson'ın 
"Give Me the Night", Quincy Jones'un "The Dude" ve 
"Back On the Block" albümlerindeki besteleri i le üç kez 
Grammy ödülü de alan Ivan Lins i lk albümünü 1 97 1 'de 
çıkardı. Brezilya'dayken I S  albüm çıkaran ve yaklaşık 1 9  
yı ldır söz yazarı Vitor Martins'le birl ikte çalışan Lins, 
Quincy Jones'dan aldığı bir teklifle ilk kez Amerikalıların 
dikkatin i  çekti. Daha sonra Lee Ritenour'la verdiği bir 
konser onu daha geniş kitlelere tanıttı. 1 989'da kendi 
adına, ABD'li müzisyenlerle yaptığı "Love Dance" 
albümünü 1 99 1  'de "Awa Yio" izledi. Bu arada Dave 
Grusin, Dori Caymmi, Crusaders, Batacoto, Brian 

Ivan Lins'in beraber 
plak doldurdu�u 
isimlerden Sergio 
Mendes 1992 yılında 
Istanbul Festivali 
çerçevesinde 
Açıkhava 
Tiyatrosu'nda bir 
konser vermişti. 
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Bromberg, Eliane Elias, Sergio Mendes gibi müzisyenlerin 
albümlerinde de yer aldı. 

• Ivan Lins is a very importanr composer who, after being 

successfull for abour 20 years in his fatherland Brazil ,  he was 

alsa the center of attenrion in USA in the middle of the 

1 980's. Lins, who received 3 Grammy awards with his 

compositions on George Benson's album "Give me the 

Night", plus "The Dude" and "Back on the B lock" albums of 

Quincy Jones, made his fırst album in 1 97 1 .  Making 1 5  

albums while in Brazil and working for almost 1 9  years with 

lyricist Vitor Martins, Lins fırst drew the attenrion of 

Americans by an offer he had from Quincy Jones. Then the 

concert he gave with Lee Ritenour made him known to larger 

masses. His own album that he made in 1 989 with musicians 

from USA, "Love Dance" was followed by "Awa Yio" in 

1 99 1 .  He alsa participated in the albums of musicians like 

Dave Grusin, Dori Caymmi, Crusaders, Batacoto, Brian 

Bromberg, Eliane Elias, and Sergio Mendes. 

OSCAR CASTRO-NEVES 

• Breziya'n ın yetiştirdiği en 
önemli gitarist ve besteci lerden 
biri olan Oscar Castro-Neves 
1 940, Rio De Janerio doğumlu. 
1 950'1erde Los Angeles'da 
kompozisyon eğitimi gördü. 
Aynı yıl lar AntoniG Carlos 
Jobim i le, Bossa Nova tarzının 
popüler hale gelmesinde katkıda 
bulundu. 1 962'de bu tarzın ilk 
konseri olan Carnegie Hall 
konserine katıldı . 1 960'1arda 
Lalo Schifrin, Dizzy Gillespie ve 
Laurindo Almedia ile çalıştı. 
Daha sonra Paul Winter 
Cansert'da yer aldı. 1 970'1erden itibaren Quincy Jones, 
Lee Ritenour, Dave Grusin, Flora Purim, Stan Getz, John 
Klemmer ve El la Fitzgerald gibi müzisyenlerle çalışmalar 

Oscar Castro 
Neves"in beraber 
çalı�malar yaptıtJ 
orkestra �efi ve 
kompozitor lalo 
Sthifrin 1995 yılında 
Istanbul Uluslararası 
Caz Festivali"nin 
açılı�ını yapacak. 
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yaptı. Kendi adına yaptığı albümler d ışında Don Grusin, 
Mi lt Jackson, Al Jerreau, Anton i o Cari os Jobim, Ivan Lins, 
Manhattan Transfer, Sergio Mendes, Airto Moreira, 
Michael Paulo, Simone, Barbara Streisand, Velas, Yutaka 
Yokokura gibi müzisyenlerin bazı albümlerinde de yer 
aldı. 
• Oscar Castro-Neves is one of the most im portant 

guitarists and composers of Brazil .  Born in Rio Janeiro, he 

is 54 years old. He had craining in composition in Los 

Angeles in the 1 950's. During the same years he 

contributed, with Anronio Carlos Jobim in making Bossa 

Nova popular, and participated in the fırst concert of this 

kind, held at the Carnegie Hall. In the 1 960's he worked 

with Lalo Schifrin, Dizzy Gillespie and Laurindo lmeida, 

then took place in the Paul Winter Consort. Starting from 

the 1 970's he began working with musicians !ike Quincy 

Jones, Lee Ritenour, Dave Grusin, Flora Purim, Stan Getz, 

John Klemmer and Ella Fitzgerald. In addition to his own 

albums he contributed to those of musicians such as Don 

Grusin, Milt Jackson, Al Jarreau, Antonio Carlos Jobim, 

Ivan Lins, Manhattan Transfer, Sergio Mendes, Airto 

Moreira, Michael Paulo, Simone, Barbra Streisand, Velas, 

Yutaka Yokokura. 

ELIAN E ELIAS 

• Son yılların bu başarılı Brezilyalı kadın piyanisti, 34 
yaşında ve Sao Paolo doğumlu .  Klasik müzik öğrenimi 
gördü. C aza i lgi duydu. T oquinho ve Vin ivius 
Moraes'in Big Band'lerinde yer aldı, gitarist Sebastao 
Tapajos'la çalıştı. Basçı Eddie Gomez'in kendisini 
Paris'te din leyip etki lenmesi üzerine 1 98 1  'de New 
York'a geld i .  Iki yı l  sonra "Steps Ahead" grubuna 
katı ldı .  Randy Breeker'la evlendi. 1 984'den itibaren 
solo çalışmalara ağır l ık verdi . Kendi adına yaptığı 
albümler dışında Randy Brecker, Urszula Dudziak, 
Peter Erskin e, T oninho H orta, Shigeharu Mukai, lvo 
Perelman, Andy Summers gib i  müzisyenlerin 
albümlerinde de yer aldı .  
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• Eliane Elias is the successful Brazilian pianist of recem 

years. 34-year-old Elias was born in Sao Paolo. She had 

classical music training, but developed en interest in jazz. She 

worked in the big bands of Toquinho and Vinivius Moraes, 

and wirh guitarist Sebastao Tapajos. She arrived in New York 

through bassise Eddie Gomez who had listened to her in Paris 

and was very impressed . Two years larer, she joined the group 

"Sreps Ahead" .  She married Randy Brecker. She put grearer 

emphasis on solo work as of 1 984. Apart from her own 

albums shee took place in those of musicians like Randy 

Brecker, Urszula Dudziak, Peter Erksine, Toninho Horra, 

Shigeharu Mukai, Ivo Perelamn and Andy Summers. 

DORI CAYMMI 

• Müzisyen bir aileden gelen 50 yaşındaki Deri Caymmi 
Rio De Janerio doğumlu. 80 yaşındaki babası Dorival 
Caymmi, Modern Brezilya Müziği'nin yaratıcılarından. Kız 
kardeşi Nana vokalist; 46 yaşındaki kardeşi Dan ilc ise 
flütçü ve aranjör olarak Antonio Carlos Jobim'in grubunda 
yer almakta. Deri Caymmi bugüne kadar kendi adına 
birçok önemli albüm yaptı. Ayrıca David Benoit, Don 
Grusin, Antonio Carlos Jobim, Gregg Karukas, Kevyn 
Lettau, Sergio Mendes, John Patitucci, Paulo Ramos, Sarah 
Vaughan, Yelas gibi müzisyen ve grupların albümlerinde 
yer aldı. 

• Dori Caymmi comes from a musical family. The 50-year-
, 

old musician was born in Rio De Janeiro. His 80-year-old 

father Dorival Caymmi, is one of the creators of modern 

Brazilian music, his sister N ana is a vocalist, and his 46-year

old brother Danilo works in the group of Amonio Carlos 

Jobim fas flure-player and arranger. Dora Caymmi made 

many prominent albums in his own and also comributed to 

the albums of musicians and groups !ike Dave Benoit, Don 

Grusin, Amonio Carlos Jobim,  Gregg Karukas, Kevyn 

Lettau, Sergio mendes, John Patitucci ,  Paulo Ramos, Sarah 

Vaughan and Velas. 

Eliane Elias 
aynı zamanda 
güzelliti ile de 
izleyicileri 
büyülemekte. 
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• Rio De Janerio'lu, 38 yaşındaki bu gitarist, başlangıçta 
Baden Powell ve Joao Gi lberto'dan, daha sonra ise J imi 
Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck, J immy Page, Carlos 
Santana gibi gitaristlerden etki lendi. ABD'de Berklee Müzik 
Okulu'nda eğitim gördüğü sıralarda da Pat Metheny'nin 
etkisinde kaldı . Okuldan sonra Herbie Mann'la çalışan 
Ricardo Silveira, daha sonra Gilberto Gil ve Mi lton 
Nascimento'nun grubunda yer aldı. Kendi adına da birçok 
albüm yaptı. Justo Almairo, Dori Caymmi, Full Circle, Ful l 
Swing, Leo Gandelman, Don Grusin, Carlos Guedes, 
Gregg Karukas, Ivan Lins, Bobby Lyle, Riqoue Pantoja, 
John Patitucci, Flora Purim, Freddie Ravel, Steve Slagle, 
Randy Tico, Wagner Tiso gibi müzisyen ve grupların 
albümlerinde de yer aldı. 

• Ricardo Silveira is alsa from Rio De Janeiro. The 38-year

old guitarist was fırst influenced by Baden Powell and Joao 

Gilberto, and later by guitarists like ]imi Hendrix, Eric 

Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, and Carlos Sanrana. While 

attending the Berklee Music School in USA, he was 

influenced by Pat Metheny. Ricardo Silveira, who worked 

with Herbie Mann after his graduation, later joined the 

group of Gilberto Gil and Milton Nascimento. He made 

many albums himself and alsa worked on the albums of 

musicians and groups such as Justo Almario, Dori Caymmi, 

Full Circle, Full Swing, Leo Gandelman, Don Grusin, Carlos 

Guedes, Gree Karukas, Ivan Lins, Bobby Lyle, Rique Panroja, 

John Patitucci ,  Flora Purim, Freddie Ravel, Steve Slagle, 

Randy Tico, Wagner Tiso, and Zil. 

BRIAN BROMBERG 

• Son yıl ların belki de en önemli basçılarından biri olan 38 
yaşındaki Brian Bromberg de müzisyen bir aileden geliyor . 

. Babası Charlie Parker'la çal ışmış bir davulcu. Kardeşi 
David de bir davulcu ve Brian'ın albümlerinde yer alıyor. 
l ık profesyonel çalışmasını  Stan Getz' le yapan Brian 
Bromberg, daha sonra Anita O'Day, Rob Mull ins, Tom 
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Scott, Richard Smith, Tony Guerrero, Mark Winkler, 
Richie Cole, Phil Upchurch, Dave Grusin, Bob 
Ravenscroft, David Coll ini , Mike Garson, Kevyn Lettau, 
Lee Ritenour, Misha Segal, T oots Thielemans, Nestor 
T orres gibi müzisyenlerle de al b üm çalışmaları yaptı. Kendi 
adına da birçok albüm gerçekleştiren Bomberg, kendi 
geliştirdiği basları kullan ıyor. 

• Brian Bromberg is probably one of the most important 

bassise of recent year. The 38-year-old Bromberg comes from 

a family of musicians.His father is a drummer who has 

worked wirh Charlie Parker. His brother David is also a 

drummer and plays in David's albums. Bromberg, who had 

his fırst professional experience with Stan Gatz has larer 

worked in the albums of musicians !ike Ani ta O'Day, Rob 

mullins, Tom Scott, Richard Smith, Tony Guerrero, Mark 

Winkler, Richie Cole, Phil Upchurch, Dave Grusin, Bob 

Ravenscroft, David Collini, Mike Garson, Kevyn Lettau, Lee 

Rirenour, Misha Segal, Toots Thielemans and Nestor Torres. 

He made several albums in his own name. He plays several 

gui tars designed by himself. 

M ICHAEL SHAPIRO 

• Istanbul Festivali çerçevesinde Sergio Mendes konserini 
izleyenler, bu konserde davul çalan Michael Shapiro'yu 
hatırlayacaklardır. Steve Bach, Marcas Ariel, Brian 
Bromberg, Dori Caymmi, Gragg Karukas, Kevyn Lettau, 
Christopher Mason, Gary Meek, Airto Moreira, Flora 
Purim, Marcas Si lva, Randy Tico, Velas, Yutaka Yokokura 
gibi isimler, Michael Shapiro'nun albümlerinde yer aldığı 
bazı ünlüler olarak sayılabilir. 

• Michel Shapiro is a drummer that those who had been ro 

the Sergio Mendes concert in the İstanbul Festival will surely 

remember. Some famous musicians Shapiro has worked wirh 

are Steve Bach, Marcos Ariel, Brian Bromberg, Dori Caymmi, 

Gragg Karukas, Kevyn Lerrau, Chrisropher Mason, Gary 

Meek, Airro Moreira, Flora Purim, Marcos Silve, Randy Tico, 

Velas and Yutaka Y o ko kura. 

Michael Shapiro 
Sergio Mendes ile 
beraber çaldıgında, 
'"Bu kent beni 
büyüledi tekrar 
dönecegim .. demi�ti. 
Dedigini yaptı. 
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Mil TON NASCi M ENTO 

Milton Nascimento - vokal vocal 

joao Baptista Corvalbo - bas bass 

Hugo Fattoruzo - tuşlu çalgılar keyboards 

Tulio Mourao - tuşlu çalgılar keyboards 

Vander/ei Si/va - vurmalı çalgılar percussion 

Robertino Si/va - vurmalı çalgılar percussion 

Ronaldo Si/va - vurmalı çalgılar percussion 

Wilson Lopes - vurmalı çalgılar percussion 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Theacre 

Tarih Date: 12. 07. 1 994 
Saat Time: 20. 45 

MIL TON NASCIMENTO 

• Milton Nascimento, bugün, hangi di l i  konuşurlarsa 
konuşsunlar, dünyanın bütün ülkelerinden seyirci 
çekebilen ender vokalistlerden biridir. 1 992'de Grammy'e 
aday gösterilen, Down Beat dergisinin 1 992 Uluslararası 
Eleştirmenler ve 1 99 1  Okuyucu Anketlerinde ödül 
kazanan Nascimento, Amerika, Avrupa, Japonya ve Latin 
Amerika'da sayısız konser verdi. �ascimento'nun sesi, 
cazın ve popun ötesinde, birbirindEm farklı birçok 
kültürün sentezini hissedebi leceginiz bir burukluk taşır. Bu 
ses, Beatles, Edith Piaf, Michel Legrand ve caz devlerini de 
içeren 20. yüzyı l ın ticari yeteneklerinin yanısıra, 
Gregoryan şarkılardan Afrika kabi lelerine kadar uzanan 
ruhani bir hava ve folk esinleri taşıyan müzikleri de 
özümsemiştir. Milton Nascimento Brezilya'nın 
derinliklerinde saklı köklerine de oldukça baglı bir 
sanatçıdır. Usta bir besteci olan ve vokalde kendi sti l in i 
yaratan Nascimento, insanları uyum içinde yaşamaya ya da 
didişmeye zorlayan toplum olgusu üzerine şarkılar 
söylüyor. Mi lton'un duygu yüklü sesini dinlerken, kadın ve 
erkek sanatçılar için geleneksel biçimde ayrı lmış olan alçak 
ve yüksek seslerin flört ettigini duyar gibi olursunuz. 
Nascimento'nun özgün havası şaşkın l ık vericidir. The New 
York Times'tan eleştirmen Robert Palmer' ın dediği gibi, 

"Milton 
Nascimento'nun 
sesi hem beyninize 
hem de kalbinize 
hitap eder." 
Robert Palmer, 
The New York 
Times. 





ıoı.--------------------------------------------.-----------
Milton Nascimento "hem yüre�imiz hem de usumuz için 
gerekli olan gıdayı sa�lıyor". 

Milton Nascimento 1 942 yıl ı nda Rio de Janerio'da do�du. 
Mi lton iki yaşındayken onu evlat edinen beyaz anne babası 
tarafından, ü lkenin iç kısırnındaki Minas Gerais eyaletinde 
küçük bir kasaba olan Tres Pontas'a getirildi. Mi lton'un ev 
hanımı olan annesi Lilia, ö�rencil ik yıl larında, Brezilyalı 
ça�daş besteci Villa Lobos tarafından yöneti len bir koroda 
şarkı söylemişti. Evlendikten sonra ise, çeşitli yöresel 
şenliklerde o�lu Milton'la birlikte şarkı söylemeye devam 
etti. Nascimento'nun babası Josino'nun ise elektroni�e 
karşı çok büyük bir tutkusu vardı. Asl ında matematik 
ögretmeni olmasına ragmen, bir zamanlar genç Mi lton'un 
arada s ırada discjokey olarak çal ıştı�ı bir radyo 
istasyonunu da işletmişti. 

Nascimento, 1 9  yaşındayken, bulundu�u eyaletin başkenti 
olan Bela Horizonte'ye taşındı ve zamanla ekme�ini 
müzikten çıkarmaya başladı. Çeşitli klüplerde çal ışıp 
konserler verdikten sonra, efsanevl pop şarkıcısı Elis 
Regina'n ın "Cançao do Sal" adlı parçasın ı  seslendirerek i lk 
büyük çıkışını yaptı. Ertesi y ı l ,  Brezilya'daki Uluslararası 
Şarkı Festivali'nde, sözleri Fernando Brant'a ait olan 
"Travessia" (Köprüler) adlı parçayı yorumlamasıyla birl ikte 
Nascimento'nun pop kariyeri de önemli bir ivme kazandı. 

1 972 yıl ında Nascimento, şair ve söz yazarı Marcia Borges, 
Fernando Brant, Ronaldo Bastos'nin yanıs ıra dostları Lo 
Borges ve Beto Guedes'in katıl ımlarıyla Clube da Esquina 
(Köşe Başındaki Klüp) adlı iki l i  albümünü çıka�dı. Bu yapıt, 
"Cravo e Canela" (Karanfil ve Tarçın), "Cais" (Liman), ve 
"Nada Sera Como Antes" (Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olamaz) 
gibi, bestelendiklerinden yirmi yıl sonra dahi Brezilyalı 
superstarlar tarafından seslendiri len hit parçaları da 
beraberinde getirdi. Nascimento'nun sesi, Wayne 
Shorter'ın ünlü albümü Native Dancer' ın dışında, Paul 
Simon'ın The Rhythm of the Saints ve Sarah Vaughan'un 
Brazilian Romance adlı albümlerinde de duyulabi l ir. 
Nascimento aynı zamanda, Duran Duran'ın son CD'sinde 
yer alan ve sözlerinin yazılmasına katkıda bulundu�u 

"Milton her zaman 

benim en 
begendigim 
seslerden biri 
olmu�tur". 
Quincy Jones 
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"Breath After Breath" adl ı  parçada yer aldı. 
Nascimento'nun şarkıları Manhattan Transfer, Stan Getz 
ve Amerika'da yerleşik diğer müzisyenler tarafından da 
plağa al ındı. 

Milton Nascimento, Warner Bros'la yaptığı i lk CD 
çalışması ve yirmi yedinci albümü olan Angelus'u (Melek) 
henüz tamamladı. Nascimento, bu albümü için James 
Taylor, Peter Gabriel, Jon Anderson, Pat Metheny ve 
Herbie Hancock gibi dost ve hayranlarından seçtiği birçok 
sanatçıyı bir kez daha çevresinde topladı. Daha önceden 
de Paul Simon, Quincy Jones, ve Wayne Shorter, 
Nascimento'nun albüm çalışmalarında misafir sanatçı 
olarak yer almışlardı. Wayne Shorter, Angelus 
albümündeki mükemmel performansı i le bir bakıma 
Nascimento'ya olan borcunu ödemekte. Nascimento'nun 
sesi ile Shorter'ın saksafonunu mükemmel bir biçimde 
birleştiren Native Dancer albümü, yaklaşık yirmi yıl önce 
Nascimento'nun uluslararası caz arenasında boy 
göstermesine olanak sağlamıştı. Angelus albümü de, bir 
bakıma Nasi:imento'nun neredeyse otuz yıl ı kapsayan 
sanat yaşamının bir özeti sayı labi l ir. 

Uluslararası Af Örgütü, Yeşil Barış ve Fransa Özgürlük 
Vakfı'nın çalışmalarına katılan Milton Nascimento, 
dünyanın korunması ve insan haklarına saygı için mücadele 
eden dünya sanatçı çevresinin aktif bir üyesi. Brezilya' da, 
Yerli halkla birlikte, doğanın ve özel l ikle Amazan'un 
korunması bi l incini aşılamaya çalışan Nascimento'nun bu 
çabaları, Birleşmiş Mil letler tarafından ödüllendirdi .  

• Today, Milton Nascimento is one of che rare vocaliscs who 

can draw audiences around che world regardless of language. 

A Grammy nominee in 1 992, and winner of che 1 992 Down 

Beat International Cricics' Poll, and 1 9 9 1  Down Beat 

Readers' Poll, Mr. Nascimenco has performed throughout che 

United States, Europe, ]apan, and Latin America. Beyond 

jazz, and beyond pop, che Nascimenco sound is biccersweec, 

synthesizing undercurrents of numerous disparace culcures. Ic 

assimilaces che fallouc of 20ch century commercial calent, 

including che Beacles, Edich Piaf, Michel Legrand, and che 

"O benim mUzik 
alanındaki 
idolümdür". 
Pat Metheny 
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jazz "giants", w ith centuries-old sacred anf fo lk expression, 

from Gregorian chant to African tribal. Milton Nascimento is 

also profoundly attached to his roots in the interior of B razi!. 

An ingenious composer and vocal stylist, he sings, 

appropriately (and often abstractly), about community - the 

tissue that binds all human beings together in or out of 

harmony. His soulful voice is a mating of the lower and 

upper registers which are traditionally segregated for either 

male or female repertoires. Mr. Nascimento's originality 

constantly surprises. According to music eritic Robert Palmer 

of The New York Times, Milton Nascimenco "provides 

essential nourishment for both our heads and our hearts". 

Milton Nascimenco was bom in 1 942 in Rio de Janerio. At 

the age of two, his adoptive parents, both white, brought him 

to Tres Poncas, a small town in the iniand s ta te of Minas 

Gerais. His mother, Lilia, a housewife, as a student had sung 

in a choir conducred by Villa Lobos, the Brazilian modernise 

composer; she also used to sing at local festivities 

accompanied by her son, Milton. Nascimento's father, Josino, 

had a passian for electronics. Apart from having been a 

mathematics teacher, he once ran the local radio station, 

where the young Milton occasionally served as d . j .  

At  nineteen, Mr. Nascimenco moved to the state capital, Belo 

Horizonce, and gradually bagan to support himselfas a 

musician. After several years of club ciates and concerts, he 

gained wide exposure when the legendary pop singer Elis 

Regina recorded his "Cançao do Sal" in 1 966. With his 

appearance at Brazil's International Song Festival the 

following year, and his rendirian of "Travessia" ("Bridges"), 

with lyrics by Fernando Brant, Milton Nascimenco's pop 

career was effectively launched. 

In 1 97 2 ,  with poet/lyricists Marcia Borges, Fernando Brant 

and Ronaldo Bastos and other friends including Lo Borges 

and Beto Guedes, Mr. Nascimento recorded Clube da 

Esquina (Street-corner Club). The double album spawned hit 

singles, notably "Cravo e Canela" (Clove and Cinnamon), 

"Cais" (Dock), and "N ada Sera Como Ames" (Nothing Will 

Be As It W as), which are stil! being recorded by Brazil's pop 

""Hes incredible. 
He's gor an 
incredible voice". 

David Byrne 



1 06.--------------------------------------------------.-------------
superstars more than twenry years later. Aparr from the 

celebrated Native Dancer album, Mr. Nascimenro's voice can 

be heard on Paul Simon's The Rhythm of the Sainrs and 

Saralı Vaughan's Brazilian Romance. He appears on Duran 

Duran's laresr CD with the song "Breath After Breath", 

which he co-wrote. His songs have also been recorded by 

Manhattan Transfer, Stan Getz, and a multirude of other 

U.S. -based musicians. 

Milton Nascimenro recently completed Angelus (Angel), his 

twenry-seventh recording, and his fırst CD for Warner Bros. 

For Angelus, Mr. Nascimenro has once again recruited a 

number of friends and admirers, including James Taylor, 

Peter Gabriel, Jon Anderson, Pat Metheny, and Herbie 

Hancock. Previously, both Paul Simon and Quincy Jones 

have made guest appearences for Mr. Nascimenro, as has 

Wayne Shorter. In his performance on Angelus, Mr. Shorrer 

pays bomage to the "Native Dancer" LP, a brilliaot 

collaboration between Nascimenro's voice and Shorter's 

saxophone that helped launch the singer on to the 

international jazz scene nearly two decades ago. Angelus is 

partly a retrospective of Mr. Nascimenro's three decades as a 

singer and composer. 

Milton Nascimeoto is part of the world community of artists 

who struggle to preserve the Earrh, and to respect all human 

rights. He participates in the efforts of Amnesty 

International, Greenpeace, and the France Liberte 

Foundation. In Brazil, together with Indians, rubber tappers 

and river peoples, he has developed initiatives to preserve the 

environmenr, especially in the Amazon. Milton Nascimento's 

efforts have been bonored by the United Nations. 

"The Brazilian srar 
perhaps most widely 
admired abroad is 
Nascimemo". 
Time Magazine. 
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MiCHEL PETRUCCiANi YEDiLiSi 

MICHEL PETRUCCIANI SEPTET 

Michel Petrucciani - piyano piano 

Louis Petrucciani - bas bass 

Lenny White - davul drums 

"The Quatuor Graffiti" - yaylı çalgılar dörtlüsü string quarcet 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Theatre 

Tarih Dare: 1 4.07. 1 994 
Saat Time: 20.45 

MICHEL PETRUCCIAN I 

• Caz tarihinde dinleyici sayısını arttırma başarısını 
Petrueeiani'nin hep 
kendine örnek 

gösteren müzisyenler oldukça azdır. Louis Armstrong, aldıgı piyanist 
Herbie Hanecek 

Duke El i ington ve Count Basie'nin yanıs ıra, Errol l  �u sıralarda yeni 

Garner ve Mi les Davis'i de içeren küçük bir topluluk, bir bir "Headhunters" 
projesi pe�inde. 

bakıma zorlayıcı bir ifade biçimi sayılabilecek cazın geniş 
kitleler tarafından sevi lmesini saglamışlardır. "Lirik 
Piyanonun Küçük Prensi" diye de adlandırılan Fransız 
piyanist ve besteci Michel Pettruciani de artık bu seçkin 
sanatçı grubuna dahil olmuş bir müzisyendir. 

Bir Bil l Evans, Keith Jarrett, Herbie Hancock ve McCoy 
Tyner hayranı olmasına karşın, Petrucciani daha otuz 
yaşına gelmeden hayranı oldugu bu sanatçıların 
etkilerinden uzaklaşarak kendi tarzını oluşturmayı 
başardı .  Artık o, melodi ve yaratıcı l ık yüklü özgün stili ve 
müthiş teknigiyle cazın dahi piyanistlerinden biri. Hiç 
şüphe yok ki Michel Petrucciani, gereken yaşta gerekli 
birikime sahip, yeterli ölçüde bir bagımsızlıgın ve aydın 
bir düşünce yapısının yanıs ıra, caz tarihinin akış ını 
etki leyebilecek bir karizması olan, caz düşkünü yeni 
kuşak beyaz virtüozlar arasında en vurucu ve en kalıcı 
olanı. 
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28 Aral ık 1 962' de, Fransa'n ın Montpel l ier kentinde doğan 
Michel Petrucciani küçük yaşlardan itibaren bir kemik 
hastalığın ın kurbanı oldu. Sanatçı bir aileden gelen 
Petrucciani (babası gitarist, erkek kardeşi Louis basçıd ır) 
henüz dört yaşındayken bir televizyon programında 
seyrettiği Duke El l ington'dan etkilenerek piyano çalmaya 
heves etti. Sekiz yıl boyunca klasik piyano eğitimi gördü. 
Ona bugünkü görünümü veren hastalığa karşı bir tür 
terapi olarak çaldığı davuldan da keyif aldı. Petrucciani'nin 
bir caz piyanisti olmak için, fiziksel engellere karşı azmiyle 
kazandığı zafer, asl ında sanatçının fazla söz etmekten 
hoşlanmadığı bir konudur. 

Küçüklüğünden beri müziğe karşı müthiş bir saygı duyan 
babası tarafından eğiti len ve cesaretlendirilen Michel, 
müzikle i lgi l i herşeye karşı olağanüstü bir yetenek 
gösteriyordu. Petrucciani'nin gelecekteki profesyonel 
müzik kariyerinde sağladığı başarı ların ı  hazırlayan diğer 
önemli etkenler ise, onun olağanüstü canl ı l ığı ve piyano 
çalmaktan aldığı hazdı .  

Başanya önce Avrupa'da ulaştı. Daha sonra ise Michel'in 
en uçuk beklentilerini bile aşan Amerikan Rüyası 
gerçekleşti. I S  yaşında, Kenny Clarke ve Clark T erry i le 
birl ikte çalıştıktan sonra Paris'e taşındı. Fransa'daki çeşitli 
caz festival lerine katı ldıktan sonra Michel, 1 8  yaşındayken 
International Herald T ribune'ün yazarlarından M ike 
Zwerin (kendisi de bir müzisyendir) tarafından keşfedildi. 
Kısa bir süre sonra i lk albümünü ("Fiash", 1 980) çıkaran 
Petrucciani, Lee Konitz ile yaptığı başarı l ı  b ir çal ışmanın  
ardından yine onunla birl ikte Fransa turnesine çıktı. Ik i  yıl 
sonra Petrucciani, bir arkadaşın ı  ziyaret etmek için 
California'ya gittiğinde, kendisini dinleyen ve onbeş yı ld ır 
kendini emekliye ayırmış olan bir dönemin ünlü 
saksofoncusu Charles Lloyd'u öylesine etki ledi ki ,  Lloyd 
emekli l iğine son verip, Petrucciani'yi yanına ald ı .  Ardından 
Lloyd'un yeni dörtlüsüyle birl ikte dünya turnesine çıktılar. 

I ki yı l sonra Michel'in müzik kariyeri, ünlü emprazaryo 
George Wein'in teşviği üzerine Kool Caz Festivali 
kapsamında Carnegie Hall'da verdiği solo kanserle, çok 
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yüksek bir seviyeye erkenden ulaştı. Bu konserin ardından 
Time ve New York Times'da çıkan eleştiriler 
Petrucciani'ye övgüler yağdırıyordu. 1 985 yıl ında, bir süre 
kapalı kaldıktan sonra yeniden faal iyete geçen, ünlü Blue 
Note plak şi rketiyle aniaşan Petrucciani "Pianism" ad ın ı  
verdiği albümünü çıkardı ve sonraki yedi yıl içinde bu 
şirketten dört CD'sini daha piyasaya sürdü. 

Michel Petrucciani 1 986 yı l ında, yıl ların bop gitaristi J im 
Hal l  ve saksofoncu Wayne Shorter i le birl ikte Montreux 
Caz Festivali'ne katı ldı .  Bir yıl sonra ise Gary Peacock ve 
Roy Haynes i le Avrupa turnesine çıktı. Petrucciani son 
yıl larda aralarında Freddie Hubbard, Joe Henderson, 
Charlie Haden, Jack DeJohnette, Cecil McBee, Eddie 
Gomez ve John Abercrombie gibi caz devlerinin de 
bulunduğu sanatçı lada birl ikte çalışmıştır. Petrucciani aynı 
zamanda, sinemacı ve müzisyen (basçı) Frank Cassenti'nin 
"Lettre a Petrucciani" (Petrucciani'ye Mektup) adl ı  fi lmine 
de konu olmuştur. 

Petrucciani'nin başarısının ardındaki sihirl i  kel ime 
i letişimdir. Michel'in zengin ve duygu yüklü müziğini henüz 
keşfetmemiş olanlar, onun piyanonun tuşlarında yaşamla 
hesaplaştığı konserini izlediklerinde, bu kel imenin ne 
anlama geldiğini ve anlatılanın ne kadar dokunaklı bir 
yaşam öyküsü olduğunu çok iyi anlayacaklardır ... 

• There are few musicians in the history of jazz who have 

succeeded in expanding the audience for the music. Louis 

Armstrong, Duke Ellington, Coum Basie and a handful of 

others such as Erroll Garner or Miles Davis have managed to 

make this demanding, sometimes even difficult mode of 

expressian accessible to all. Today, French pianist and 

composer Michel Petrucciani, also known as "The Little 

Prince of Lyricism", has joined that elite band of arrists. 

An explicit adınirer of the work of Bill E vans, Keith 

Jarrett, Herbie Hancock and McCoy Tyner, Petrucciani has 

evolved beyond the legacy of his primary influences well 

before he reached thirty. Melodic and thoughtful, he is a 

genius of piano jazz who has an original style and abundant 

Petrucciani'nin 
doj!dugu Montpelier, 
Fransa'nın güneyinde 
Akdeniz' e kıyısı olan 
bir kent. 







J J3 cechnique. Wirhout any doubt, Michel Perrucciani is one of 

the most seriking members of the new generarion of non 

Afro-American jazz-influenced vircuosi ,  who are of the 

right age and background, and with suffıcient 

independence and open-mindedness, to bend jazz history 

their way. 

Born in Montpellier, France on 28 December 1 962, Michel 

Petrucciani had a grave bone-disease since his early 

childhood. He came from a musical family (father guitarist, 

brother Louis bassist), and was inspired to take up piano, at 

the age of four, when he saw Duke Eliington on a TV show. 

He has studied classical piano for eight years. He also 

enjoyed drums, partly as a therapy for the wasting disease 

that has resulred in his miniscule physical stature. His 

rriumphs over the physical obstacles to being a jazz pianist 

are, however, aspects he prefers to play down. 

From childhood, Michel was encouraged and taught by a 

father intent on inculcating a respect for music, and Michel 

himself showed a prodigious natural aptitude for all things 

musical. Just as important to his subsequent professional 

career were his own enormous vitality and the sheer 

pleasure he took in playing. 

First came success in Europe. Then, way beyond Michel's 

wildest expectations, the realisation of the American 

Dream. Mter playing with Kenny Clarke and Clark Terry 

at the age of 1 5 , Michel moved to Paris. Mter participating 

into several jazz festivals in France, he was discovered at the 

age of eighteen, by the International Herald Tribune's 

Mike Zwerin (himself a musician). He soon recorded his 

first album ("Flash" ,  1 980), formed a successful duo with 

Lee Konitz and they toured France together. Two years 

later, Michel was on a social visit to a California friend 

when Charles Lloyd, the once fashionable saxophonist, who 

had been in self-retirement for the previous fifteen years, 

heard him and was suffıciently inspired to come out of 

retirement and hire Petrucciani himself. A world tour with 

Charles Lloyd's new quartet followed. 
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Two years later Michel's career rouched an early high when, 

at impresario George Wein's instigation, he played a solo 

concert at Carnegie Hall, as part of the Kool Jazz Festival. 

This concert resulred in widespread critical acclaim with 

articles in Time and the New York Times. He then signed a 

contract ro join the rooster of the rejuvenated Blue Note 

Records and in 1 985 he released "Pianism" ,  his fırst album 

for this famous jazz label and four other CDs followed in the 

next seven years. 

In 1 986 Michel played in the Montreux Jazz Festival w ith 

the veteran bop guitarist Jim Hall and saxophonist Wayne 

Shorter. A year later he toured Europe with Gary Peacock and 

Roy Haynes. Petrucciani has worked in recent years with 

many of the best musicians in jazz, including Freddie 

Hubbard, Joe Henderson, Charlie Haden, Jack DeJohnette, 

Cecil McBee, Eddie Gomez and John Abercrombie. He' s also 

been subject to a film by cineaste and bass player Frank 

Cassenti, "Lettre a Michel Petrucciani" .  

Communication is the key word in Petrucciani's success. 

Anybody not yer familiar with Michel's rich and ernerional 

music will discover what that means upon attending this 

long-awaited concert where he'll recount his life through the 

keys of his piano. And what a maving life it turns out to be . . .  
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GATEWAY ÜÇLÜSÜ 

GATEWAY TRIO 

john Abercrombie - gitar guitar 

Dave Holland - bas bass 

]ack Dejohnette - davul drums 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Theatre 

Tarih Date: 1 4. 07. 1 994 
Saat Time: 20.45 

JOHN ABERCROMBIE 
Abercrombie ile 

• 1 6  Aralık 1 944'te Portchester, New York'ta dogan John cazseverlerin ilk 
Abercrombie, Connecticut'ta Greenwich kentinde tanıımaları bundan 

1 O yıl önce Bilsak 
büyüdü. Ondört yaşındayken gitar çalmaya başladı ve daha Caz Festivali 

sonra Bostan'daki Berklee Müzik Okulu'na girdi. Orgcu çerçevesinde 
olmuıtu. 

Johnny "Hammond" Smith'ten aldıgı bir turne tekl ifi 
üzerine yollara düşen Abercrombie, bu turne s ırasında 
Count Basie'nin salonunda ve Harlem'deki Club Baron'da 
çalma şansı elde etti. Bu dönemde, caz dünyasını  derinden 
etkileyecek New York'lu Dreams grubunu kurma 
aşamasında olan Michael ve Randy Breeker kardeşlerle 
tanıştı. John, Dreams'in Columbia plak şirketi tarafından 
çıkarılan ilk albümlerinde yer aldı .  

Mezuniyetin ardından, 1 969 yı l ında, New York'taki müzik 
çevresine girebilmek umuduyla, Abercrombie güneye 
inmeye karar verdi. Bunu takip eden birkaç yıl zarfında 
New York'ta en çok tutulan stüdyo müzisyenlerinden biri 
oldu. Gi l  Evans, Gato Barbieri, Barry Mi les ve daha birçok 
müzisyenin albüm kayıtlarında yer aldıgı gibi, Chico 
Harnilton grubunun da bir üyesi oldu. Abercrombie'nin 
büyük ilgi görmeye başlaması ise Bi l ly Cobham'un 
grubunda gitar çaldıgı dönemde oldu. Bu birliktel ik 
Breeker kardeşleri de içerdigi iç in bir bakıma Dreams'in 
yeniden biraraya gelmesi gibiydi. 

Kısa bir süre sonra Abercrombie, kendisine ECM plak 
şirketi için bir albüm doldurmasını  teklif eden prodüktör 
Manfred Eicher ile tanıştı. Bu işbirl igi sonucunda ortaya, 
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Jan Hammer ve Jack DeJohnette'in de yer aldığı Timeless 
albümü çıktı. Bu albüm eleştirmenler tarafından büyük 
ilgi gördü. 1 975'in Kasım ayında, Abercrombie, 
DeJohnette ve basçı Dave Hal land'ın ilk ortak çalışması 
olan "Gateway" albümü piyasaya çıktı. Grubun ikinci 
albümü olan "Gateway ll" ise 1 978 yı l ında piyasaya 
sürüldü. 

1 979'da Abercrombie, piyanist Richie Beirach, basçı 
George Mraz ve davulcu Peter Donald'tan oluşan kendi 
dörtlüsünü kurdu. Bu grup "Arcade", "Abercrombie 
Quartet" ve "M" ad ında üç albüm çıkardı. 

Abercrombie, ECM'e bağlı b irçok sanatçı i le birl ikte 
çal ışmış olmasına rağmen, en önemli ortak çal ışmalarını 
DeJohnette (Abercrombie, DeJohnette'in "Directions" 
ve "New Directions" albümlerinde yer almıştır) ve 
gitarist Ralph Towner'la yapmıştır. Abercrombie ve 
Towner' ın "Sargasso Sea" isimli albümleri 1 976'da, "Five 
Years Later" adlı albümleri ise 1 982 yı l ında piyasaya 
çıktı. 

Abercrombie'nin Marc Johnson ve Peter Erskine'den 
oluşan turne grubu, "Current Events", "Getting There" 
(Michael Breeker misafir sanatçı olarak yer almıştır) ve 
"John Abercrombie/Marc Johnson/Michael Brecker" 
adında üç albüm çıkardı. Müzik eleştirmeni Chuck Berg 
bu grup için şöyle demişti: "Ancak Bi l l  Evans ve Oscar 
Peterson'un muhteşem üçlülerinin becerebildiği türden, 
altıncı hislerin dayanışmasıyla ortaya çıkan özgün bir 
bakış açısına sahip, taş gibi sağlam bir grup!" 

1 988'de çıkan "Current Events" albümünde John i lk kez 
olarak gitar synthesizer çaldı .  1 989'da piyasaya sürülen 
"John Abercrombie/Marc Johnson/Peter Erskine" adl ı  
albüm ise, bu  yeni l ikçi grubun Bostan'da 2 1  Nisan 
1 988'de verdiği bir konser sırasında kaydedildi . Bu 
albüm, grubun dört yı l l ık birliktelikleri boyunca 
repertuarlarında olan parçaların yanısıra genelde Bil l 
Evans'la birl ikte anı lan standartların mükemmel 
yorumlarını da içeriyordu. 
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John, caz dünyasında gitaristliği dışında aktif bir uzman ve 
eğitmen rolü  de üstlenmekte. Caz gitarın tarihini 
araştırdığı Harvard'da verdiği bir konferans s ırasında şöyle 
bir açıklama yapmıştı: "Autumn Leaves" veya "Stella By 
Starlight" gibi her zaman çaldığım parçaları yorumlamaktan 
hiç bıkmıyorum, çünkü bu melodileri o kadar iyi tanıyorum 
ki, onları çalarken kendimi çok özgür hissediyorum. 
O kadar ki, hiçbir akora bağlı kalmadan çaldığımda bile 
kendimi bu kadar özgür ve rahat hissetmiyorum. Işte 
benim için özgür caz' ın anlamı bu." 

John Abercrombie, gelişen teknolojilerle, caz standartlarına 
dayanan geleneği birleştiren bir caz gitaristi olarak özgün 
bir sese sahip. 1 988 yıl ında Jazziz dergisinde yayınlanan bir 
söyleşi, John'un müzik anlayışına açıklık kazandırıyor: "Caz 
gitar geleneğini Charlie Christian ve Django Reinhardt'tan 
bugünlere taşım'ak benim müziğimin en önemli  yönlerinden 
biri . . . Benim bir yandan içine her zaman gitarı dahi l  
etmeyen birtakım müzikal sını rları genişletmeye çalışırken, 
öte yandan caz gitar tarihine doğrudan bağlantı l ı  olduğumu 
insanların anlamalarını istiyorum." 

• John Abercrombie was bom on December 16 ,  1 944 in 

Portchester, N.Y., and grew up in Greenwich, Connecticut. 

He began playing guitar at fourteen and later enrolled at 

Boston's Berklee College of Music. An offer ro tour w ith 

organise Johnny "Hammond" Smith led ro his going on the 

road for weeks at a time, playing such spots as Counr Basie's 

Lounge and the Club Baron in Harlem. During that same 

period, Abercrombie met the Breeker Brothers who were in 

the process of forming the New York group of far-reaching 

influence, Dreams. John was heard on Dreams' debut album 

on Columbia. 

In 1 969, following graduation, Abercrombie decided to head 

south in hopes of breaking into the New York music see ne. 

Over the next few years he developed into one of New York's 

most in-demand session musicians. He recorded with Gil 

Evans, Garo Barbieri, Barry Miles and many other artists, and 

also became a regular with Chico Hamilron's group. lt was as 

the guitarist in Billy Cobham's band that Abercrombie fırst 

"Gaceway shines our 

as an example of 
curenc direecian in 
music, a tesrimonial 

co jusr how much 
music can be made by 
three empharic 
musicians". 
Radio Free jazz 
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began attracting widespread attention. This ensemble was 

something of a Dreams reunion si nce it alsa included the 

Breeker Brothers. 

A short time later, Abercrombie met Manfred Eicher who 

invited him to record an album for ECM. The result was 

Timeless, on which he was joined by Jan Hammer and Jack 

DeJohnette. lt received virtually unanimous critica! acclaim. 

Gateway was released in November, 1 97 5 ;  it marked the fırst 

collaborative effort of Abercrombie with DeJohnette and 

bassİst Dave Holland. A second Gateway recording, Gateway 

II was released in June 1 978.  

In 1 979, Abercrombie formed his quartet which included 

pianist Richie Beirach, bassİst George Mraz and drummer 

Peter Donald. This group made three recordings: Arcade, 

Abercrombie Quartet and M. 

Abercrombie has recorded with many other ECM artists; the 

most signifıcant collaborations must surely be with drummer 

Jack DeJohnette (Abercrombie appears on all DeJohnette's 

Directions and New Directions albums), and with fellow 

guitarist Ralph Towner. Abercrombie and Towner's Sargasso 

Sea was released in 1 976, and Five Years Later followed in 

1 982. 

Abercrombie's touring trio w ith Marc Johnson and Peter 

Erskine is heard on "Current Events", "Getting There" (with 

frequent guest Michael Brecker), and "John 

Abercrombie/Marc Johnson/Peter Erskin e" .Critic Chu�k Berg 

has deseribed the group as: "solidifıed . . . .  to the point where i ts 

sixth-sense interactions ereare a singleness of visian associated 

only with Olympian ensembles such as the trios of pianists 

Bill Evans and Oscar Peterson". 

On "Current Evems", released in 1 988, John used guitar 

synthesizer for the fırst time on record . John Abercrombie/ 

Marc Johnson/Peter Erskine, released in 1 989, was recorded 

in Bostan on April 2 1 ,  1 988 and documents this innovative 

trio live. Repertoire from their four-year association is 

presemed, and standards often linked with Bill Evans are 

given resplendent treatment. 

.. Each player brings a 
vasc and varied 

background and 
experiences and is 
reflecred in the 
nexibilicy of 
composirions and 

communicarions m 
each other". Cadence 
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John's affınity for jazz standards complements his role as an 

active clinician and teacher. In listening-preparation for a 

Harvard lecture, where John surveyed the history of jazz 

guitar, he explained: "When I '  m playing tunes !ike "Autumn 

Leaves" or "Stella By Starlighc", as much as I' ve played those 

tunes over the years, I stili enjoy playing them. And because I 

know them so well, I '  m very free with them. I'm just as free 

with them as when I' m playing with no chords at all. That, 

to me, is free jazz. 

John Abercrombie passesses a unique voice as a jazz guitarist 

combining evolving technologies with a cradirian well-

represented by jazz standards. Further insight into his music 

comes forth in a 1 988 "Jazziz" interview: "Carrying the 

cradirian of jazz guitar from Charlie Christian and Django 

Reinhardt to the present day is a very im portant aspect of my 

music. . .  I' d !ike people to percieve me as having a direct 

connection to the history of jazz guitar, while expanding 

same musical boundaries which may not always involve the 

guitar irself." 

DAVE HOLLAND 

• 1 Ekim 1 946'da, Ingiltere'nin Wolverhampton kentinde 
dagan Dave Hol land, gitar, piyano, bas gitar çal ıp  besteler 
yapsa da, bir kontrbasçı ve çellocu olarak uluslararası 
şöhrete kavuşmuştur. Profesyonel kariyerine 1 96 1  yı l ında 
bir pop grubunda bas gitar çalarak başlamış olmasına 
ragmen, Halland'ın kontrbasa geçmesi fazla zaman almadı. 
Halland caza ilgi duymaya, basçı Ray Brown ve Leroy 
Vinnegar'ın plaklarını d inleyerek başladı. 1 964 yı l ında bir 
burs kazanarak gittigi Londra'daki Guildhall Müzik 
Okulu'nda, James E. Merrit hocalıgı altında klasik müzik 
egitimi gördü ve okul orkestrasında bas çaldı .  Okuldaki 
dört yıl boyunca, Kenny Wheeler, Evan Parker, John 
Mclaugh lin, John Surman ve John Taylor gibi birçok genç 
yetenekle birl ikte, Ingi l iz caz sahnesinde kendini 
göstererek yeteneklerini geliştirdi. Başka ü lkelerden gelen 
caz sanatçılarla birl ikte çalma şansını  da elde eden 
Hal land'ın Jack DeJohnette ile tan ışıp, birlikte çalışması da 

Dave Holland 
Türkiye'ye daha 
önce kaç defa geldi 1 
Bu sorunun cevabını 
fax veya mektupla 
bize bildiren ilk üç 
cazsevere 1995 Caz 
Festivali açılış 
konseri için ikişer 
kişilik davetiye 
verilecektir. 
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bu döneme rastlar. Zaten o zamanlar müzik dünyasında 
kurduğu i l işkilerin çoğunu günümüzde de sürdürmektedir. 
1 968 yı l ında Dave Hol land Londra'daki efsanevi Ronnie 
Scott klübünde çal ış ırken, kendisini din lemeye gelen Miles 
Davis'ten grubuna katı lma tekl ifi aldı. 

1 968 yazında Davis i le çalışmak üzere New York'a taşınan 
Hol land, orada cazın en yetenekli basçılarından biri 
olduğunu herkese kanıtlamaya başladı .  Mi les Davis'le çalıştığı 
üç yıl boyunca "Bitches Brew", "Fil les de Kilimanjaro", ve 
" In a Silent Way" gibi yenil ikçi albümlerde elektro bas çaldı .  
Davis'le yaptığı çalışmalar esnasında Hol land ondan, i lerde 
çok işine yarayacak olan şefliği öğrendi. "Davis'le birlikte 
çaldığım dönemde, onun i lk önce yapılacak müzik için 
gerekli ortamı yarattığın ı ,  daha sonra da müzisyenleri bu 
ortama uymada özgür bıraktığını gördüm. Benim daha 
sonraları yapmaya çalıştığım da bu oldu." 

1 97 1  yıl ında Holland, Anthony Braxton, Barry Altschul ve 
Chick Corea'nın da yer aldığı Circle'ı kurdu. Kısa ömürlü 
bir grup olmasına rağmen Circle, müziğe getirdiği yeni l ikçi 
bakış açısıyla hala övgüler almaktadır. Dave Hal land'ın 
beste yapmaya ve çello çalmaya başlaması da bu döneme 
rastlar. 1 972 yıl ında Circle dağı ld ıktan sonra Hol land ve 
Altschul, Braxton'un hem dörtlüsünde, hem de 
orkestrasında birl ikte çalmaya devam etti ler. Holland'ın 
kendi adına doldurduğu ilk albüm olan, ve Musician dergisi 
tarafından bir "başyapıt" olarak tanımlanıp "her çağdaş caz 
koleksiyonunun temel taşlarından biri" diye 
değerlendiri len, klasik "Conference of the Birds"de Sam 
Rivers, Braxton ve Altschul yer aldı. 1 975 yı l ında Jack 
Dejohnette, John Abercrombie ve Holland, Gateway adlı 
ortak gruplarını kurdular ve iki albüm çıkardılar 
("Gateway" ve "Gateway l l"). 

1 977' de yayınlanan sol o bas albümü "Emarald T ears"ten 
sonra, Dave Holland bir solo çello albümü olan "Life 
Cycle"ı çıkardı ve her iki enstrümanla da sayısız solo 
konser verdi. 1 993 yıl ında büyük bir Avrupa turnesine 
çıkarak solo konserler veren Dave Hol land gelecekte de 
turnelere çıkmayı sürdürecek. 
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1 982 yı l ında, Steve Coleman, Steve El l ington, Ju l ian 
Priester ve Kenny Wheeler'den oluşan beşl isini 
kurduğundan beri, enerjisini daha çok bu grupla 
doldurduğu albümlere ve çıktığı konseriere vermesine 
rağmen, Dave Holland fı rsat buldukça cazın usta isimleriyle 
değişik projelerde de çalışmayı sürdürdü. Beşl inin ilk albüm 
çalışması "Jumpin' In" çok olumlu eleştiri ler aldı. 1 985 
yı l ında çıkardıkları "Seeds of Time" albümü de büyük bir 
ilgiyle karşı landı. 

Priester'in yerine Robin Eubanks'ın geçmesinin ardından 
doldurulan, beşl inin üçüncü ve en son albümü "The Razor 
Edge", Times gazetesi tarafından "küçük gruplar tarafından 
gerçekleştirilen yı l ın en iyi kayıtlarından biri" olarak 
değerlendiri ldi. "The Razor Edge" albümünü Steve 
Coleman, Jack Dejohnette ve Hal land'ın birl ikte çaldıkları 
"Tripl icate" albümü takip etti. Halland'ın bu iki müzisyenle 
geçmişteki yakın i l işkisi "Tripl icate" albümündeki uyum ve 
coşku yüklü s ıradışı atmosferin oluşumundaki en büyük 
etkenlerden biriydi. Holland ve Dejohnette yirmi yılı aşan 
bir süre boyunca hem konserlerde hem de stüdyo 
çalışmalarında bir araya gelmişler; Holland ve Coleman ise 
beşlideki birl iktelikleri süresince oldukça sağlam bir 
müzikal bağ kurmuşlardı .  

Holland, müzik kariyeri boyunca, oldukça büyük bir 
zamanını hem okullarda öğretmenlik yaparak hem de özel 
dersler vererek geçirdi. Holland seyahat ettiği her yerde 
workshoplar düzenlediği gibi üniversitelerde yetişen genç 
müzisyenlere de cazın büyük ustalarından edindiği 
tecrübelerini aktarmaya çal ışmaktadır. 

Dave Hol land, 90' 1 ı  yıl lara eleştirmenlerden ve 
dinleyicilerden büyük övgüler alarak başladı. 1 990 yazında 
Jack Dejohnette, Herbie Hancock ve Pat Metheny i le 
birl ikte kırk şehirl ik bir dünya turnesine çıkan Hol land 
bastaki performansıyla büyük övgü topladı .  Pat 
Metheny'nin "Question & Answer" albümü ve bunu 
izleyen konser turnesi Halland'ın parlak başaniarına bir 
yenisini ekiemiş oldu. 1 990'nın başlarında çıktığı bir Avrupa 
turnesi sırasında da Kenny Wheeler'ın yaptığı "The 
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Widow in the Window" ve "Music for Large & Smail 
Ensembles" adlı albümlerde yer aldı. Yine 1 990 yı l ı nda 
Hol land, gitarda Kevin Eubanks, saksafonlarda Steve 
Coleman ve davulda Marvin "Smitty" Smith eşliginde 
"Extensions" adlı albümünü çıkardı. 1 99 1  i lkbaharında ise 
Hol land'ın, Han k Jones ve Bil ly H iggins i le birl ikte çaldıgı 
"The Oracle" albümü piyasaya sürüldü. Joe Henderson'un 
93'ün başlarında çıkardıgı ödül sahibi ve Bi l ibeard caz 
listelerini alt üst eden "So Near, So Far" albümünün temel 
direklerinden biri olan Dave Hol land, bu albümün turne 
konserleri esnasında da müthiş övgüler aldı. 1 992 yıl ında 
Mi l  es Davis'in anısına kurulan ve Herbie Hancock, Tony 
Will iams, Wallace Roney ile Wayne Shorter'dan oluşan 
gruba katı ldı. 

1 993 yıl ında çıktıgı sola bas turnesinde büyük başarı 
kazanan Holland, 1 994 yıl ında da sola turnelerine devam 
edecek. Halland'ın henüz piyasaya sürülmeyen yeni bir 
sola albümü bulunmakta. Dave, 94 yazında Avrupa'da 
çıkacakları Gateway turnesinin de ötesinde, Jack 
DeJohnette i le çok yogun bir şekilde çal ışmalarını 
sürdürmekte. Hal land'ın kurdugu ve adını "Extensions" 
albümüyle duyuran dörtlü, Kevin Eubanks'ın gruptan ayrı l ıp 
Tonight Show'da sürekli çalışmak üzere Los Angeles'a 
yerleşmesi üzerine dagılmak zorunda kaldıysa da, Dave 
zaman zaman grubuyla bir araya gelmekte ve yeni albüm 
projeleri üzerinde çalışmaktadır  . 

• Born on 1 October 1 946 in Wolverhampton, England, 

Dave Holland plays guitar, piano, bass guitar and also 

composes, but it is as a bassist and eellist that he has made an 

international reputation. Alrhough he started his professional 

career playing bass guitar in a pop band in 1 96 1 ,  it wasn't 

long before Dave Holland switched to the upright bass. As is 

the case with many musicians, Holland is able to pinpoint 

exactly what inspired him to study jazz. Hearing records by 

bassists Ray Brown and Leroy Vinnegar. In 1 964 he won a 

scholarship to the Guildhall School of Music in London, 

where he studied classical music under James E. Merrit, and 

played bass in the orchestra. Over the next four years, he 

"In any format, 
Dave Halland is an 
exceprionally 
melodic player . . .  " 
The New York Times 
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honed his skills playing, at various times, with many of the 

new young faces in the British jazz scene, including Kenny 

Wheeler, Evan Parker, John McLaughlin, John Surman, and 

John Taylor. Opportunities to play with jazz musicians from 

other counrries also arose, and it was during this period that 

Holland fırst played with Jack DeJohnette. In fact, many of 

the musical associations formed then have conrinued to this 

day. Dave was performing at London's legendary Ronnie 

Scott's in 1 968 when Miles Davis heard him and invited 

Dave to join his band. 

In the summer of 1 968, Holland moved to New York to 

work with Davis, and his career as one of music's most 

talenred bassists cruly began co cake off. During che three 

years wich Miles Davis, Holland played eleccric bass on such 

groundbreaking recordings as "Bicches Brew" ,  "Filles de 

Kilimanjaro",  and "In a Si le nt W ay" ,  w hile learning from 

Davis lessons in leadership which lacer stood him in good 

scead. "During che period I played wich him he would creace 

che environment for che music, chen lee che musicians deal 

w i ch it. Thac's w hac I' ve eri ed to do". 

In 1 97 1 ,  Holland co-founded Circle wich Anthony Braxton, 

Barry Alcschul, and Chick Corea; alchough che group was 

short lived, Circle continues to receive cricical acclaim for ics 

innovacive approach co music. le was at this time that Dave 

began composing, as well as playing che cello. Afcer che 

dissolucion of Circle in 1 972,  Holland and Alcschul 

continued working wich Braxton in boch his guarret and his 

orchescra. Holland's fırsc recording as a leader, che dassic 

"Conference of The Birds",  was recorded wich Sam Rivers, 

Braxton, and Alcschul. It was acclaimed by Musician 

Magazine as a "mascerwork" and "an essential part of any 

contemporary jazz colleccion". In 1 97 5 , Jack DeJohnecce, 

John Abercrombie, and Holland formed che cooperacive 

group Gaceway, which recorded cwo albums ("Gaceway" and 

"Gaceway II"). 

"Emarald Tears" ,  a solo bass recording had been released in 

1 977 ,  and si nce chen, Dave has recorded a so lo cello al bum 

("Life Cycle") and given numerous live solo performances on 

"He supplies a 
full-fledged 
coumerpoinc chac 
doesn'c upscage a 

solo". 
The New York Times 
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both instruments. In 1 993,  he toured so lo extensively in 

Europe, and will continue to do so in the furure. 

Si nce he .formed a quintet in 1 982 (w ith Steve Coleman , 

Steve Ellington, Julian Priester, and Kenny Wheeler), the 

major thrust of Holland's musical energies has been towards 

recorded and li ve work as leader of a group, but this has never 

stopped him for working with a seemingiy endless list of jazz 

greats on various projecrs.The quinrer's fırst release, "Jumpin' 

In", received rave reviews. The 1 985 release of "Seeds of 

Time" saw the unstinting praise continue. 

The third and fina! quintet album, "The Razor's Edge" (wirh 

Robin Eubanks replacing Priester), was given the accolade of 

being "one of the outstanding sınall-group 

recordings of the year" by The Times of 

London. Ir was followed by 

"Triplicate" ,  a trio album w ith Steve 

Coleman and Jack DeJohnette. The 

uncommon atmesphere of cohesion and 

instinctive interplay on this much-

praised recording arose from Holland's 

close relarionship (alrhough in differenr 

sertings) wirh his two fellow musicians. 

Holland and DeJohnerre have worked 

together both live and in studio 

regularly for more than rwenry years, 

and Holland and Coleman developed a 

solid musical relationship through work 

in the quintet. 

Throughout his career, Holland has 

devored a great deal of time to 

teaching, both in classrooms and one

on-one. Everywhere he travels, he 

conducts workshops and visits 

universities to give to the next 

generatian of musicians some measure 

of what he was given by so many of the 

masters of jazz. 
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Dave Holland starred '90's by gaining over greater acclaim 

from critics and audiences alike. In the summer of 1 990 he 

did a forty-city international tour w ith Jack DeJohnette, 

Herbie Hancock, and Pat Metheny, accorded superlatives in 

every review for his bass playing. The release of Pat 

Metheny's "Question & Answer", and the rour supporring it, 

brought in a furrher series of brilliant reviews. He also d id 

rwo recordings with Kenny Wheeler ('The Widow In The 

Window" and "Music For Large & Small Ensembles") during 

a European rour early in 1 990. In 1 990, Holland released 

"Extensions", with Kevin Eubanks on guitar, Steve Coleman 

on saxophones, and Marvin "Smitty" Smith on drums. 

Holland also recorded "The Oracle" w ith Hank Jones and 

Billy Higgins, released in the spring of 9 1 .  Dave was an 

integral part of the recording of the moving and highly 

acclaimed "So Near, So Far" album by Joe Henderson, issued 

early in '93; the rouring following on the heels of this award

winning and Billboard charr-ropping disc also resulred in 

nothing but praise for Holland's playing. Dave joined the 

Miles Davis tribute band (Herbie Hancock, Tony Williams, 

Wallace Roney, and Wayne Shorter) in Europe in 1 992.  

Having gained great acclaim for this 1 993 solo bass rour in 

Europe, Holland will continue touring solo in early '94; he 

recently recorded a new solo bass album, not yet slated for 

release. Dave has been working extensively w ith Jack 

DeJohnette; in addition to the Gateway tour of Europe in the 

summer of '94. Although Holland's quarret, as heard on 

"Extentions",  had to disband when Kevin Eubanks moved to 

Los Angeles for a permanent spor of the Tonight Show, Dave 

performs regularly with his own band, and is currently 

planning new recording projects. 

JACK DeJOHN ETTE 

• Jack Dejohnette 9 Ağustos 1 942'de l l l inois eyaletinin 
Chicago kentinde doğdu. Dört yaşındayken klasik piyano 
dersleri almaya başlayan ve çalışmalarına yaklaşık olarak 
oniki yıl boyunca devam eden Dejohnette, Chicago'daki 
American Conservatory of Music'ten mezun oldu. 

"There are noc 

enough superlacives 

in the English 
language to talk 
about Dave Holland's 
bass playing". 
Musician 
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Dejohnette'nin caza olan merakı ise çok erken yaşlarda 
başladı ve çok genç yaşlarda çeşitli bölgesel caz gruplarında 
piyano çaldı .  Davula olan ilgisi ise lisedeyken okul 
orkestrasına katılma tekl ifi aldığı ama piyano çalmasının bir 
seçenek olmadığı dönemde başladı. Chicago'da bulunduğu 
süre içinde, Güney Yakası 'nın blues gruplarından, AACM 
(The Assodation for the Advancement of Creative 
Musicians) gibi avangard topluluklara kadar çok çeşitli 
ortamlarda çalıştı. Kazandığı bu deneyimlerin etki lerini tüm 
meslek yaşamı boyunca taşıyan Jack Dejohnette gerçekten 
de "çok yönlü" ve "çok boyutlu" tanımlarının hakkını 
veren bir müzisyendir. 

1 966 yı l ında bir hafta sonu, "ortalığa bir göz atmak" için 
New York'a gitmeye karar veren Jack, orada tahmin 
ettiğinden daha uzun süre kalmak zorunda kaldı .  Bunun 
nedeni de kendisini Harlem'deki efsanevi gece klübü 
Minton's'ta davul çalarken dinleyen orgcu John Patton'dan 
aldığı bir tekl ifti. "Bu bir bakıma benim geleceğimin kararı 
oldu" diyor Jack. 

O yıl ın sonunda Jackie Mclean ile yapmış olduğu çalışma 
Dejohnette'nin adını geniş kitlelere duyurmasını  sağladı. 
1 967-68 yıl ları arasında efsanevi Charles Lloyd 
Dörtlüsü'nde çal ıp yeteneklerini daha çok sergi leme 
olanağı bulduktan sonra, Bi l l  Evans ve Stan Getz i le birl ikte 
çalıştı. Ardından,, 1 969'dan 1 972'ye kadar olan dönemde 
Miles Davis i le yapmış olduğu çalışmalar Dejohnette'nin 
müzik yaşamında derin izler bıraktı. Bu dönemde Davis'in 
Grammy ödüllü "Bitches Brew" albümünün yanıs ıra, Bil l  
Evans'ın "Live at Montreux", Freddie Hubbard'ın "Straight 
Life", ve Hubert Laws'ın "Rite of Spring" gibi yine Grammy 
ödüllü üç albümde de yer aldı. 

Jack Dejohnette davulcu, keyboardcu ve şef olarak 
1 970'1erde de müzik alanındaki arayışlarını sürdürdü. Bu 
dönemde "Take Off Your Body", "Life is Around" (CBS, 
1 972 ve 1 973), "Sorcery" ve "Cosmic Chicken" (Prestige, 
1 974 ve 1 975) de dahil olmak üzere onbir albüm çalışması 
yaptı. 

Jack de Johnette'nin 
aynı zamanda çok iyi 
bir piyanist olduıunu 
biliyormusunuz. 
Spor ve Sergi 
Sarayı'nda 1 986 
yılında Keith Jarrett 
T rio konseri için 
seyircileri içeri 
almadan 1 O dakika 
önce Jack de 
Johnette piyanoda. 
Keith Jarrett ise 
davulda nefıs bir 
parça çalmı�lardı. 
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Bir davulcu için müthiş bir çeşitl i l ik ve duyarl ı l ıga sahip 
olması bakımından çok aranan bir müzisyen olan 
DeJohnette, Keith Jarrett, John Abercrombie, Pat 
Metheny, Ral ph T owner ve Jan Garbarek gibi yenilikçi 
diger cazcılarla birl ikte çal ışıp albüm kayıtlarında yer aldı. 
Bugüne kadar popüleritesinden hiçbir şey kaybetmeyen 
DeJohnette, katıldıgı sayısız kayıtların yanı sıra, Keith 
Jarrett' in "Standards" üçlüsü i le Ornette Coleman/Pat 
Metheny'nin 1 986 yı l ındaki "Song X" grubu gibi birçok 
özel projelerde de yer aldı. 

Jack DeJohnette, müziginin geniş yelpazesini en iyi şekilde 
kendi kurdugu toplu luklarda hissettirebilmiştir. 1 975 
yıl ında DeJohnette'in gitari st John Abercrombie, basçı 
Mike Richmond, ve saksofoncu Alex Foster ile kurdugu 
"Directions" isimli grubu fusion gelenegini sürdürürken 
aynı zamanda bi l inmeyen ufuklara dogru da yol almıştır. 
1 978 yıl ında kurulan ve Abercrombie dışında trompetçi 
Lester Bowie ile basçı Eddie Gomez gibi yeni seslerle 
zenginleşen "New Directions" grubu ise oldukça özgün bir 
tarz yarattı. 

Ön planda saksofoncular David Murray ve Arthur 
Blythe'ın yer aldıgı i lk Special Edition 1 979 yıl ında kuruldu. 
Bu grup, DeJohnette' in nefesli çalgılara, ve iki ya da daha 
fazla sayıda kamış agızl ıkl ı  çalgı içeren gruplar için yazdıgı 
bestelere olan ilgisinin de başlangıcı oldu. Grup 1 983 
yı l ında, kamış agızlıklı çalgılarda John Purcell ile Ch ico 
Freeman, trompette Baikida Carroll ve basta Rufus Reid 
ile yenilendi. 1 985 yıl ında Special Edition grubuna eklenen 
diger isimler ise, kamış agızl ıklı çalgılar ve tubada çalan 
Howard Johnson ile grubun eski kadrosundan Purcell ve 
Murray oldu. Basta yine Rufus Reid olmak üzere, s ıra 
Special Edition'ın dördüncü albümü "Aibum, Album"ün 
kayıdına geldi. Bu albüm daha sonra Down Beat dergisi 
tarafından "Yı l ın Albümü" seçildi . 

80'1 i yılların i lgi uyandıran Special Edition grupları, Jack 
DeJohnette'in bir şef, besteci, davulcu ve piyanist olarak 
kendini ifade edebilmesinde en önemli araç olmuştur. Bu 
gruplar aynı zamanda, DeJohnette'in kendi yeni l ikçi müzik 
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kavramlarının gel iş imi ve kristalleşmesi için gerekli münbit 
ortamı sağlamıştır. Special Edition'ın en son albümü 
"l rresistible Forces" da aslında Jack'in bu yaratıcı gücünün 
bir uzantısıdır. 

Jack DeJohnette'in gelecekte gideceği yönü gerçekte kimse 
bilemez. En son olarak "Zebra" adında kırk dakikal ık bir 
videonun müziklerini yapan DeJohnette'in, dünyaca ünlü 
fotoğrafçı ve film yapımcısı Tadayuki Naito i le ortak 
çalışmaları sonucunda, Jack'in yeteneğini ve duyarl ı l ığını bir 
başka boyutta sergileyen müthiş bir yapıt ortaya çıktı. 
DeJohnette gelecekte hangi yönde gitmeye karar verirse 
versin, ortaya çıkanın heyecan verici olacağı kesindir . 

• Jack DeJohnette was bom in Chicago, Illinois on August 

9, 1 942. He began classical piano lessons at age four, and 

continued his studies for nearly twelve years, culminating in 

a degree from Chicago's American Conservatory of Music. 

But DeJohnette's incerest in jazz also began early in his life, 

and while stili in his teens he was playing piano with local 

jazz groups. His incerest in drums began in high scool ,  when 

he was asked to join the band, but piano was not an option. 

His Chicago experiences were varied; including everything 

from South Side blues circuit, to his involvement with the 

avant-garde collective, The Association for the Advancement 

of Creative Musicians. And so the s cage was set for the 

musical attitudes he has continued to embrace throughout his 

career. Indeed, the terms "multi-directional" and "multi

dimensional" could have been coined specifically for Jack 

DeJohnette. 

In 1 966 Jack decided to go to New York City for a week-end, 

"just to check it out". But it was to be more than a weekend. 

He was offered a job by organise John Patton, who heard him 

playing drums at the legendary Harlem nightclub, Minron's, 

"and that", said Jack, "sort of made the decision for me". 

The first job which gave him any significant recognition was 

with Jackie McLean later that year. His talenrs were further 

showcased in 1 967-68 when he became part of the popular 

Charles Llyod Quartet; and that was followed by stints with 

"His drumming is as 

runeful as it was 
rhythmic, w ith 
clearly discernabıe 

meıodic phrases"'. 
The Washington Post 
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Bill E vans and Sran Gerz. Then came the major affıliarion 

wir h Mil es Davis - an associarion that was ro lasr from ı 969 

unrill ı 972 - and was ro have a profound effecr on his musical 

life. During this period Jack was fearured on Davis' Grammy-

winning album, Birehes Brew, as well as being an integral 

force on three other Grammy-winning albums: Bill Evans: 

Live at Montreux; Freddie Hubbard's Straight Life and 

Hubert Laws' Ri te of Spring. 

During the 70's Jack conrinued his musical explorations as a 

drummer, leader and keyboardist. This prolifıc period saw 

the release of eleven albums including: Take Off Your Body 

and Life is Around (CBS ı 972  and ı 97 3 ); and two albums for 

Prestige; Sorcery ( ı 974) and Cosmic Chicken ( ı 975) .  

DeJohnerre's diversity and sensitivity as  a drummer placed 

him in a heavy demand, and he recorded and played with 

many other jazz explorers during this time: Keith Jarrett, 

John Abercrombie, Pat Metheny, 

Ral ph Towner, and Jan Garbarek, to 

name but a few. The demand for his 

musical conrributions has remained 

high ro this day, with countless 

recording sessions, and special 

projeers such as Keith Jarretr's 

"Standards" Trio and the Ornerre 

Coleman/Pat Merheny "Song X" 
Band of ı986. 

Ir is as a leader of his own groups, 

however that DeJohnette's enrire 

musical range is best expressed . In 

ı 97 5 ,  his Directions band conrinued 

the fusion tradition with guitarist 

John Abercrombie. bassist Mike 

Richmond, and saxophonist Alex 

Foster, but penetrated other 

unknown horizons as well. New Directions, formed in ı978, 

created unique textures by reraining Abercrombie, bur added 

the fresh sounds of trumpeter Lesrer Bowie and bassist Eddie 

Gomez. 

"He's gor an 

34 
acrobat's sense of 
balance . . . . . .  
The Globe & Mail 



133.----------------------------------------------.-----------
The fırst Special Edition band was formed in 1 979, with 

saxophonists David Murray and Arthur Blythe on the front 

line. It signaled DeJohnette's developing incerest in the 

woodwind family, and a compositional affınity for reed 

groupings of two or more players. The subsequent 

confıguration in 1983 saw the arrival of John Purcell and 

Chico Freeman on reeds, along with Baikida Carroll on 

trumpet and Rufus Reid on bass. The 1 985 Edition added 

Howard Johnson on reeds and ruba tothe front line, along 

with former members, Purcell and Murray. The bass chair 

was once again held down by Rufus Reid and the stage was 

set for the recording of "Al bum, Al bum" - the fourth Special 

Edition album, and one which was voted "Album of the 

Year" by Down Beat magazine. 

These acclaimed Special Edition bands of the 80's have 

certainly been Jack DeJohnette's primary vehicle for personal 

expressian - as a  leader, composer, drummer and pianist. 

They have been the rich canvas from which he has developed 

and crystallized his new musical concepts - and the current 

Special Edition of "Irresistible Forces" is but a logical 

progression in the creative visian of Jack DeJohnette. 

One can only wonder in which directian Jack DeJohnette w ili 

hold forth next. He has just composed a soundtrack score for 

a 40 minute video entitled Zebra. The collabration between 

Jack and the world famous Japanese photographer/fılmmaker, 

Tadayuki N ai to, produced a great work that illustrates Jack's 

outstanding ability and sensitivity for yer anather dimension. 

The guarantee, however, is that whatever directian he may 

take to accomplish it, the results will be exciting. 
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Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nı Anma Konseri 

Dedicared ro rhe memory of Dr. Nejar F. Eczacıbaşı 

MARLA GLEN 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Theatre 

Tarih Date: 1 5. 07. 1 994 
Saat Time: 20.45 

MARLA GLEN 
r-------------------------1 Marla Glen'in en 

• Marla Glen, Fransa'da piyasaya çıkan "This ls Marla Glen" 
adl ı, caz, blues ve pop müzik karışımı parçalardan oluşan i lk 
CD'siyle büyük kitlelerin beğenisi kazanan, Amerikalı yeni 
bir şarkıcı. 

1 960 yıl ında Chicago'da doğan Marla Glen, daha küçük 
yaşlardan itibaren müzisyen olmaya karar vermişti. Marla 
Glen geçmiş günleri anımsayarak, "Annem bir ressamdı, 
babam ve arncam ise evde gitar çalarlardı. Büyükannem de 
piyano çalar, haftada bir kez radyodaki gospel programında 
şarkı söylerdi. �ekiz yaşındayken ne olmak istediğime karar 
vermiştim", diyor. 1 1 yaşındayken babası Marla'ya bir gitar 
verdi ve Marla o günden itibaren beste yapmaya başladı .  

Marla, evlerine B.B. King ve Muddy Waters'ın geldiğini 
hatırlıyor. "Muddy'nin kız arkadaşının çocuklarına bakar, 
bulaşıkları yıkar ve etrafı toplardım. Muddy hafta sonları 
gelir ve bana beş dolar verirdi. Birgün geldiğinde bana plastik 
bir ağız armonikasıyla bir müzik kitabı verdi." 

Chicago'nun güney yakasında, oldukça zor şartlar altında 
yetişen Marla'nın evi, o dönemde cazın büyük isimlerinin 
rağbet ettiği Buddy Guy'ın efsanevi blues klübü Checkboard 
Lounge'un iki blok ötesindeydi. Marla onbeş yaşından 
itibaren amcasıyla birlikte çeşitli caz klüplerine girip çıkmaya 
başladı. Yün şapkası ve çelimsiz vücuduyla bir erkek çocuğu 
görünümünde olan Marla, sahnedeki müzisyenlerin arkasına 
saklanmasına rağmen, sanatçıların isteği üzerine sahneye 
çıkıp ağız armonikası çalardı. 

sevdigi grupların 
başında 
Led Zeppelin ve 
Fleetwood Mac 
gelmekte. 
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Marla 1 8  yaşında taşındıgı California'da hayatını kazanmak 
için temizlikçil ik yaptı, McDonalds'ta çalıştı ve çeşitli 
barlarda şarkı söyledi. Marla için bu dönem oldukça zordu. 
Ancak 23 yaşındayken, Bo Diddley ve ardından Nina Simone 
ile tanışması Marla'nın yaşamını degiştirdi ve iki yıl boyunca 
N ina Simone'un koruma görevlisi ve asistan ı olarak çalıştı. 

Marla 28 yaşındayken California'dan ayrılarak New 
Orleans'a taşındı. Dogru düzgün ücret aldıgı ilk konserlerini 
Hard Rock Cafe'de verdi ve ilgi uyandırdı. Yine orada bir 
yarışmaya katı ldı ve birinci oldu. Bunun üzerine Fransa'da 
Niort'taki bir festivale davet edildi. "Fransa'ya giderken 
yanımda sadece gitarım vardı ve kaybedecek hiçbir şeyim 
yoktu. Konseri verdigirnin ertesi günü ise, adım şehrin her 
tarafına büyük harflerle yazılmıştı." 

Marla bu başarısından sonra, şimdiki menajerleri Sandra 
Guzzo ve Phil ippe Morchain ile tanıştı ve üçü, çeşitli plak 
şirketlerine gönderilmek üzere altı parçalık örnek bir kaset 
hazırladılar. Gönderdikleri bu kasetlerden biri, Vogue plak 
şirketinden Fabrice Natafın eline geçti ve Marla bu plak 
şirketi i le ça�şmaya başladı. lık olarak geçen yaz Fransa'da 
piyasaya çıkarılan "This ls Marla Glen" albümü büyük bir ilgi 
ve övgü kazanarak yüksek satış rakamlarına erişti. Ardından 
Almanya, lsviçre, Avusturya, Danimarka ve lsveç'te de 
dinleyicilerin begenisine sunulan albüm şimdiye kadar 
70.000'in üzerinde satış yaptı. 

Marla Glen, degişik tarzların zengin bir bileşimi olan 
müziginin herhangi bir kategoriye sıgdırı lamayacagını ve bu 
nedenle herkesin yaptıgı müzikten farklı tadlar alabildigini 
düşünüyor. Siz de dinleyin ve keyif al ın! 

• Marla Glen is a fabulous new American singer whose debut 

CD, "This Is Mar la Glen", a soulful mix of jazz, blues and pop, 

was released recently in France to widespread critical acclaim. 

Marla Glen was born in Chicago in 1 960 and was determined 

to be a musician from an early age. "My mother was a painter, 

my father and my uncles used to play guitar in the house and 

my grandmother played the piano and sang on a gospel radio 

show once a week", she recalls, "By the time I was eight I knew 

""Lady from 
Chicago sins real 

blues, l.iscen and 
enjoy". 

Le Parisien 
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guitar, Marla started to write songs. 

She remembers B.B.  King coming to her house as well as 

Muddy Waters. "I used to babysit for his girlfriend, I washed 

dishes, looked after kids. Muddy used to come and spend 

weekends and he' d give me fıve dollars. One day he gave me a 

plastic harmonica and a music book."  

Marla was brought up in the tough, Southside area of Chicago, 

and her house was just down the road from the legendary 

Checkerboard Lounge, Buddy Guy's famous blues club which 

was frequented by all big blues names. From the age of 1 5  she 

began sneaking into clubs. A skinny kid wearing a woollen hat 

and looking like a tomboy, she hid behind musicians and was 

often asked to sit in and play the harmonica. 

At 1 8  Marla left for California where she cleaned houses, served 

in McDonalds and sang a little in clubs and bars. These were 

hard times for her. However, at 23 she got to know Bo Diddley 

and then met Nina Simone, who she ended up working for as 

bodyguard/personal assistant for two years. 

At 28 Marla wenc to New Orleans. lt was at one of her fırst 

properly paid gigs, at the Hard Rock Cafe, that she was 

spotted, was entered into a competition which she won, and 

was then invited to perform at a festival in Niorr, France. "I 

went with my guitar, I had nothing to lose", she recalls, "the 

nexr day my name appeared in big lerters all around the town." 

After this success, Marla met her managers, Sandra Guzzo and 

Philippe Morchain, who organised the recording of a six-rrack 

demo for record companies. One of the demos landed on the 

des k of Fabrice N araf at Disques Vogue, and Marla became his 

fırst signing for the label. "This Is Marla Glen" was released in 

France in last summer ro critica! acclaim and encouraging sales. 

Now released in Germany, Switzerland, Austria, Sweden, 

Denmark the album has won more great reviews and sold over 

70.000 copies worldwide. 

Marla Glen feels her music, which reflects a rich mixrure of 

styles, can't be easily caregorised and appeals for different 

reasons. Lisren and enjoy! 
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BETTY CARTER VE ÜÇLÜSÜ 

BETTY CARTER AND HER TRIO 

Betty C arter vokal vocal 

jacky Terrasson piyano piano 

Eric Revis bas bass 

Willie Terili davul drums 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Theatre 

Tarih Date: 15 . 07. 1 994 
Saat Time: 20.45 

BETTY CARTER 

• Modern caz şarkıcıların ın sonuncusu olan Betty Carter, 
Ya�ayan en önemli 
kadın vakalistlerden 

birçok yönden en heyecan verici olan ı da. Carmen McRae olan Betty Carter'ın 
her turnesine yeni 

tarafından "tek gerçek caz şarkıcısı" olarak adlandırı lan ve genç bir piyanistle 
Carter'ı, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan ve Carmen çıktıtını biliyor 

McRae'den ayrı bir yere koymak gerekir. Bu şarkıcılarda 
muydunuz. 

Bessie Smith ve Bil l ie Holiday'in etki lerini çeşitli 
derecelerde hissetmek mümkündür. Ancak Betty Carter, 
daha çok enstrümaniarın seslerinden etki lenmiş bir 
sanatçıdır. Carter hayranlarının sayısı, Vaughan ve 
Fitzgerald' ınkiler kadar çok olmasa da, onunkiler ayrıcal ıklı 
ve sadık bir kitledir. Günümüzden yıl lar sonra geriye 
dönüp caz şarkıcı l ıgına daha geniş bir perspektiften 
bakı ldıgında, Betty Carter' ın çalışmaları, modern vokal 
tarzının, kuşkusuz en mükemmel örneklerinden biri olarak 
karşımıza çıkacaktır. 

Betty Carter'ın yaşam öyküsü çoktan bir efsaneye 
dönüştü. Gerçek ismi Lil l ie Mae Jones olan sanatçı, 
1 6  Mayıs 1 930'da, ABD'nin Michigan eyaletindeki Fl int'de 
dünyaya geldi . Detroit Konservatuarı'nda piyano egitimi 
gören Carter, 1 946 yılında çeşitli klüplerde şarkı 
söylemeye başladı (bunun için okulunu kırması, ve 
klüplerdeki "reşit olmayanlar giremez" yasagından 
sıyrı labilmek için de yaşını  büyütmesi gerekiyordu). 
Henüz çok genç yaşlarda, Dizzy Gi l lespie, Charlie Parker, 
Mi les Davis, Max Roach ve Duke Jordan ile birl ikte çalışma 
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olanagı bulan Carter, 1 940'1arın sonlarına dogru bop 
müziginden ve bu tarzın yaşam biçiminden oldukça 
etki lendi. 1 948 yılında Lionel Hampton'un büyük 
orkestrasına katı lan sanatçı , sahnede Lorraine Carter 
ismini kullanmaya başladı .  Carter bir keresinde, Dizzy 
Gil lespie Orkestrası'nda çalışmayı yegleyecegini söyleyince, 
Hampton ile arasında bir tür aşk ve nefret i l işkisi gelişmişti. 
Artık Hampton Carter'ı sürekli olarak işten çıkarıyor, 
ancak bir Carter hayranı olan karısı ve menajeri Gladys'in 
ısrarlarına dayanamayarak onu tekrar işe alıyordu. 
Carter' ın bop müzigini tercih etmesine dayanamayan 
Hampton ona, birazda küçültücü bir anlam taşıyan "Betty 
Bebop" lakabını taktı ve o günden sonra Betty Carter bu 
isimle tanındı .  Bütün anlaşmazlıkianna ragmen Hampton'la 
geçen yı l lar boyunca Carter, bir grup nası l yönetilir, nası l  
aranjman yapı l ır ve müziksel fikirler nasıl kagıda dökülür 
gibi, birçok şey ögrendi. Kısacası Hampton, Carter için bir 
okul gibiydi. 

El i i l i  yılların başlarında "Rhythm & Blues" türünde 
çal ışmalarda da yer alan Carter, Muddy Waters ve 
düzeyindeki çeşitli blues sanatçı larıyla birl ikte aynı sahneyi 
paylaştı. 1 95 1  yı l ında, kendi ayakları üzerinde durmaya 
hazır olduguna inandıgında, New York'a taşındı. Bütün 
genç sanatçı lar gibi işe küçük caz klüplerinde şarkı 
söyleyerek başlayan Carter, son derece bagımsız bir caz 
şarkıcısı ve başarı l ı bir vokalist olarak ün kazandı. 
Washington'daki Howard Tiyatrosu'nda Miles Davis i le 
birlikte verdigi bir konser sırasında, Davis onu kendi 
ajansının yetki l i leriyle tanıştırdı .  Bunun sonucunda, Ray 
Charles i le bir turneye çıktı ve içinde olaganüstü düetlerin 
yer aldıgı "Ray Charles and Betty Carter" ( 1 96 1 )  adlı 
klasik albümü doldurdu. Bu albüm Carter' ın müzik 
kariyerindeki dönüm noktalarından biri oldu. Carter, Ray 
Charles'ın h imayesi altında lmpulse plak şirketinden 
çıkardıgı "What a Little Moonlight Can Do" albümüyle i lk 
olarak sesini büyük kitlelere duyurdu. 1 963'de Japonya'da 
ve 1 964'te Avrupa'da verdigi konserlerin ardından, evlenip 
çocuk dogurdugu için müzik kariyerine bir süre ara 

Down Beat 
anketlerine göre son 
1 O yıl içinde 5 defa 
Yılın En Iyi Kadın 
Caz Şarkıcısı seçilen 
Betty Carter'ın 
Jimmy Carter ile 
sadece soyadı 
benzerligi var. 
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vermek zorunda kalan Carter, 1 970 yılında müziğe geri 
döndüğünde başaniarına yenilerini ekledi. 

1 950'1i ve 60' 1 ı  yıl larda Epic, Peacock, ABC Paramount, 
ATCO ve Un ited Artists gibi büyük plak şi rketleriyle 
çalışan Carter, bu plak şirketlerinin iyi satış yapan hit 
albümler çıkarması konusundaki baskılarına 
dayanamayarak, Bet-Car adını verdiği kendi plak şirketini 
kurdu. Bir keresinde, "Aibümlerimin çok satması 
gerekmiyor. Ben her zaman bir caz şarkıcısı oldum ... ve 
taviz vermektense yaptığım işe devam edip, mutlu olmaya 
bakacağım!" diyerek bu konuyla ilgili düşüncelerini ortaya 
koymuştu. 

1 970'1i yı l larda, hem kendi sesini duyurmak hem de 
kendisine bağlı genç grupları desteklemek amacıyla, Bet
Car plakçı l ık adına birçok albüm çıkardı ve üniversitelerde 
konser turnelerine çıktı. 1 980'1i yıl larda, New York ve 
Londra'daki çeşitli caz klüplerinde sahneye çıkmayı 
sürdüren sanatçı, seyrek olarak büyük orkestralarla da 
çal ıştıysa da, genelde doğaçlamalar için elverişli piyano, bas 
ve davuldan oluşan üçlüsüyle çal ışmayı tercih etti. Betty 
Carter, 1 98 1  yı l ında, yapımcıl ığını kendi üstlendiği 'The 
Audience with Betty Carter" albümüyle Grammy ödülünü 
aldı. 1 988 yı l ı nda ise, Verve plakçı l ıkla masaya oturan 
sanatçı ,  daha önce kaydedilen "Look What 1 Got" 
albümünün piyasaya sürülmesi ve Bet-Car adına yaptığı 
dört eski albümünün CD olarak yeniden yayınlanması 
konusunda bu şirketle an laştı. "Look What 1 Got" 
albümüyle bir kez daha Grammy ödülü kazanan sanatçı, 
aynı yıl Carmen McRae ile düet yapmak için aday 
gösterildi. Carter, 1 990 yıl ında Freddie Hubbard, Geri 
Alien ve Craig Handy'nin misafir sanatçı olarak yer aldığı 
"Droppin' Things" adlı konser albümünü çıkardı . 

Uzun ve renkli bir müzik kariyerine sahip olan Betty 
Carter, son yı l larda birçok ödülle onurlandırı ldı .  Down 
Beat dergisi tarafından düzenlenen Eleştirmenler ve 
Okuyucular Anketleri'nde, 1 989- 1 993 arası, beş yıl 
ardarda Yıl ın En Iyi Caz Şarkıcısı seçilme başarısını 
gösteren sanatçı, aynı zamanda National Endowment for 
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the Arts kurumu tarafından Jazz Masters Bursu i le 
ödüllendiri ldi . 1 992 yı l ında ise "lt's Not About Melody" 
albümü ile Yıl ın En Iyi Caz Albümü ve En Iyi Vokalist 
dallarında Amerika Caz Ödülleri'ne layık görüldü. 

Betty Carter müzik yaşantısı boyunca sanatından ve yaptığı 
işten hiçbir şekilde taviz vermeyerek kendini vokal müziğe 
adamıştır. 1 970'1ere kadar caza gönül verenler için bile 
kolay erişilemeyen bir sanatçı olan Carter'ı, zevk sahibi 
birçok dinleyici bir süre sonra tanımaya başladı. Ancak 
otuz yı l l ık bir varolma kavgasından sonra, Carter' ın büyük 
kitlelerce tan ınmaya başlaması, 1 9701erin sonlarından önce 
olamadı. Sarah Vaughan'ın ölümü ve Ella Fitzgerald'ın sağlık 
nedenlerinden ötürü aktif müzik yaşamına veda etmesiyle 
birl ikte, bugün vokal müziğin duayeni konumuna gelen 
Betty Carter, Bil l ie Hol iday'inkileri anımsatan dramatik ve 
nefes kesen şovlarıyla dünyayı fethetmeye devam ediyor. 
Birkaç yıl önce kaybettiğimiz usta Art Blakey gibi, Carter 
da kendinden genç müzisyenlerle çal ışmayı seviyor. 
Mulgrew Mil ler, Bennie Green, Cyrus Chestnut gibi 
piyanistler ve davulcu Winard Harper, yakın geçmişte 
Carter' ın grubunda yetişen dinamik müzisyenlerden 
bazı ları. 

Caz şarkıcı ları, yeni birşeyler yaratma uğraşını  genell ikle 
enstrüman çalan müzisyenlere bırakarak, kendilerini 
varolan standard besteleri ve az sayıdaki caz klasiklerini 
yorumlamakla sını rlarlar. Fakat Carter'ın albümlerinde yer 
alan parçaların çoğu kendisine aittir ve bu özel l iğiyle 
Carter, repertuar yönünden diğer caz sanatçı larından 
ayrı l ır. Tekniği açısından vokal caz geleneğine fazla şey 
borçlu olmayan olmayan Carter, sesini bir enstrüman gibi 
kullanabilmekte ve hatta parçalarını oluştururken kendini 
enstrüman çalan biri gibi düşünmektedir. Carter, 
tekniğinde ve kavram bağlamında öylesine esnektir ki, bu 
onun müziğine heyecan verici ve şaşırtıcı bir özell ik katar. 
Günümüzde, olgun bir vokalist olarak Hol l iday' inkini bile 
gölgeleyecek bir etkiye sahip olan Carter, varolan değerli 
parçaları daha da yücelten, kötü parçaları ve özel l ikle Tin 
Pan Alley ürünlerini ise, acımasızca karikatüre edebilecek 

''Betty Carter'ın 
stili soyut resimler 
yapan bir ressama 
benzemektedir." 
jazz Times 
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yeteneğe sahip mükemmel bir caz sanatçısıdır. Saksofon 
niteliği taşıyan i lginç sesiyle birleştirdiği melodik 
doğaçlamalarla dinleyiciler üzerinde olağanüstü bir etki 
b ırakan Carter, baladları da müthiş bir duygusal l ıkla 
söyleyebilmektedir. 

JazzTimes'da çıkan bir makalede yazar Ken Franckling, 
Carter'ın özgün sti l in i  şöyle anlatıyor: "Soyut bir ressam 
gibi, Carter da bi ldik bir ezgiyi alarak onu tamamen 
kendine özgü bir esere dönüştürebilen bir sanatçı .  O, bu 
ezgiyi anında yeniden yaratıyor, melodiye yeni bir şekil 
veriyor ve sözlerin bütününden uzaklaşmadan her sözcüğe 
mükemmel bir zamanlamayla dokunuyor, okşuyor." 

Carter ise tavrın ı  şöyle açıkl ıyor: "Işte müziğin dönüşümcü 
yanı bu. Benim bir şarkıyı seslendirdiğimde onu 
değiştirmemem mümkün değil . Bu benim yapımda olan bir 
özellik. Sanırım, kabul görmesi de bu yüzden. Hiç zorlama 
bir olay değil. I nsanlar bunun o anda gerçekleştiğini 
anl ıyorlar. Benim yaşımdaki dinleyicilerin bunu anlaması ise 
biraz zaman al ıyor o kadar. Ama ben de bunu 
anlayabiliyorum. Gençler ise, daha önce kulakları melodiye 
fazlaca alışık olmadığından, benim sti l imi daha çabuk ve 
olduğu gibi benimsiyorlar. Benim parçayla nası l oynadığımı 
anlamaları ve üzerinde düşünmeleri ise ancak melodinin 
gerçek kaynağını merak edip araştırdıklarında 
gerçekleşiyor. Bu değişikliği beğenider ya da beğenmezler, 
bu onlara kalmış. Böylece birtakım şeylerin nasıl değişik 
şekillerde yapılabileceğini görüyorlar, o kadar." 

Carter konserlerinde sahneye çok hakim; tıpkı dişi bir 
kaplan gibi oradan oraya dolaşarak parçalarını yıpratıcı bir 
coşkuyla söylüyor. Repertuarındaki bop parçalarını ve 
"vocalese" örneklerini seslendirişindeki kendine güvenirl ik, 
Carter'ın SO'Ii ve 90' 1 ı  yılların en önemli caz şarkıcısı olarak 
elde ettiği konumun hakl ı l ığını ve sarsı lmazlığını bir kez 
daha ortaya koyuyor. Ufukta onun yerin i  dolduracak 
kimseleri görernediğini savunan Carter'ın hakl ı l ığı da bu 
arada ortaya çıkıyor. Bu hanımefendi tarihi yazmaya devam 
ettikçe, dinleyiciler olarak bizlere de ödül leri toplamak 
düşüyor .. . 
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.------------------------------------------------.------------• Betty Carter is the last of the modern jazz singers and in 

many ways the most exciting. Carter, who has been called 

"the only real jazz singer" by Carmen McRae, must be set 

apart from Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan and Carmen 

McRae. In them one can hear to varying extents the 

influence of Bessie Smith and Billie Holiday. B ur Carter is 

more strongly influenced by the sound, inflection, and 

phrasing of instruments themselves. Carter's following is 

smail compared with Vaughan's and Fitzgerald's, but it is 

devoted and discriminating. Decades from now when 

modern jazz singing is looked back upon with even greater 

perspective, her performances will certainly rank among 

the greatest examples of the modern vocal style. 

By now the Betty Carter story is legend. Real name Lillie 

Mae Jones, she was born on ı6 May ı 930, in Flint, 

Michigan, USA. Growing up in Detroit, she studied piano 

in Detroit Conservatory and in ı 946 began working as 

singer in clubs (playing hookey from school and altering 

her birth certifıcate to avoid the clubs' "No Juveniles" 

rule). While stili a teenager, Carcer performed with Dizzy 

Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis, Max Roach and 

Duke Jordan, in the iate Forcies; a period in which she was 

hypnotised by bop music and its lifestyle. In ı 948 she 

joined Lionel Hampton's Band, using the stage name 

Lorraine Carcer. With Hampton she enjoyed a love-hate 

telationship after teliing him once that she would rather 
1 

work with Dizzy Gillespie's band. Hampton would 

regularly fire her only to have his wife and business 

manager Gladys, who was a big Carcer fan, re-hire her 

immediately. Carter's predilection for bop earned from 

Hampton the mildly disparaging nickname of "Betty 

Bebop" ,  from which name she became known thereafter. 

Carter's time with Hampton was like school - she learned 

how to run a band, how to arrange and how to put her 

musical ideas on paper. 

In the early S Os, Betty Carter worked on the edge of R&B 

scene, sharing stages with blues arcists of the calibre of 

Muddy Waters. By ı 95 ı ,  ready to srrike o ur on her own, 

"Like an abstracr 
painter, she rakes a 
familiar cune and 

rurns it into 
somerhing disrincly 
her own". 
)azı Times 
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she moved to New York City. Like any fledgling 

performer, she played in the sınaller clubs and started to 

develope a reputation as a startling vocalist and a fıercely 

independent jazz singer. During a gig with Miles Davis at 

the Howard Theatre in Washington, DC. ,  Davis 

introduced Carter to his agents. This led to a tour with Ray 

Charles, after which the dassic "Ray Charles and Betty 

Carter" ( 1 96 1 )  album, a gorgeous collection of sensitive 

duets, was recorded. This eecording marked a major 

turning point in Carter's career. U nder Charles' aegis she 

cut her own session, "What a Little Moonlight Can Do" ,  on 

lmpulse. After appearances in ]apan ( 1 963) and Europe 

( 1 964), and retiring from performance for marriage and 

raising children, she returned to greater success from 1 970.  

Betty Carter has recorded for Epic, Peacock, ABC 

Paramount,  ATCO, and United Artists through the 5 0s 

and 60s, and motivated by increasing pressure from the 

major companies to come up with hit records, she launched 

her own Bet-Car record label in 1 969. 'Tm not supposed to 

have a h  it record" ,  she once asserted, 'Tve always been a 

jazz singer . . .  1'11 stay with what I' m doing and be happy . . .  

rather than compromise! "  

Throughout the 70s, Carter supported herself and her 

young bands by releasing records on Bet-Car and touring 

the college circuit. During the 80s, she continued to 

perform in clubs in New York and London, occasionally 

working with large orchestras but customarily with a 

regular trio of piano, bass and drums, the ideal setting for 

her spectacular improvisations. In 1 98 1  she won a Grammy 

for her self-produced album, "The Audience With Betty 

Carter". Then, in 1 988, Verve Records offered Carter a 

major contract, agreeing to release her already recorded 

"Look What I Got" and to re-issue her four earlier Bet-Car 

albums on CD. "Look What I Got" went on to win a 

Grammy Award, and she was also nominated the same year 

for a duet with Carmen McRae. In 1 990, Carter released a 

li ve al bum, "Droppin' Things", featuring Freddie 

Hubbard, Geri Allen, and Craig Handy as special guests. 
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Though Betty Carter has enjoyed a long and illustrious 

career, the last few years have seen many honors. Voted # 1 

Female Jazz Singer of the Year, in Down Beat's Annual 

Critics and Readers Poll, fıve years in a row between 1 989-

1 993, Carter was awarded an American Jazz Masters 

Fellowship from the National Endowmenr for the Ares and 

she won the 1 992 American Jazz Award for Album of the 

Year ("It' s Not About the Melody") and Vocalist of the Year. 

Throughout her career Betty Carter has commitred herself 

without compromise to the art of the jazz vocal. Considered 

unril the 1 970s to be too far-out for even the jazz public, 

Carter has seen the taste-makers catch up with her. Bur it 

wasn't unril the tail end of the 70s that she began to achieve 

the recognition that had been due for over thirty long years of 

scuffling. Now the doyenne of jazz vocalists after the death of 

Saralı Vaughan and the decline in health of Ella Fitzgerald, 

Carter conrinues to tour the world with a spine-chillingly 

dramatic, personal show that recalls Billie Holiday. 

Like the Iate Art Blakey, Betty Carter 

relishes working with musicians much 

younger than herself, and up-and

coming young musicians, !ike pianists 

Benny Green, Mulgrew Miller, Cyrus 

Chesrnut and drummer Winard Harper, 

have been dynamic additions to her 

group in recenr past. 

Jazz singers usually limit themselves to 

inrerpreting the standards and a few jazz 

classics, leaving the challenges of 

creating new material to the 

instrumenralists. But more than half the 

songs on Carter's albums are her 

originals, revealing an effort to 

distinguish herself in repertoire. Carter, 

whose technique draws litde from the 

vocal tradition in jazz, also captures instrumenral timbres in 

her voice, and even thinks !ike an instrumentalist about her 

music. And her music is exciting and unpredictable because 
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she is so flexible in technique and concept. Carter, now 

matured into a vocalist whose impact can border on 

Holiday' s, is a supreme jazz performer capable of reinventing 

songs in ways that both enhance the already precious ones 

and wickedly caricature the worst, particularly Tin Pan 

Alley's. Carter's melodic improvisations, combined with her 

husky, saxophone-like voice quality, often create marvellous 

effects and she can sing ballads with uncloying tenderness. 

In a JazzTimes article, writer Ken Franckling illustrates 

Carter's singular style: "Like an abstract painter, she takes a 

familiar tune and turns it into something distinctly her own. 

She reinvents it on the spot, reshaping the melody and 

caressing each word with a dramatic use of time while 

keeping the lyrics intact." 

Carter elaborates: "That's the evolving thing about music" ,  

she says. "There i s  no way I can approach a song now and not 

change it. lt' s part of me. I think that' s why it is accepted. 

lt's not forced. People understand that it's really happening 

at that moment. lt takes some getting used to for a listener 

who is my age. I understand that. The young kids who have 

not been over-exposed to a melody accept it for what it is. lt' s 

only when they get interested in that melody's true source, 

will they reflect and understand what I did with the piece of 

music. They may like it, they may not. lt j ust turns them on 

to different ways of doing things. "  

In concert, Carter dominates the stage, swaying like a tigress 

from side to side and delivering her material with a 

devastaring attack. The authority with which she stamps her 

performances, especially in vocalese and the boppish side of 

her repertoire, helps make unchallengable her position as the 

major singer of the 80s and early 90s. lt also helps support 

her assertion that she sees no one waiting in the wings to 

challenge her superiority. As the lady continues to make 

history, it's us listeners who reap the rewards . . .  

Kevin Whitehead: 

From a pianisr's 

viewpoint, how is it 

differenc comping for 

singers and 
inscrumenraliscs? 

Betty Carter: ı don' t 
know about that. 
The only thing ı 
think is playing slow 
is harder than playing 

fast. 
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� Katkılarından dolayı THE MARMARA'ya te;ekkür ederiz. 
MARMARA We are grateful to THE MARMARA for their contributiom. 
I S T A N B U L  

NOA & G I L DOR 
Noa - vokal vocal 

Git Dor - gitar guitar 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Theatre 

Tarih Date: 1 6. 07. 1 994 
Saat Time: 20.45 

NOA 
�------------------------1 Şu anda kimsenin 

• "Uzun bir süre boyunca, güzel şarkı söylemek moda 
degi ldi" diyor şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Noa ve ekliyor: 
"Ancak, her nasılsa Barbara Streisand, Ella Fitzgerald ve Joni 
Mitchell gibi devler bunu yaptılar, ve zarar görmeden ayakta 
kalmayı başardılar. Benim içinse bu işin esası. Ben kesinl ikle 
güzellik için deli olan bir insanım." 

Safıstike pop müzigi, bu 24 yaşındaki egzotik sanatçının 
müzikal ya da cografi olarak çıktıgı tek yer degi l .  Tam ismi 
Achinoam Nini olan Nca'nın köklerinde üç farklı yer var 
asl ında: ü lkenin en ünlü çagdaş şarkıcısı diye tanımlandıgı 
lsrail; ailesinin vatanı Yemen'in Arap kültürü; ve Nca'nın 
yetiştigi kent olan New York. "Böylesine tuhaf bir bileşim 
sonucunda benim gibi bir yaratık çıktı ortaya; belki de bu 
nedenle böylesine farklı türdeki müzikleri biraraya getiren 
açık bir görüşe sahibim. Beni etkileyen duygudur, türün ismi 
degil. Bu nedenle beni etkileyen şey ne olursa olsun 
peşinden giderim" diyor Noa. 

Noa, son albümünden bahsederken bunun tipik bir Metheny 
albümü olmadıgını söylüyor: "Şarkılar, sözler ve sesim 
benim temellerimdir; ve ben bunları Pat'e tesl im ettim. O da 
onları, eşsiz müzisyenlerinin katkısı ve o sihirli dokunuşuyla, 
güzell iklerle bezedi. Gerçekten harika bir ortak çalışmaydı." 

Noa çalışmalarını, ünlü lsrail'li gitarist Gil Oor'la birlikte 
sürdürmekte. Dor, Bostan'daki efsanevi müzik okulu 

bilmediıi bu ismi iki 
sene sonra bUtOn 
müzik listelerinin en 
tepesinde 
göreceksiniz. 
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Berklee Müzik Okulu'nda okurken, genç Pat Metheny de 
aynı okulda caz gitarın harika çocutu olarak ders veriyordu. 
Daha sonra Al DiMeola ile Avrupa turuna çıkan Dor, 
kurucularından oldutu Tel Aviv'deki Rimon Caz ve Çatdaş 
Müzik Okulu'nda Noa'yı keşfetti. 1987'de bir konser için 
lsrail'e gelen Metheny, Rimon'da lisansüstü bir ders verince 
Dor ile arkadaşlıkları da pekişmişti. 

Noa'ya kendi adını taşıyan ilk uluslararası albümünde, 
Oor'un yanısıra Pat Metheny ve Metheny orkestrasının 
deterli üyeleri Lyle Mays (piyano), Steve Rodby'nin (bas) 
dışında, Steve Ferrone ( davul) ve Luis Conte de ( vurmalı 
çalgılar) eşlik ediyor. Albümde, "1 Don't Know" gibi 
duygusal olarak güçlü bir yapıttan, "Path to Follow", "lt's 
Obvious" ve "Desire" gibi duygusal aşk şarkı larına kadar, 
Noa'nın vokal yorumu ön plana çıkmakta. 

"Insanların yüreklerini kucaklamaya çalışıyorum" diyor Noa 
büyük bir içtenlikle. "Ben mutlu bir insanım. Dünyaya kızgın 
detilim. Ben de acı çektim ve incindim, yaşadıtım bu acıları 
da şarkı yaptım, ama benimkisi olumlu bir enerji fazlalıtı. 
Insanların da bu büyüye kapılmalarını, bu akımın benden 
insanlara geçmesini ve onlara dokunmasını istiyorum. 
Insanlara müzitimle ulaşmak, ve onların da bu müziti benim 
sevditim kadar sevrnelerini istiyorum." 

Noa karşısına çıkan müzikal hiçbir engele boyun etmiyor. 
Albümündeki üç şarkının lbranice olmasına karşın, yaptıtı 
müzitin "World Beat" (Dünya Müziti) ya da etnik folk 
müziti havasında oldutu söylenemez. Şarkıların tamamen 
farklı bir bölgenin kokusunu taşıdıtı kuşku götürmezken, 
enstrümental ve vokal olarak özgün bir ritm ön plana 
çıkmaktadır. Noa'yı yakın geçmişte New York'taki The 
Vii iage Gate'te biletleri tükenen performansında, Fransa, 
!talya, Kanada ve Ingiltere'nin gece klüplerinde ve festival 
konserlerinde, ya da Amerika üniversiteleri turnesinde 
dinleyenlerin anladıtı gibi, Noa, yine kendisi gibi ünlü Yemen 
kökenli lsrail'li şarkıcı Ofra Haza'dan çok farklı bir sanatçıdır. 

"Ona gerçekten hayranım. Ofra diter kapıları açmadan önce 
lsrail'li sanatçılar Ortadotu'nun köylüleri olarak 

Noa'ya gitarda eıilk 
edecek olan Gil Dor, 
1 987'de Al Di Meola 

ile birlikte Spor ve 
Sergi Sarayı'nda 
çalmııtı. 
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tanınıyorlardı. Yemenliler seslerinin ve şarkı söyleyişlerinin 
güzel l igiyle bil inirler. Bu bize atalarımızdan kalan mirasın bir 
parçasıdır. Fakat müzikal açıdan Ofra ile ben oldukça 
farklıyız; ben Ofra'nın etkilendigi kadar ortak müzikal 
köklerimizin esiri degi lim." 

T ei-Aviv yakınlarında dogmuş olmasına ragmen, Noa ve 
ailesi, o daha bir yaşındayken, babasının Columbia 
Üniversitesi'nde kimya mühendisligi egitimi görmesi için 
Amerika'ya gitti ler. Noa, New York'ta dini okula devam etti 
ve okul korosunda şarkı söyledi. Daha henüz oniki 
yaşındayken, bir ögretmeni Noa'nın yazdıgı şarkıların plak 
kaydını yapmak için onu bir stüdyoya götürdü; bu olay bir 
çocuk yıldızın doguşunun müjdecisiydi. "Aynı Yemenli öksüz 
bir "Annie" gibi şarkı söyledim" diye o günü anımsarken 
Noa hala gülümsüyor, "ama bu işin yürümeyecegi belliydi, 
çünkü o dönemde çok dindar bir egitim görüyordum." 

Noa, daha sonra ünlü sanat okulu High School of Performing 
Arts'a devam etti, American Ballet ve Newbert okullarında 
Alvin Alley ve Martha Gra�am'la çalıştı, müzikallerde şarkı 
söyleyip dans etti, fakat hiçbir zaman kendisinin bir şarkıcı 
olacagını düşünmedi. "Amerika'da yetişmiştim, ama kendimi 
hiç de Amerikalı gibi hissetmiyordum. evde tamamen bir 
Yemenliydim: dinledigim müzikle, yedigim yemekle, 
okudugum kitaplarla, kısacası kültürümle. Sokaklardan eve 
taşıdıklarım ise Ingilizce ve Amerikan müzigiydi: hala hayran 
oldugum Paul Simon, Joni Mitchell, James Taylor, Billy Joel ve 
Prince. Ama büyürken içimde büyük çelişkiler vardı; ait 
oldugum yeri bir türlü bulamıyordum". 

Noa'nın lsrail'e yerleşmeye karar vermesinde, oraya yaptıgı 
bir yolculuk sırasında tanıştıgı bir delikanlı da etki l i oldu. 
"Birbirimize aşk mektupları gönderiyorduk ve zamanla 
ilişkimiz ciddi bir boyut kazandı. O benim ilk erkek 
arkadaşımdı ve onunla evlenmeye karar verdim. Fakat bu 
konuyu aileme nasıl açacagımı bilemiyordum". Noa ailesini 
lsrail'e gitme konusunda ikna etmeyi başardı ve liseyi orada 
tamamladı. (Mutlu sona ulaşan ilk aşkın ender rastlanan bir 
örnegi olarak, Noa ilk erkek arkadaşı Dr. Asher Barak ile 
sonunda evlendi.) 
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Mezuniyet sonrasında, Noa askere çagırıldı ve Northern 
Command Ensemble adlı bir gösteri grubunda 
görevlendirildi. Bu, ülke içindeki tüm askeri üsleri dolaşıp, 
eglendirmekle görevli bir vokal grubuydu. "Omuzumda M 16 
taşıyarak çamur içinde koşmaktan daha iyidi" diyor bir 
zamanların asker Noa'sı. Askerde geçen iki yıl boyunca Noa, 
çogunlukla zor şartlar altında, yüzlerce şova çıktı. Bir 
keresinde, gittikleri askeri kampta, ne sahne, ne oturacak bir 
yer, ne de mikrofon ve ışık için yeterli olabilecek elektrik 
vardı. Onlar da mikrofonları fişe takarak, çevrelerinde bir 
daire çizen askeri jiplerin far ışıkları altında şarkı söyledi ler. 

"O askerlerin yüzlerindeki minnattarl ık ifadesini görmek 
benim için dünyadaki en büyük mutluluktu" diyor Noa. 
"O bitkin fakat umut dolu yüzlerdeki pırıltılı gülüşü görmek 
için herşeye degerdi. Bu olay, bu duyguları her zaman 
yaşamak istedigimi anlamamda bana yardımcı oldu. Tıpkı bir 
uyuşturucu gibi müptelası oldugum bu duygudan 
vazgeçeme�im." 

1990'ın başlarında, Tel Aviv'deki bir caz festivaline bir 
konser vermek için davet edilen Oor, o zamanlar Rimon 
müzik okulunda ötrenci olan Noa'yı konserde kendisine 
eJiik etmesi için çagırdı. Bunu diter konserler izledi (Noa 
aynı zamanda gitar, piyano, ve bir Arap davulu olan 
barbukkah gibi vurmalı çalgıları da çalabilmektedir). Ama 
daha sonra, araya Körfez Savaşı'nın girmesiyle ülke 
tamamen içine kapandı. "Gerçekten çok korkunçtu. Hiçbir 
1ey yapamamaktan delirecegimi düşünmeye başlamıştım" 
diyor gerçekten de çok hareketli bir yapıya sahip olan Noa. 
Bunun üzerine Noa ve Oor iki şarkı yaptılar: Bach'ın "Birinci 
Prelüd"ünü temel alarak yaptıkları "Ave Maria", ve Kuveyt 
Emiri ile ilgili yeni sözler yazdıkları, "Can't Buy Me Love" 
şarkısının komik bir versiyonu. Noa ve Oor, bu şarkılardan 
oluşan kaseti cephede Patriot tüzelerinden sorumlu 
Amerikan askerlerine verdiler. 

Noa ve Oor, 28 Şubat 199 1 'de canlı olarak kayıt edilecek 
bir albüm çıkarmaya da karar verdiler. "Fakat güvenlik 
yasaları nedeniyle kaydımızı boş bir alanda, seyircisiz olarak 
yapmak zorundaydık. Ancak o gün savaşın en son günü 

.. Benim için 

herJeyden önce 
kalite ıelir. Bu 
yUzden bıkmadan 
usanmadan çalışırım 
ve çalışmaya devam 
edecetim ... 

Noa 
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oldu. Yüzlerce insan bize katı ldı ve böylece çok mutlu bir 
gün geçirdik". (Daha fazla sayıda müzisyenin yer aldıgı, 
lbranice ikinci bir albüm de kısa süre önce piyasaya çıktı ve 
lsrail'de şimdiye kadar görülmemiş bir taleple karşı laştı.) 

Dor bu süre içinde Noa için o kadar çok heyecanlanıyordu 
ki, Metheny'i arayarak onun Noa ile tanışmasını ve kızı 
dinlemesini istedi. Noa'nın New York'a ailesine yaptıgı 
sürekli ziyaretierin birinden önce, Dor ona Metheny'nin 
telefon numarasını verdi. Fakat Noa Metheny'yi aramadı. 

"Böylesine ünlü bir müzisyeni arayacak olmak beni tedirgin 
etmişti; bu nedenle dönecegim en son güne kadar bekleyip, 
giderken telesekreterine bir mesaj bıraktım ve herşeyi 
unuttum. Mucizevi bir şekilde o beni aradı ve böylece 
baglantı kurduk." 

Bu arada Metheny, Avrupa'da ve lsrail'deki konserlerinde 
Noa'yı dinlemiş olan müzisyenlerden onun hakkında çok şey 
duymaya başlamıştı. En sonunda ikisi New York'ta 
karşılaştılar, birlikte müzik yaptılar, ve Metheny Noa'ya ilk 
uluslararası albümünün yapımcılıgını üstlenmeyi önerdi. 

Müzikal ve cografi sınırları aşmak Noa için oldukça önemli. 
Noa, Sicilya'da bir barış festivalinde, çogu Dogu Kudüs'lü 
olan Filistinli Arap müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı. Asıl 
adı olan Achionam'ın "barışın bacısı" anlamına geldigini 
gururla ifade eden Noa şöyle diyor: "Niçin Araplarla birlikte 
çalabiirnek için ltalya'ya kadar gitmek zorundayım? Bu 
gerçekten çok komik. Ben her zaman Arap müzisyenlerle 
çalışmaya hazırım; çünkü ben barıştan yanayım." 

Güçlü ve sözünü sakınmayan sanatçı, Noa isimli bir başka 
kadından da söz ediyor: "Noa, Indi'de adı geçen i lk 
feministtir. Nca'nın babasının bir arazisi vardı, fakat babası 
öldügünde Noa mirastan mahrum edildigini ögrendi. Noa 
bunun üzerine Musa'ya gitti ve onunla tartışmaya girdi: 
"Hey, bu da ne demek oluyor?". Böylece Musa araziyi 
yeniden Noa'ya verdi. Noa sistemi sorgulamış bir kadındır. 
Bu da benim hoşuma gidiyor." 

Işte aynı güçlü karakter, günümüzün çagdaş Noa'sını farklı 
kılmakta. Şaşırtıcı ve mücadele dolu bir geçmişi olan Noa, 
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bugün insanları sarsan yepyeni bir sesle evrensel olan için 
mücadele etmekte. Noa için güzel şarkı söylemek ise bir 
tarz degi l, ancak bir gönül işi. 

• "For a long time, it was out of s tyle to sing beautifully", says 

singer-songwriter Noa. "lt was almost synonymous to lack of 

depth and creativity. Somehow, though, greats like Barbra 

Streisand, Ella Fitzgerald and Joni Mitchell did it and survived 

unscatched. To me, that İ$ essence. I' m undoubtly a fool for 

beauty." 

Sophisticared pop isn't the only place this exotic 24-year-old is 

coming from, musically or geographically. There's also Israel, 

where Noa (full name Achinoam Nini) is the most popular 

contemporary singer in the country; the Arabic culrure of 

Yemen, where her family originated; and New York, where she 

was raised. "A weird combination produced a creature like 

me", Noa says, "Maybe that's why I keep such an open mind 

where different styles of music are concerned. Basically, if it 

moves me I go for it. lt's the emotion, not the title." 

"lt doesn't sound like a typical Metheny al bum", says the open, 

down-to-earth Noa about her last album. "He doesn't need me 

for that. Songs, lyrics, voice - these are my centerpieces, and I 

entrusted them to Pat. He, in return, nurtured them to beauty, 

adding his wonderful musicians and his special touch. lt was a 

perfect symbiosis . "  

Collaborating with Noa i s  Gil Dor, the renowned Israeli 

guitarist. Dor studied at Boston's legendary Berklee School of 

Music when Metheny was a teenage jazz guitar prodigy 

teaching there. He later toured Europe with Al DiMeola and 

co-founded Tel Aviv's Rimon School of Contemporary Music, 

where he discovered Noa. When Metheny gave a concert in 

Israel in 1 987, he presented a master class at Rimon, 

solidiyfying their friendship. 

On "Noa", her fırst international album, Metheny emphasizes 

the spare, gentle, and acoustic, with Dor accompanied by Pat 

Metheny Group members Lyle Mays (piano) and Steve Rodby 

(co-producer and bass), and sidemen extraordinaire, Steve 

Ferrone (drums), and Luis Conte (percussion). From the 

" ı ıike to think of 
myself as a unique 
singer, a personal 
singer, eleser to 
what you see in 
cabaret". 
Noa 
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emotionally powerful "I Don't Know" to tender love songs 

"Path To Follow", "lt's Obvious" and "Desire", it's Noa's 

singing that's center stage. 

"I try to embrace people's hearts", she says warmly. 'Tm a happy 

person. I' m not angry at the world. l've had my brushes with 

sadness and hurt and I write about them but the overflow of 

energy is positive. I want to gee people captivated by this magic. 

I' m in this for the touching from me to the audience. I want to 

reach out and have the m love this music as m uc h as I do." 

She rails against musical barriers. Though three songs on "Noa" 

are sung in Hebrew, hers is not World Beat or ethnic folk music. 

The songs are certainly flavored from a different place and 

there's a unique percussive element vocally and instrumentally. 

As anyone who has previously heard her - a recent sold-out 

performance at New York's The Village Gate, appearances at 

clubs and festivals in France, ltaly, Canada and the U.K., a tour 

of U.S. college campuses - Noa is decidedly apart from another 

well-known Israeli Yemenice singer, Ofra Haza. 

"I admire her very much. Israeli artists were considered Middle 

Eastern hillbillies before she opened other doors. Yemenites are 

well-known for their voices and singing. That' s part of our 

heritage. But musically we're very different. I' m not as 

dominated by our mutual musical roots as she is." 

Though Noa was born near Tel Aviv, she and her family left 

for America when she was a year old, her father to study 

chemical engineering at Columbia University. In New York, 

she went to religious school and sang in the choir. When she 

was only 1 2, a teaeber brought her to a studio to record some 

songs she had written and thoughts of child stardom loomed. 

"I sounded like a Yemenice Orphan Annie", recalls Noa with a 

smile, "but it wasn't going to work out because at the time I 

was observing the Sabbath rather strictly ."  

She later attended the famed High School of Performing Ares, 

singing and daneing in musicals, bur stil! never thought she'd 

be a performer. "I waş raised in America but didn't feel like an 

American. At home, I was Yemenite, the food, the music, the 

books, the culture. From the streets, I brought home the 

''In concert backed 

by Gil Dor, Noa 

offers a dash of Ella 

Firzgerald, a cup of 
Bearles, a pinch of 

Madonna and a 

rablespoon of Joni 
Mitchell, all heated 
over a very hot 

Yemenice-inspired 

flame". 

Jerusalem Post 
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English language and American music - people I stil! admire, 

Paul Simon, Joni Mitchell, James Taylor, Billy Joel, Prince 

but there was a great conflict within as I grew up. I wasn't 

fınding my place." 

She was also inspired to move to Israel by a teenage boy she 

met on a trip there. "W e sent love letters and got very serious. 

He was my fırst boyfriend and I decided I was going to marry 

him. But I couldn't tell my parents ."  She stil! convinced them 

to allow her to move to lsrael, where she fınished high school. 

(In a rare example of fırst love fulfılled, Noa eventually d id 

marry her boyfriend, now Dr. Asher Barak, a pediatrician.) 

Upon graduation, she was drafted into the Army and assigned 

to an entertainment unit, the N orthem Command Ensemble, a 

USO-like vocal group that toured the country's military bases. 

"lt was better than marching through the mud careying an 

M l 6", says the former sergeant. Over two years, she performed 

hundreds of shows, often under the most difficult conditions. 

At one camp, there was no stage, no seats, and not enough 

electricity for both the mikes and the lights. So they plugged 

in the mikes and sang by the headlights of circled Army Jeeps. 

"Seeing their gratitude was the best feeling in che world", she 

says. "lt was worth it for those smiles from such a cired but 

hopeful audience. That' s what made me decide that I always 

wanted co feel that. lt became a drug and l've been hooked to 

this day."  

In early 1 990, Dor was asked to give a concert at a jazz festival 

in Tel Aviv and inviced Noa, chen a Rimon scudent, to join 

him. Other concetcs followed (she also plays guitar, piano and 

percussion, such as darbukkah, a middle-eastern drum). Buc 

chen che Gulf War intervened, virtually shuccing che country 

down. "lt was spooky and scaty. I thought I' d go nuts not 

doing anyching", says che hypetactive Noa. So she and Dor 

recorded two songs on cassetce: "Ave Maria" (based on Bach's 

"Firsc Prelude") and a bitingly funny version of "Can'c Buy Me 

Love" w ith lyrics abouc che Emir of Kuwait. They presented 

copies to che U.S. soldiers manning the Patriot missile 

bacteries. 

"! was the kind of kid 

that always sang in 

evecy possible 

framework, in 
elemantary school, in 
choiri in all che 

rhearer groups rhar 
exisred at that time". 
Noa 
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They alsa planned a live album, to be recorded February 28th, 

1 99 1 .  "But civil security laws made it impossible for people to 

congregate so we were going to do it in an empty auditorium. 

lt turned out to be the last day of the war. People came by the 

hundreds! lt was a verry happy day."  This album has since been 

certifıed gold in Israel. (A second album in Hebrew, with a 

larger cast of musicians, has just been released, earning the 

largest pre-order of any recent homegrown album in Israel.)  

Meanwhile, Dor was so excited about Noa that he called 

Metheny to ask that he give a listen. Before making one of her 

regular visits to her parents in New York, he gave her 

Metheny's phone number. But Noa balked. 

"I felt uncomfortable calling this famous musician, so I waited 

until my last day and left a message on his machine and forgot 

about it. But, he returned the call and we kept in touch."  

Metheny then began hearing from fellow musicians who heard 

her in concert throughout Europe as well as Israel. Finally, the 

rwo went in New York, jammed together, and Metheny 

offered to produce her debut international album. 

Breaking down musical and geographic borders is important to 

Noa. She proudly notes that Achinoam, her real name, means 

"sister of peace" and she has performed at a peace festival in 

Sicily alongside Palestinian Arabs, including many from 

contentious East Jerusalem. "Why do we have to go to Italy to 

play with Arabs? It' s ridiculous. I' m for collaborations with 

Arab musicians. I' m for peace."  

Strong and straightforward, belying her delicare features, she 

alsa points out that anather woman named Noa "was the fırst 

feminist in the Bible. Her father owned land and, when he 

died, she was dispossessed. She went to Moses and confronted 

him. "Hey, what do you mean?" And Moses gave her land 

back. She challenged the system. I like that." 

That same strength of character distinguishes this modern 

Noa. Honed by a most intriguing and challenging 

background, hers is a groundbreaking new voice that strives for 

the universal. For Noa, singing beautifully is not a matter of 

style but a matter of heart. 
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STAN LEY C LARKE, 
AL Di MEOLA & JEAN-LUC PONTY 

Al Di Meola - gitar guitar 

Stanley Clarke - bas bass 

jean-Luc Ponty - keman violin 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Theatre 

Tarih Date: 1 6. 07. 1 994 
Saat Time: 20.45 

CLARKE - Di M EOLA - PONTY 

• Rock dünyası böyle bir üçlüyü "Süper Grup", caz dünyası 
ise "AII-Stars" diye adlandırabi l irdi. Stanley Clarke, Al Di 
Meola ve Jean-Luc Ponty ise, kendilerini "Tell i Sazlar Ayini" 
diye tanımlıyorlar. 

Bu müzisyenlerin üçü de kendi dallarında gerçek birer 
yenilikçi. Daha önce çeşitli zamanlarda farklı biçimlerde 
biraraya gelmiş olsalar da bu, aynı sahne üzerinde üçlü 
olarak ilk birliktelikleri. Bu üç devi ancak alfabetik isim 
sırasına göre sıralayabi l iyoruz. 

1 95 1  yıl ında Pennsylvania'nın Philadelphia kentinde dünyaya 
gelen Stanley Clarke, annesinin cesaretlendirmesi üzerine 
keman ve çello e�itimi görmeye karar verdi, fakat aslında 
ince uzun fızi�i akustik bas için daha uygundu. Philadelphia 
Müzik Akademisi'ne devam ettikten sonra, New York'a gitti 
ve orada Horace Si lver, Stan Getz, Gil Evans ve Dexter 
Gerdon'la birlikte çaldı. Daha sonra elektro basa geçti ve Al 
Di Meola, Chick Corea ve Lenny White'dan oluşan Return 
To Forever grubuna girdi. Bir yandan sol o kariyerini 
sürdürürken, tuşlu çalgılar ustası George Duke ile 
Clarke/Duke Project adı altında ortak bir çalışma yaptı. 

Stanley Clarke aynı zamanda The New Barbarians adl ı  rock 
grubunda Rolling Stones'tan Keith Richard ve Ron Wood 
ile birlikte çalıştı ve Ron Wood'un i lk yönetmenlik 
denemesi olan "Boys N the Hood" filminin de müziklerini 
yaptı. Clarke, Rolling Stone dergisi tarafından "Yıl ın Cazcısı", 
Playboy tarafından da ardarda 1 O kez "Yılın Basçısı" seçildi. 

Bu muhteıem 
OçiOden Jean luc 
Ponty'nin TOrkiye'ye 
ilk geliıi. Clarke ve 
di Meola daha önce 
Istanbul Festivali 
çerçevesinde 
konserler 
vermiılerdi. 
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Üç kez Emmy'e aday gösterilen, Grammy ödüllü Clarke, 
Epic'e bağlı Slamm Dunk plakçıl ık şirketinin de sahibi. 

Al Di Meola 22 Haziran 1 954'te New Jersey'de doğdu. 1 974 
yıl ında Return To Farever grubuyla ilk çıkışını yaptı ve bu 
grubun başarısı onun dört altın plak ve onüç albümle 
sonuçlanacak sola kariyerinde öneml i  bir etken oldu. Al Di 
Meola 1 980'de, John Mclaughin ve Paco De Lucia'dan 
oluşan bir üçlü kurdu ve bu birl iktelik bir buçuk milyonun 
üzerinde satış yapan "Friday Night in San Francisco" 
albümünü getirdi. Al Di Meola 1 987'de Larry Coryell ve 
Birel l i  Lagrene ile birlikte Super Guitar Trio'yu kurdu. 1 99 1  
yı l ında birbirinden çok farklı iki albüm çıkardı: sola elektro 
gitar çaldığı "Kiss My Axe" ile çeşitli kültürlerin etkisini 
yansıtan ve akustik bas çaldığı "World Sinfonia". 

Al Di Meola yıllar boyunca Jan Hammer, Steve Gadd, Ph il 
Collins, Airto Moreira ve Kei Akagi gibi çeşitli müzisyenlerle 
birlikte çalıştı ve plak kayıtlarına 
katı ldı . 1 976- 1 992 arasında 
Guitar Player müzik dergisinden 
tam onüç ödül kazandı ve 
"Gallery of Greats"e giren en 
genç sanatçı ünvanını aldı. 

Jean-Luc Ponty, 1 942'nin Eylü l  
ayında, Fransa'nın Normandiya 
bölgesindeki Avranches'ta 
doğdu. Babası keman, annesi ise 
piyano öğretmeniydi. Onaltı 
yaşında, orkestra şefliği eğitimi 
almak için Paris Ulusal Müzik 
Konservatuarı'na girdi. 1 960 
yılında keman dalında bu okulu 
birineilikle bitirdikten sonra 
Concerts Lamoureux Senfoni 
Orkestrası'na katı ldı, fakat o 
dönemlerde cazla tanışarak bu 
müziğe aşık oldu. 1 964'te i lk sola albümünü çıkardı ve 
Antibes Festivali'nde yer alarak büyük üne kavuştu. 1 967 
yılında Kaliforniya'daki Monterey Caz Festivali'ne katı l ıp 

Önemli not: 
Stanley Clarke'ın 
do�um günO 2 1  
Temmuzdur! 
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rock'a ve elektro kemana eğildi. Bu dönemlerde çeşitli 
ödüller de kazanmaya başlayan Ponty, sonuçta 1 973 yıl ında 
Kal iforniya'ya yerleşti ve burada, Mothers of lnvention grubu 
ile altı ay, Mahavishnu Orkestrası i le bir yıl birlikte çalıştı. 

1 97S'te kendi grubunu kuran Ponty, o tarihten beri, herbiri 
Bi l lboard dergisinin A.B.D. caz l istelerinde ilk beşe giren ve 
kendisini kemanda yeni ve etkin bir sti l in öncüsü olarak 
tanıtan, onaltı albüm çıkardı. Ponty aynı zamanda Montreal, 
T oronto, Pittsburgh ve Tokyo senfon i orkestralarıyla birlikte 
çaldı. 1 988' de Fransa'ya geri döndüğü zaman Batı Afrikalı bir 
grup müzisyenle tanıştı ve onlarla birlikte "fusion" tarzına 
yeni bir soluk getiren çalışmalara başladı. 

Işte şimdi "T ell i Sazlar Ayini" adı altında biraraya gelen ve 
konserlerinde kendi besteleri ile çoğu akustik, özgün 
parçalar çalacak olan bu üçlüyü dinlemek gerçekten 
heyecan verici olacak. 

• Rock would call this a Supergroup. 

Jazz would call rhem All-Srars. 

Stanley Clarke, Al Di Meola and 

Jean-Luc Ponry call rhemselves 

"The Ri re of Srrings".  

These three musicians are true 

innovators on rheir respecrive 

insrrumenrs. They have worked 

togerher in various confıgurarions 

over the years, bur never all three of 

rhem ar once, never jusr the three of 

them and noone else. The only way 

to list rhese great musicians is 

alphaberically. 

Stanley Clarke, from Philadelphia, 

Pennsylvania, bom in ı 95 ı ,  was 

encouraged by his morher to study 

violin and cello, bur his long, lean 

frame seemed narural for acousric 

bass. He arrended the Philadelphia Music Academy and chen 

moved to New York, playing with Horace Sil ver, Sean Getz, 

1 n 197 O Stanley 
Clarke worked with 
Horace Silver for 

6 momhs. 
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Gil Evans and Dexter Gordon. Then he went electric and 

joined Return To Forever with Al Di Meola, Chick Corea and 

Lenny White, embarking on a solo career at the same time and 

later, a collaboration with keyboard player George Duke as the 

Clarke/Duke Project. Stanley Clarke has also been a member of 

the rock band The New Barbarians, which included Keith 

Richards and Ron Wood ofThe Rolling Stones, he scored 

fılms, including Ron Wood's acclaimed directorial debut 

"Boys N The Hood". He has been Rolling Stone's "Jazzman of 

the Year", Playboy' s "Jazz Bassise of the Year" ten times 

running, hold a Grammy, has been nominated for the Emmy 

three times, and has his own independent label at Epic, Slamın 

Dunk Records. 

Al Di Meola was born on July 22,  ı 954, in New Jersey. In 

ı 974, he debuted with Return To Forever, and the success of 

that group enabled him to launch a solo career that has, to 

date, resulred in thirteen albums and four gold records. In 

1 980, he formed a trio w ith John McLaughlin and Paco De 

Lucia, which resulred in the highly successful album "Friday 

Night in San Fransisco", w hi ch sold over a million and a half 

copies. In ı 987 , he formed the Super Guitar Trio w ith Larry 

Coryell and Birelli Lagrene. In ı 99 ı ,  he released two widely 

different albums, the solo electric "Kiss My Axe" and the 

multicultural acoustic "World Sinfonia". 

During those years Al Di Meola has worked and recorded with 

such varying artists as Jan Hammer, Steve Gadd, Phil Collins, 

Airto Moreira and Kei Akagi. Between 1 976 and ı 992 he has 

received thirteeen awards from Guitar Player magazine, the 

most ever received by an individual, and become the youngesr 

musician ro be listed in the ir "Gallery of Greats". 

Jean-Luc Ponty was born in Avranches, in the French province 

of Normandy, in September, ı 942. His father taught violin; his 

morher taught piano. At the age of sixteen, he entered the Paris 

Conservatoir National Superieur de Musique with the idea of 

becoming a conductor. In ı 960, he graduated w ith a fırst prize 

in violin and joined the Concerts Lamoureux Symphony, but by 

that time he had discovered jazz, and fallen in love with it. In 

ı 964, he recorded his fırst so lo al bum, and an appearance at the 
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Antibes Festival made him famous. In 1 967 , he went both rock 

and electric at the Monterey Jazz Festival in California. He 

began winning polls regularly, and eventually moved to 

California in 1973,  joining fırst the Mothers of lnvention for 

six months and the Mahavishnu Orchestra for one year. 

He started his own group in 1 97 5  and since then recorded 

sixteen albums which all reached the top five of the Billboard 

jazz charts in the U.S. and established him as the creator of a 

new and influential style on the violin. He also performed his 

music with symphony orchestras in Montrt!al, Toronto, 

Pittsburgh and Tokyo. In 1 988, back in France, he became 

involved with a group of West African musicians, beginning a 

musical exploration that continues to this day, and which 

results in a new ki nd of fusion. 

There they are, "The Rite of Strings". This incredible string 

band will play original material by each of the three players. 

The music will be mostly acoustic, and emirely exciting. 
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.. fl• Katkılarından dolayı MICROSOFT'a tqekkür ederiz . 
...cıosor- We are grateful to MICROSOFT for their contributions. 

RUSSELL MALON E  DÖRTLÜSÜ 

RUSSELL MALONE QUARTET 

Russell Malone - gitar guitar 

Gary Motley - piyano piano 

Paul Keller - bas bass 

Peter Siers - davul drums 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Theatre 

Tarih Date: 1 8. 07. 1 994 
Saat Time: 20.45 

RUSSELL MALONE 

• Russell Malone 8 Kasım 1 963'te, A.B.D.'de Georgia 
eyaletinin Albany kentinde dünyaya geldi . Müzikle ilk 
tanışması kil isede oldu. "Bu müzigin çok safıstike oldugu 
söylenemezdi, fakat gerçek bir ruhu vardı" diye açıklıyor 
Malone. "Her zaman enstrüman da kul lanmazlardı; 
çogunlukla davul, tamburin, oluklu çamaşır tahtası ve bir 
elbise askısından oluşurdu çalgıları. Insanlar ki lise 
orkestrasında şarkı söyleyeniere tanık olmadan, soul müzik 
hakkında hiçbir şey bilemezler!" 

Bir süre sonra, gitar ki l ise müzigine dahil edildiginde, 
Russell bu enstrümandan oldukça etki lendi. Annesinin ona 
daha beş yaşına gelmeden almış oldugu oyuntak gitarla 
ki l ise çalgıcılarını taklit etmeye başladı. Altı yaşındayken 
kilisede gitar çalmaya başladı. Russell on yaşındayken Chet 
Atkins, G len Campbell, Johnny Cash, Roy Clark, B.B. King, 
Son Seals ve özel l ikle George Benson'ı televizyonda görüp 
dinledikten sonra blues ve country müziklerine ilgi 
duymaya başladı .  

Russell sonuçta cazda karar kıldı :  "Bir pikabm yanında 
oturup, müzige ayak uydurup çalarak ögrendim cazı." 
Russell böylece kendi kendini egitti ve B.B. King, Wes 
Montgomery, George Benson ile, bitmek tükenmek 

Russell Malone 
aynı zamanda 
Esma Sultan'da da 
1 4, I S, 16 Temmuz 
tarihlerinde çalacak. 
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bilmeyen araştırmalar sonucunda keşfettiği, diğer gitarcıları 
kendisine örnek aldı. 

Müzik alanındaki temel eğitimini Atlanta'da, Eddie 
"Cieanhead" Vinson'ın yanında ve yöresel rhythm&blues 
ve gospel gruplarında gitar çalarak edinen Russell Malone, 
geniş bir müzikal yelpaze içinden gelen birçok sanatçıyla 
aynı sahneyi paylaştı. Bunlar arasında Patti Austin, Little 
Anthony, Regina Selle, Peabo Bryson, Kenny Burrell, 
Clarence Carter, George Coleman, Frank Foster, John 
Hicks ve Jack McDuff gibi sanatçılar yer almaktadır. Russel l  
usta caz orgcusu J immy Smith i le iki yı l çalıştı ve 1 989'da 
Harry Cannick Jr. orkestrasının bir elemanı oldu. 

Russell, Cann ick'in orkestrasında bulunduğu s ırada, Los 
Angeles'ta verdikleri bir konserin ardından, o dönemde 
Columbia plak şi rketinin yöneticisi olan Tommy Mottola 
ile tanıştı. Kendisi de bir gitarist olan Mottola, Malone'dan 
oldukça etki lenmişti ve kısa süre sonra bir plak anlaşması 
yaptı lar. 1 992'de doldurduğu, kendi adını taşıyan i lk 
albümü "Russell Malone", Radio & Records'un albümler 
l istesinde birinci sıraya çıktı. O zamandan beri bu yetenekli 
gitarist, kendi grubuyla konserler vererek, yeni besteler 
yaparak ve Harry Cannick Jr. ile kayıt yapıp turneye 
çıkarak çal ışmalarını sürdürmektedir. 

Russel l  Malone, listeleri altüst eden i lk albümünden sonra 
"Black Butterfly" adını verdiği ikinci albümüyle,kısa bir 
süre önce yeniden gündeme geldi . Bu yeni albümün 
tanıtma yazısında ünlü caz eleştirmeni Leonard Feather 
şöyle diyor: "Işte caz gitarın gelişimine güçlü damgasını 
vurması kaçını lmaz bir sanatçı!" 

Gerçekten de öyle! Malone, "Black Butterfly"daki onbir 
enstrümantal parçan ın tümünü elektro gitarıyla 
seslendirmiş. lik albümünde olduğu gibi, Russell yeni 
albümünde de, hem kendi müzik görüşlerini yansıtmayı, 
hem de cazın geçmiş ustaları karşısında saygıyla eği lerek, 
"unutulmuş besteler" diye adlandırdığı eseriere yeniden 
can vermeyi başarıyor. Eğer gözlerinizi kapayıp Malone'a 
kulak verirseniz, beyaz papyonu ve smokiniyle onu, 

Sanatçının 
Black Butterfly 
albOmü kısa bir 
zaman sonra 
ülkemizde de 
piyasaya sürülecek. 
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EI I ington'un "Black Butterfly"ının mükemmel bir 
versiyonunu çalarken hayal edebi l irsiniz. 

Müziğinde ve kendi kişi l iğinde dinleyicisinin ilgis ini 
hakkeden bir dürüstlüğe sahip olan Russel l  Malone, 
kendisinden önce gelen sanatçı lara olan saygısı, zekası, 
yeteneği, akıcı duygusal lığı ve dolaysız ifadesiyle sesini 
duyuran bir cazcı. Son albümü "Black Butterfly" ise 
böylesine bir geleneğin sürdürülmesinde öneml i  rol 
oynayan, güçlü bir bağ. Russell'a "Black Butterfly" 
albümünde, piyanist Gary Motley, bascı Paul Keller ve 
davulcu Peter Siers'den oluşan konser turlarının grubu 
eşlik ediyor. "Neredeyse bir yıldan beri birlikte çal ış ıyoruz 
ve bir grup için çok önemli olan iyi bir uyuma sahibiz. 
Gruptaki herkes, müzik tarihi ve yenilikçi sanatçı lar 
hakkında bilgi edinerek ödevlerini yaptı. Fakat bizler i leriye 
bakmaya ve kendi adımıza yeni bir şeyler üreterek müziğe 
katkıda bulunmaya çalışıyoruz". 

" lssız Ada" testinde, yan ında götürmek isteyeceği beş 
albüm olarak, "George Sharing Plays Nat King Cole", 
"Duke El i ington at Carnegie Hall, 1 948", Bill ie Holiday' in 
"Lady in Satin", Wes Montgomery'nin "Smokin' At The 
Half Note" ve Miles Davis'in "Kind of Blue"sunu sayan 
Malone'un geleneksel caz mirasıyla beslendiği kuşkusuz: 
"Caz yapmak istiyorsanız, bir ayağınız geçmişte, diğeri ise 
gelecekte olmalı." 

• Russell Malone was born on November 8th, 1 963, in 

Albany, Georgia, U.S.A. His fırst exposure to music was in 

the church. "The music is not sophisticated, but there's so 

much spirit ! "  he explains. "They didn't always have 

instruments, either; mostly drums, tambourines, a washboard 

with a coat hanger. People do not know what soul music is 

uncil they see those church people singing ! "  

Soon, guitar was incorporated inco the church music and 

Russell found himself fascinared by it. Before he was fıve, his 

morher bought him a toy guitar, and he began copying the 

church players. At the age of six, he began playing guitar in 

church. At ten, Russell developed an incerest in the blues and 

"The only one that 
was technically great 

is Wyncon and this 
guy Russell Malone, 
whom you may or 
may not have heard 
of. Those are the only 
rwo". 
Branford Marsalis, 
in Jazz. Iz Magazine 



J69
r------------------------------------------------.------------councry music after seeing musicians such as Chet Atkins, 

Glen Campbell, Johnny Cash ,  Roy Clark, B .B.  King, Son 

Seals and, especially, George Benson, perform on television. 

Ultimately, it was jazz that Russell chose to play. "Sitting 

next to the record player and playing along - that' s how I 

learned jazz", he notes. He became a self-taught player, 

influenced by such guitarists as B .B.  King, W es 

Montgomery, George Benson and dozens of others whom he 

discovered through voracious research. 

Russell Malone who had received his basic music education 

on the job in Adanca playing guitar with Eddie "Cleanhead" 

Vinson and regional r&b and gospel groups, has shared the 

stage with anisrs represencing a rainbow of musical idioms. 

They include Patti Austin, Little Anthony, Regina Belle, 

Peabo Bryson, Kenny Burrell, Clarence Carter, George 

Coleman, Frank Foster, John Hicks and Jack McDuff. He 

spent two years with master jazz organise Jimmy Smith and 

has been a part of Harry Connick, Jr' s band si nce ı 989. 

lt was during Russell's tenure in Connick's jazz quartet when 

Cannick introduced him to (then) Columbia Records 

president Tommy Mottola following a performance in Los 

Angeles. Mottola, a guitar player himself, was impressed with 

Malone, who soon had a record deal. His self-titled debut 

album of ı 992,  "Russell Malone" went to # ı on the album 

chart of Radio & Records. S ince c hen, this congenial, elever 

guitarist has allocated his time between gigs with his band, 

writing new music, and recording and touring with Harry 

Connick, Jr. 

Russell Malone has returned with "Black Butterfly", the 

follow-up to his critically acclaimed, chart-topping debut 

album. In the liner notes to the new album, renown jazz 

eritic Leonard Feather declares, "Here is an artise who is 

destined to make powerful mark in the evolution of the jazz 

guitar !"  

And so it is !  For the eleven all-instrumental pieces on "Black 

Butterfly", Russell plays electric guitar only. As he d id on his 

fırst album, Russell manages to make personal musical 

"The personable 

Malone, is a sure co 
bet co rise to che jazz 

forefronr i n che n exe 
couple of years". 

Los Angeles Times 
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statements, celebrate musical ancestors and mentors, and 

reactivate what he reveremly refers to as "obscure tunes" - all 

at once. If you close your eyes, you can surely see Russell in 

the white tie and tails, playing an elegant version of 

Ellington's "Black Butterfly" .  

Russell Malone has the musical and personal honesty to keep 

his listeners interested. He is establishing his own voice, a 

good-natured combination of respect and reverence for those 

who came before him, plus wit, talent, eloquence and 

direcrness. His last album, "Black Butterfly" is anather 

strong, important link in the foundation of that tradition. 

Russell is joined on "Black Butterfly" by his touring band: 

pianist Gary Motley, bass i st Paul Keller and drummer Peter 

Siers. "We've played together for almost a year now", Russell 

explains, "and have developed that cohesiveness that's so 

im portant to a group. Everybody in the band has done their 

hornewark in terms of studying the innovators and history of 

the music. Bur we're trying to look ahead and hopefully 

contribute something to the music ."  

Malone, who has chosen "George Sharing Plays Nat King 

Cole", "Duke Ellington at Carnegie Hall, 1 948", Bi !li e 

Holiday's "Lady in Satin", Wes Montgomery's "Smokin' At 

The Half Note" and Miles Davis' "Kind of Blue" as fıve 

albums he would carry off to a "desen island", clearly fınds 

nourishment in tradition and jazz heritage. "If you' re going 

to play jazz, you have to have one foot in the past and the 

other in the future",  he insists. 
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JOE HENDERSON DÖRTLÜSÜ 

JOE HENDERSON QUARTET 

joe Henderson - saksofon saxophone 

Bheki Mseleku - piyano piano 

George Mraz - bas bass 

Al Foster - davul drums 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Thearre 

Tarih Date: 1 8. 07. 1 994 
Saat Time: 20.45 

JOE HEN DERSON 

• 24 Nisan 1 937'de, Ohio eyaleein in Uma kentinde dogan 
1 993 yılında caz 
dünyasında verilen 

Joe Henderson, saksofoncu agabeyinin caz plaklarını ödüllerin neredeyse 
tümünü silip süpüren 

dinleyerek büyüdü ve nihayet dokuz yaşındayken tenor Joe Henderson, şu 

saksofon i le müzige adım attı. Down Beat dergisinde şöyle anda dünyanın en iyi 
saksofoncusu kabul 

diyor: "Jazz At The Phi lharmonic konserleriyle ilgisi olan edil iyor. 

müzisyenlerin tümünü, Lester Young, Fl ip Phil l ips, Stan 
Getz ve Charlie Parker'ı dinleyerek büyüdüm. Kulağım 
onların müzigiyle dolu oldugu için, saksofonu ilk elime 
aldıgımda bu enstürumandan nası l  b ir ses çıkması 
gerektigini iyi bil iyordum." 

Henderson, Kentucky Eyalet Üniversitesi'nde bir yıl 
okuduktan sonra, Detroit'te eğitimini sürdürdüğü Wayne 
State'deki dört yı l l ık üniversite yaşamı boyunca, Yusef 
Lateef, Barry Harris, Hugh Lawson ve Donald Byrd i le 
çeşitli konserler verdi. 1 960'da askere çagrı ld ı .  Iki yı l l ık 
görev süresinin bir kısmını geçirdigi Fransa'da, A.B.D.'den 
buraya göç etmiş olan Don Byas, Bud Powell, Kenny 
Clarke gibi cazcılarla tanıştı. 1 962'de askerlik görevini 
tamamladıktan sonra New York'a taşındı . O yıl larda 
piyasadaki en yaratıcı isimlerden biri olan Kenny 
Oorham'la tanıştı ve onunla birl ikte çal ışmaya başladı. 
Nisan 1 963'te Joe Henderson, Oorham'la birl ikte ilk plak 
kayıdını yaptı ("Una Mas"). Bundan iki ay sonra ise Blue 
Note plak şirketinden "Page One" adı altında çıkardığı, 
kendine ait ilk albümde Dorham, McCoy Tyner, Butch 
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Warren ve Pete La Roca'ya şefl ik yaptı. Joe kısa süre 
içinde Blue Note tarafından aranan bir müzisyen oldu ve 
aynı yıl Andrew Hill ("Black Fire"), Lee Morgan ("The 
Sidewinder"), ve Grant Green'ın ("ldle Moments") 
ç ıkardıkları bütün önemli albümlerde yer aldı. 

Joe Henderson, 1 964'ün ortalarında Horace Silver 
Beşi isi'nde Junior Cook'un yerin i  aldı ve "The Kicker" adlı 
bestesini armagan ettigi, Horace'ın çok ünlü, yine Blue 
Note yapımı "Song For My Father" albümünde, bu grupla 
birl ikte çaldı. 1 965 yı l ında da, Silver'ın "The Cape Verdean 
Blues" adlı albümüne "Mo Joe" adl ı  bestesiyle katkıda 
bulundu. Henderson'un 1 964'te "Point of Departure" 
adıyla çıkardıgı albümün kapagında Andrew Hil l  şöyle 
diyordu: "Joe, mükemmel bir tenor saksofoncu olacak. 
Çünkü avangard grupla çalışacak kadar hayal gücünün 
yanısıra, yogun duygulara da sahip. Ve zaten müzik de 
budur: duygular, hisler. Joe duygu ların ön plana çıkamadıgı, 
sadece teknik üstünlügüne dayanan bir müzik yapmak 
tuzagına düşmedi." 

Joe, kayıtlarına katıldıgı Blue Note şirketine ait bu 
albümlerde, Sonny Rol l ins i le Ben Webster'ı anımsatan 
güçlü tonuyla sivri l irken, gerektiginde özgür cazcı larla da 
özdeşleşmeyi becerdi. Onun bu bukalemun yapısını iyi 
sergi leyen plak, Larry Young'ın 1 965 yı l ında çıkardıgı, Elvin 
Jones ve Woody Shaw'ın da yer aldıgı, "Unity" isimli 
albümdür. Caz eleştirmeni Nat Hentoff bu plak için yazdıgı 
notlarda, "Joe'nun en özgün ve yenil ikçi tenor 
saksofonculardan biri oldugu gerçegi artık kanıtlanmıştır" 
diyordu. 

Joe Henderson bu dönemdeki kayıtlarıyla, blues'dan 
avangard caza kadar yayılan geniş bir repertuarda başarı l ı  
olacagın ı  göstermişti. McCoy Tyner'ın 1 967'de yaptıgı 
"The Real McCoy" adlı Blue Note albümünde Çalan 
Henderson için Tyner şöyle demişti: "Eger Joe'nun nası l  
çaldıgını tek bir sözcükle ifade etmek gerekseydi, "olgun" 
derdim." Henderson'un Milestone plak şirketine 
geçmeden önce, 60'1ı yıl larda Blue Note için yaptıgı plaklar 
arasında "Black Narcissus" ve "Power To The People" 

Joe Henderson için 
o kadar çok 
yazılabilir ki. Onu 
dinlemeye ba�layınca 
hep çalsın isterseniz. 
Genellikle de öyle 
yapar. Bir keresinde 
New York'ta tam 
4.5 saat hiç 
durmadan çalmııtır. 
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adıyla çıkardığı, Afrika müziğine dayanan, iki s ıradışı, temalı 
albüm de vardır. 

1 969 yıl ında Joe, ünlü pop-caz grubu Blood, Sweat & Tears 
i le altı ay çalıştı. Bu çalışma ona, o zamana dek kazanmadığı 
kadar para ve ün getirdi; ancak konserler onun için gittikçe 
dayanılmaz olmaya başladı. "Etrafımda çok para dönüyordu 
ve provalara bile şoförlü l imuzinlerle gidip geliyordum. 
Fakat sürekli aynı şeyleri tekrarlamak ve aynı notaları 
çalmak beni delirtti. Ben de çareyi kaçmakta buldum." Joe 
Henderson 1 972'de San Francisco'ya yerleşti; eski, sakin 
yaşantısına ve cazcı kimliğine geri döndü. "Kendi normal 
uğraşlarıma geri dönmüştüm, yani beste yapmak, aranjör 
olarak çalışmak ve konserlerle daha çok ilgilenmek gibi. 
Böyle yaşamaktan da mutluydum." 

Joe, BO' I i  yı l lardaki gel işimini, "The State of the Tenor 
Live At the Vi iiage Yanguard, Yolumes 1 & 2" (Biue Note) 
ve "An Evening With Joe Henderson" (Red Records) 
adıyla, arka arkaya yayın lanan konser albümlerinde görmek 
mümkündür. Yerve plak şirketine 
yaptığı ilk çalışma, 1 992 tarih l i  
"Lush Life: The Music Of Bi l ly 
Strayhorn" albümü, yı l ların 
müzisyenini caz dünyasında yeniden 
ön plana çıkardı . Joe, bu 
albümünde, trompetçi Wynton 
Marsalis, piyanist Stephen Scott, 
basçı Christian McBride ve davulcu 
Gregory Hutchinson ile çeşitli 
sola, iki l i, dörtlü ve beşl i  
çal ışmalarda biraraya geldi . 
Bil lboard caz listesinde yedi hafta 
bir nurnarada kalmayı başaran "Lush Life" tartışma 
götürmez bir caz hiti oldu. Bu albüme, Down Beat 
dergisinde 4Vı yı ldız veren eleştirmen Owen Cordle, 
Joe'nun performansı için şöyle dedi: "Joe aynı anda hem 
yüksek ve kuvvetli, hem de yal ın ve yumuşak çalarak adeta 
büyülüyor. Ritmik açıdan ise Joe bu albümde bütün 
ölümlülerin tozunu attırıyor." 
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Joe Henderson, Coltrane sonrası saksofoncuların en 
yetenekl i lerinden biridir. Etkisinde kaldı�ı Sonny Rol l ins, 
John Coltrane ve Ornette Coleman'ı kısa sürede 
özümseyerek kendine özgü tenor saksofon yaklaşımını ve 
tonunu yakalayan sanatçın ın çalış tarzı, bel i rl i  s ınıflamaların 
ötesinde, bebop, rhythm & blues, soyut müzik, rock ve 
etnik müzik esintileri taşır. Ola�anüstü bir melodi 
yetene�ine sahip olan Joe Henderson, temasal çeşitierne 
alanında ustalaştı�ı gibi, sololarında da ince bir mantı�ı 
sürpriz unsurlarla birleştirebilmektedir. 

1 
1 963 yılında, Joe 26 yaşındayken, Down Beat dergisi onu 
"daha çok tanınmayı hakkeden bir saksofoncu" diye 
tanımlamıştı. 29 yıl sonra ise Down Beat, Henderson'a 
olan borcunu, 40. U luslararası Caz Eleştirmenleri Anketi 
sonucunda onu üç dalda birden ödüllendirerek ödedi: Yıl ın 
En Iyi Caz Sanatçısı, Yı l ın En Iyi Caz Albümü ("Lush Life"), 
ve En Iyi Ten or Saksofoncu. Yine o yıl, Joe aynı ödül leri bu 
kez de Down Beat' in 57. Okuyucu Anketi sonucunda 
kazandı. Her iki ankette de, üç ödül birden kazanan en son 
sanatçı, 1 969 yı l ında Duke El i ington olmuştu. Down 
Beat'de, "Sanırım bu dünyada var olmamın tek nedeni 
saksofon çalmak. Bu, kendimi ve insanları mutlu edebilmek 
için bildi�im tek ve en iyi yol", diyen Henderson, aynı 
ola�nüstü başarıyı geçen yıl, Miles Davis'in anısına yaptı�ı 
"So Near, So Far" albümüyle de sürdürdü: Down Beat ve 
Jazziz dergi lerinin caz eleştirmenleri ve okuyucular arası 
anketierindeki müthiş zaferinin ardından, bu yıl iki 
Grammy ödülü birden kazanan tek caz müzisyeni oldu. 

• Born in Lima, Ohio on April 24, 1937 ,  Joe grew up 

listening to his brother's jazz records and finally was given a 

tenor saxophone at �ge nine. As he told Down Beat: "I 

listened to Lester Young, Flip Phillips, Stan Getz, Charlie 

Parker, all the people associated with "Jazz At The 

Philharmonic". This stuff went into my ears early on, so 

when I started to play the saxophone I had in my mind an 

idea of how that instrument was supposed to sound."  

Henderson studied for a year at  Kentucky State University 

before spending four years at Wayne State in Detroit, where 

"I chink of playing 
music on che 

bandscand !ike an 
accor relates to a 
role". 

Joe Henderson 
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he often gigged alongside Yusef Laceef, Barry Harris, Hugh 

Lawson and Donald Byrd. In ı 960, he was drafted into che 

military. During his two-year stint, he spent some time in 

France, where he met jazz expatriates Don Byas, Bud Powell 

and Kenny Clarke. Upon being discharged from the service 

in ı 962, he settled in New York and quickly hooked up with 

trumpeter Kenny Dorham, one of the most im portant 

creators on the scene at that time. Joe' s fırst record date came 

with Dorham in April of ı 963 ("Una Mas" 1 Blue Note). Two 

months later, he was given his own Blue Note debut as a 

leader, "Page One", with Dorham, McCoy Tyrier, Butch 

Warren and Pete La Roca. He soon became an in-demand 

player in the Blue Noce stable, appearing on important 

records that same year by Andrew Hill ("Black Fire"), Lee 

Morgan ("The Sidewinder") and Grant Green ("Idle 

Moments"). 

In mid-ı 964, Joe replaced Junior Cook in the Horace Silver 

Quintet and appeared on Horace's very popular Blue Note 

recording, "Song For My Father" , to which he contributed 

che composicion, "The Kicker". The following year, he 

contributed che original "Mo Joe" to Sil ver' s follow-up 

album, "The Cape Verdean Blues". In che liner noces to his 

adventurous ı 964 al bum, "Point of Departure", Andrew Hill 

is quoted as saying: "Joe Henderson is going to be one of the 

greatest tenors out there. You see, he not only has the 

imagination to make it in the avant-garde camp, but he has 

so much emotion too. And that's what music is - emotion, 

feeling. Joe doesn't gee into trap of being so technical that 

emotions don't come through." 

Joe's playing on those early Blue Noce sessions is marked by a 

blistering, big tone that recalls Sonny Rollins and Ben 

Webster while also maving skillfully in and out of the 

freedam bag. That chameleonic quality was perhaps best 

demonstraced on Larry Young's ı 965 album, "Unity", with 

Elvin Jones and Woody Shaw. As Nat Hentoff wrote in those 

liner notes: "By now ic's an escablished fact that he is one of 

the more original and persiscently evolving of the new tenor 

saxophonists . "  

"Tve always wanted 

to be the best 
interpreter the world 
has ever seen". 

Joe Henderson 
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He has alsa proved more than equal to a wide variety of Blue 

Note settings - from basic blues to the most advanced, 

exploratory jazz. And in the liner notes to his ı 967 Blue 

Note album, "The Real McCoy" ,  Tyner was quoted as saying, 

"If l had to use one word for Joe' s playing, it would be 

"mature". During his '60s tenure with Blue Note Records, 

Henderson alsa came up with two revelatory Afrocentric 

concept albums in "Black Narcissus" and "Power to the 

People" before switching to Milesrone Records. 

In ı 969, Joe spent six momhs working with the pop-jazz 

band Blood, Sweat & Tears. Though it brought him more 

money and notoriety than he had seen before, that gig proved 

to be ultimarely frustrating. "There was so much money 

araund and I was going to rehearsals in chauffeur-driven 

limousines. But we played these tunes over and over, day in 

day out, and all that cepetition j ust burned me out. I had to 

split." He moved to San Francisco in ı 97 2  and returned to 

the lower profıle of life of a working jazz musician. "I just got 

back to w hat, for me, was normal life . . .  working on 

compositions, growing as an arranger, gerring more involved 

w ith gigs. And I was pleased to do so."  

Through the '80s, Joe' s growth was documented in a series of 

live rrio recordings including ı 98 5 's "The State of the Tenor 

- Live at the Village Vanguard, Volumes ı & 2",  (Blue Note) 

and ı 987's "An Evening With Joe Henderson" (Red 

Records). His fırst of several projeers with Verve Records was 

ı 992's "Lush Life:  The Music of Billy Srrayhorn", a calleetion 

of sola, duo, trio, guarret and quintet performances featuring 

trumpeter Wynton Marsalis, pianist Stephen Scott, bassise 

Christian McBride and drummer Gregory Hutchinson. "Lush 

Life" was a certifıable jazz hit, topping the Billboard jazz 

chart for seven weeks. In his 4'/ı-star review of the album for 

Down Beat, Owen Cordle wrote of Joe' s tenor playing: "His 

sound is at once sturdy, lean, overtone-conscious and hard

hitting. Rhytmically, he leaves martals in the dust at every 

turn." 

Joe Henderson is one of the most gifted of the post-Colerane 

saxophonists. He rapidly absorbed his main influences -

''I' ve always rried ro 

recreare melodies 
even better rhan the 

composers who wrore 
them. I've always 

cried co come up with 
somerhing rhar never 

occurred ro the m". 

Joe Henderson 
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Sonny Rollins, John Coltrane and Ometre Coleman - fınding 

his own voice and approach on tenor sax. His playing 

transcends categories, incorporating elements from bebop, 

rhythm & blues, abstract music, rock and ethnic music. He 

has an extraordinary melodic gift, he is a master of themaric 

development, and all his solos combine fıne logic with 

elements of surprise. 

In 1 963,  at age 26, Joe Henderson was listed in Down Beat 

as a tenor sax talent deserving of wider recognition. Twenty

nine years later, Down Beat paid Joe the singular honor of 

naming him a triple-crown winner - Jazz Artist of the Year, 

Jazz Album of the Year ("Lush Life") and # 1  Tenor 

Saxophonist - in the 40th annual International Critics Poll. 

He also won similar triple-crown honors that year in the 57th 

annual Down Beat Readers Poll. The last artİst to win in  

three categories on  both polls was Duke Ellington in 1 969. 

As Joe told Down Beat: "I think playing the saxophone is 

what I '  m supposed to be doing on this planet. It' s the best 

way I know that I can make the largest number of people 

happy and get for myself the largest amount of happiness. "  

Joe Henderson repeated his extraordinary success last year 

with "So Near, So Far", a tribute album for Miles Davis. 

Following his sweeping triumph at the critics and readers 

polls of the Down Beat and Jazziz magazines, he also became 

the only double winner jazz performer in this year' s Grammy 

awards.  

BHEKI MSELEKU 

• Bheki Mseleku, Güney Afrika'nın Durban kentinde, 
3 Mart 1 955'te dogdu; fakat 1 7  yaşına kadar hiçbir 
enstrümana elini sürmedi. Bir besteci olan ve birçok 
enstrüman (keman, gitar, trombon) çalan babası, onun 
daha çok okuluyla meşgul olmasını istedi. 

Bheki, 1 960'1arın ortalarında babasını kaybettikten sonra, 
bir tesadüf sonucu müzik dünyasına girdi. Her üçü de 
şarkıcı olan kızkardeşlerinin prova yaptıkları bir gün, hiçbir 
müzik egitimi ve bi lgisi olmayan Bheki'nin orgun başına 
geçip oradaki müzisyenlerin üzerinde zorlandıkları bir 

"lt was a thrill to 
play with Joe 
Henderson. 
1 can't think of 
anything more 
natural". 
John Seefield 
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akordu çıkarması herkesi şaşkına çevirdi. Bunun üzerine 
orkestra elemanlarından, sadece o tek parça için 
konserlerine katılması teklifini aldı ve arda kalan zamanda 
da tamburin çaldı . 

Bheki daha sonraları, babasından kalan müzik sevgisinin 
içinde bir yerlerde yattıgını anladı ve kendisini müziğe 
adamaya karar verdi. l ık  önce Booker T. ve Jim my 
Smith'ten etkilenerek orgcu olmayı düşündüyse de, daha 
sonraları piyanistlikte karar kıldı. Ama aynı zamanda, 
saksofon ve gitar gibi enstrümanları da hiç zorlanmadan 
çalmayı ögrendi. Vatanı Güney Afrika'da ününü pekiştiren 
Bheki, 70'1i yı l ların ortalarında Spirit Rejoice adl ı  grupla bir 
dünya turnesine çıktı. 1 977'de Newport Caz Festivali'ne 
katı ldıgında, New York'a temelli olarak yerleşmeyi 
düşündüyse de, Herbie Mann ile Avrupa'ya giderek 
Montreux ve North Sea caz festivallerinde sahneye çıktı. 

Bheki daha sonra Güney Afrika'ya 
dönerek 1 980'e kadar orada 
kaldı. O yıl Almanya'ya gitti, bir 
müddet sonra da lsveç'e yerleşti. 
Orada, Dewey Redman ve Jack 
Dejohnette ile turneye çıkmış 
olan Pat Metheny i le tanıştı. Hugh 
Masekela i le çıktıgı bir turne 
sırasında, Bheki grubu bırakarak 
bugün hala yaşamını sürdürdügü 
Ingiltere'ye yerleşti. 

Bir akşam Bheki, Londra'da 
Ronnie Scott'un caz klübünde 
çalışırken, Dave Holland 
Beşiisi'nin o zamanki elemanları, 
Marvin "Smitty" Smith, Robin 
Eubanks ve Steve Coleman klübe geldi ler ve bu şaşırtıcı 
piyanisti ilk kez dinlediler. Daha sonra da her akşam, bu 
genç Güney Afrikalı sanatçıya sahnede eşlik ettiler. Bir 
süre sonra Bheki, Robin Eubanks'ın grubunun basçısı 
Michael Bowie ile tanıştı. Bheki'nin i lk albümü 
"Celebration"da Smith ve Bowie'nin ona eşlik etmesi hiç 
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kimse için şaşırtıcı olmadı. Uluslararası alanda ün ve ödül 
kazanan 1 992 tarih l i  bu albümün yapımcılıgında Bheki'ye, 
"Smitty" ve Spirit Rejoice grubunun gitaristi Russell 
Herman yardımcı oldu. Birkaç ay sonra ise Bheki, solo 
piyano ve saksofon için "Meditations" adını verdigi ve 
konser sırasında kaydedilen yeni bir albüm çıkardı. Macera 
daha yeni başlıyordu ... 

1 993 Agustosu, New York: "Timelesness" albümü, kentin 
en ünlü stüdyolarından biri olan Power Station'da, üç gün 
içinde kaydedildi. Bu albümün yaratı lmasında Bheki'yi yalnız 
bırakmayan sanatçılar, gerçekten de caz tarihine isimlerini 
büyük harflerle kazımış ve bugün de hala ön saflarda yer 
alan dev isimlerdi: Abbey Lincoln'un sözleri de kendine ait 
olan "Through the Years" parçasını seslendirmesi, efsanevi 
tenor Pharoah Sanders'ın "Yanini"deki güçlü yorumu, Joe 
Henderson'un tenor saksafonuyla 'Timelesness"a 
kazandırdıgı parlaklık, mükemmel bir trio baladı olan "My 
Passion"da davulcu Elvin Jones'un gizemli dokunuşları, flüt 
virtüözü Kent Jordan'ın "Ntuli Street" (Bheki'nin dogdugu 
sokak) ve "C. Ton"daki sıcak yaklaşımı, Mseleku-Smith-
Bowie üçlüsünün "Looking Within"deki mükemmel 
uyumları ve son olarak, aşk ve umut yüklü bir parça olan 
"Vukani" ile "Homeboyz"da (piyanoda Redney Kendrick) 
Bheki Mseleku'nun tenor saksafondaki şaşırtıcı olgunlugunu 
sergi lemesiyle, "Timelessness" albümü ortaya çıktı. 

Bheki Mseleku'nun piyanosu, caz eleştirmenleri tarafından, 
Keith Jarrett, Bill Evans ya da McCoy Tyner ile mukayese 
edilmiş olsa bile, bu tür karşı laştırmalar, piyanistin stil inden 
ziyade, onun yetenegi hakkında bir fikir vermektedir. 
Sti l inin oluşumunda kendisini etkileyen piyanistler arasında 
McCoy Tyner, Herbie Hanecek ve Abdullah lbrahim'i sayan 
Mseleku, yine de bunun basma kal ıp bir etki olmadıgı 
görüşünde: "Herhangi bir gelenekten ziyade evrensel olana 
baglıyım. Müzik biz olmadan da vardı. Biz, zaten olanın 
sözcüleriyiz. Müzigi, müzigin hatırı için yapmıyoruz." 
Tamamen kendine özgü tarzıyla geniş kitleler tarafından 
sevilmesi beklenen Mseleku, önümüzdeki yıl larda çagdaş 
caza kuşkusuz büyük katkılarda bulunacak. 

Bheki Mseıeku"nun 
bestelerini sabaha 
kar�ı yaptı�ını 
biliyor muydunuz. 
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• Bheki Mseleku was born in Durban, South Africa, on March 

3rd, 1 9 5 5 ,  but didn't touch a musical instrument until he was 

1 7 .  His father, a composer and mulri-instrumentalist (violin, 

guitar, trombone) prefered young Bheki to concentrate on his 

schooling. 

· lt wasn't unril his father's death in the mid-Sixties that Bheki 

became a musician, and only then by accident - he had been 

discreetly present when his three sisters, all singers, were 

rehearsing, and was close at hand one day when the musicians 

were having difficulty finding the chords for a bridge. During a 

break, Bheki sat down at the organ and found the chords. In a 

daze, the musicians asked Bheki to join them in their concerts, 

just for that one tune; the rest of the time, Bheki played the 

tambourine. 

Bheki got the impression that his father's musical inheritance 

was sornewhere deep inside him, and he decided to devare 

himself to music, firstly as an organisr, influenced by Booker T. 

and Jimmy Smith, and then later principally as a pianist; but he 

alsa rook up other instruments like the saxophone and the 

guitar, with which he was equally at ease. He rapidly acquired a 

high profile in his native South Africa, and in the mid-Seventies 

he went on a world tour with the group Spirit Rejoice. In 1 977 

he ap peared at the Newport Jazz Festival, thought about 

settling permanently in New York, and finally went to Europe 

with Herbie Mann, playing at Montreux and the Norrh Sea jazz 

festivals. 

Bheki then returned to South Africa until 1 980, wh�n he 

moved to Germany for awhile, and then settled in Sweden, 

where he crossed paths with Pat Metheny, who was touring 

with Dewey Redman and Jack DeJohnette. While on tour with 

Hugh Masekela, Bheki left the group to settle in England, 

where he still lives taday. 

One evening, while Bheki was playing upstairs at Ronnie 

Scott' s jazz club in London, Marvin "Smitty" Smith, Robin 

Eubanks and Steve Coleman, all members of the Dave Halland 

Quintet at the time, came in and heard an astounding pianist. 

They jammed every night with the young South African. Larer, 
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Bheki met Michael Bowie, who was the bassist with Robin 

Eubanks' group, and so it's no surprise that Smith and Bowie 

turned up on Bheki's debut recording "Celebration". This 

internationally acclaimed and award-winning album was 

recorded in 1 992 and self-produced w ith the help of "Smitty" 

and Russell Herman, the guitarist formerly with Spirit Rejoice. 

A few months later, Bheki recorded a live album for solo piano 

and saxophone, "Meditations". The adventure was only 

beginning . . .  

New York, August 1 993 :  in three days, "Timelessness" was 

recorded at the Power Station, one of the Big Apple's most 

famous studios. These sessions also saw visits by a few musicians 

whose names made (and are stili making) jazz hisrory with a 

capital H, names that are in the forefront today: Abbey Lincoln 

adds her majestic presence on "Through The Years",  for which 

she wrote the lyrics; Pharoah Sanders, the legendary tenor, lends 

his inrensity and power to "Yanini"; Joe Henderson illuminates 

"Timelessness" with his artistry on tenor, berween wisdom and 

science; El vi n Jones, the man w ith the magic brushes, irradiates 

"My Passion", a magnificent trio ballad; Kent Jordan's flute 

adds a warm touch to two titles, "Ntuli Street" (the street where 

Bheki was born) and "C. Ton", where his virtuosity hi ts home; 

"Looking Within" allows the Mseleku-Smith-Bowie trio to 

portray its excellence; and finally, "Homeboyz" (with Rodney 

Kendrick on piano), and "Vukani", a magnifıcent song of love 

and hope, reveals the astonishing maturiry of a tenor 

saxophonist named . . .  Bheki Mseleku. 

Bheki Mseleku's piano playing has been compared by jazz 

critics to Keith Jarrett, Bill E vans, McCoy Ytner. However, 

such comparisons only give clues to his class, not ro his style. 

Although he acknowledges the influence of McCoy Tyner, 

Herbie Hancock and Abdullah Ibrahim in forming his style, he 

does not think about this in conventional terms. 'Tm not 

attached to any tradition but the universal. Music exists within 

us. W e' re messengers of what's there already. W e' re not making 

music for its own sake." A complete original destined for mass 

popularity on his own terms, Bheki Mseleku looks set to make a 

major contribution to contemporary jazz in the coming years. 
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AL FOSTER 

• Davulcu olmasın ın yanısı ra, tenor saksofon, piyano ve 
kontrbas da çalabilen Al Foster, 1 8  Ocak 1 944'te Virginia 
eyaletinin Richmond kentinde dogdu. Babası bas, amcası 
Ron Jefferson ise davul çalıyordu. Resmen ders almadıysa 
da, amcasının provalarını seyrederek davul çalmayı 
ögrendi. l ık  profesyonel çalışması 1 960 yı l ında Hugh 
Masekala'n ın yanında oldu. Daha sonra ise, s ırasıyla T ed 
Curson, l l l inois Jacquet, Blue Mitchell, Erskine Hawkins, 
Lou Donaldson ve Kai Winding ile çalıştı. Ard ından Earl 
May Dörtlüsü i le, beş yıl boyunca Cellar adında bir klüpte 
çaldı. Bu dönemde Cannonbali Adderley ve Horace 
Silver' ın iş önerilerini, ailesini bırakıp turneye çıkmak 
istemedigi için geri çevirdi. 1 972'de Miles Davis'in kendisini 
Cellar'da dinlemesi, iki müzisyen arasındaki uzun süreli 
işbirliginin başlangıcı oldu. 

Davulcuların davulcusu Al Foster, uzun yıl lardan beri caz 
dünyasındaki bell i başlı yeni l ikçilerden biri olmuştur. Onüç 
yıl boyunca Mi les Davis grubunun bir elemanı olan 
Foster' ın  Davis'in müzigine olan katkı larını ,  Davis 1 989'da 
yayınladıgı otobiyografısi "Miles"da ele alıyor ve Foster'ı i lk 
kez dinlediginde neler hissettigini şöyle anlatıyor: 
"Manhattan'daki Cel lar Club'ta Al Foster'ı dinleyene kadar, 
davula böylesine hakim başka bir insana daha 
rastlamamıştım. Al Foster, grubumda Jack DeJohnette'in 
yerini aldı, çünkü onun davuldaki bu hakimiyeti beni 
gerçekten oldukça sersemletmişti, ve Al bu gücüyle tam 
aradıgım insandı." Jack DeJohnette ise Al hakkında şöyle 
düşünüyor: "O bugün caz dünyasındaki en yetenekli ve en 
yaratıcı davulculardan biridir." 

Al Foster şimdiye kadar birçok sanatçıyla birl ikte çalıştı. 
McCoy Tyner, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Freddie 
Hubbard, Sonny Rol l ins, Bobby Hutcherson, Stan Getz, 
George Benson, Branford Marsal l is, Pat Metheny, John 
Scofıeld, Charlie Haden, Randy Brecker, David Sanborn, 
Michel Petrucciani, Carmen McRae, Eddie Gomez, Joe 
Henderson ve efsanevi Miles Davis bu isimlerden bazı ları. 

Al Foster'ın en 
önemli özellij!i gittij!i 
her yere davulunu 
da götürmesidir. 
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Foster, yıllar boyunca Herbie Hancock, Joe Henderson ve 
Sonny Rol l ins ile birçok turneye çıktı ve bu grupların her 
üçünde de her zaman ilgi odagı olmayı başardıgı gibi, onların 
müziklerinin de ayrılmaz bir parçası haline geldi. 

Hayranlık duyulabilecek düzeyde bir kulaga sahip olan 
Foster, diger cazcılarla inanı lmayacak ölçüde iyi iletişim 
kurabiliyor ve onlara hem karizmatik hem de uyumlu olan 
ve müthiş zevk veren kendi stiliyle cevap verebil iyor. 

Foster egoist bir insan olmadıgı gibi, diger davulcuların pek 
yapmayacagı ölçüde, müzigin kalitesini bozmamak için kendi 
yetenek ve teknigini ön plana çıkarmaktan da kaçınan bir 
insan. Foster'ın davuldaki yetenegini, kendini ön plana 
çıkarmak yerine daha çok müzikte bir bütünlüge kavuşmak 
için kullanıyor olması, onun elde edilebilecek bu en zor 
hedefe ulaşmasını saglıyor. Foster bu en yüksek standardı 
korumaya ve devam ettirmeye kendini adayan, ve bu amaçla 
yaratıcı l ık sınırlarını zorlayan dahi bir sanatçı olmasının 
yanısıra, müzigin safl ıgına inanan büyük bir müzisyendir. 

Foster'a ait şu sözler, onun müzisyen yönünü çok iyi 
tanımlamakta: "Genç davulculara söyleyebilecegim en 
önemli şey, gerçekten çok sıkı çalışmaları ve herşeyin, en 
hızlı ve çılgın solo da dahil olmak üzere herşeyin, bir akıcıl ıga 
("swing"e) sahip olmasını saglamalarıdır. Bu gerçekten de 
çok önemli olan ve yapılabilecek en zor şeydir. T ekniginizin 
iyiliginden ziyade, yapılan müzigin dinleyenler üzerinde 
olumlu bir etki yaratabilmesine gayret gösterin; ve hiçbir 
zaman kolaya kaçmayın. Çok çal ışın ve sanatınızı ögrenin. 
Ancak bu şekilde davulun ruhuna erişebilirsiniz." 

• A drummer, but also tenor sax, piano and bass player, Al 

foster was born in Richmond, Virginia on January 1 8th, 1 944. 

His father played bass, and his uncle, Ron Jefferson, played 

drums. He had no formal lessons, but learned from watching 

Jefferson practise. His first professional work was with Hugh 

Masekala in 1 960. He then played with Ted Curson, Illınois 

Jacguet, Blue Mitchell, Erskine Hawkins, Lou Donaldson, Kai 

Winding after which he spent five years with the Earl May 

Quartet in a club called the Cellar. During that time he turned 
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down offers to join Cannonbali Adderley and Horace Silver 

because he didn't wish to leave his family in order to tour. In 

1 972,  Miles Davis heard the band in the Cellar, and that was 

the beginning of Foster's long association with Davis. 

Al Foster, the drummer's drummer has been a major innovatar 

in the world of jazz for several decades. As a member of the 

Miles Davis band for thirreen years, Foster's contribution to 

Davis' music is articulated by Davis himself in his 1 989 

autobiography "Miles", where Davis deseribes the fırst time he 

heard Foster play li ve: "I replaced Jack DeJohnette on the 

drums with Al Foster, who I fırst heard at the Cellar Club on 

95th street in Manhattan. He knocked me out because he had a 

groove and he would just lay it right in there. That was the 

ki nd of thing I was looking for. Al could set it up for 

everybody else to play off of and just keep the groove forever. 

For what I wanted in a drummer, Al had it all . "  Jack 

DeJohnette has this to say about Al Foster: "He is one of the 

most well rounded and creative drummers in jazz today."  

Al  Foster has recorded for, and or played with, many great 

artists. Those artists include McCoy Tyner, Wayne Shorter, 

Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Sonny Rollins, Bobby 

Hutcherson, Stan Getz, George Benson, Branford Marsallis, 

Pat Metheny, John Scofıeld, Charlie Haden, Randy Brecker, 

Michael Brecker, David Sanborn, Michel Petrucciani, Carmen 

McRae, Eddie Gomez, Joe Henderson and the legendary Miles 

Davis. Over the years, Foster has toured extensively with 

Herbie Hancock, Joe Henderson and Sonny Rollins, becoming 

a major attraction in all three bands as well as an integral part 

of the presentation of their music. 

Respected and admired for his unique ability to listen, Foster 

is at his best in his ability to interpret and play off of the other 

musicians in an almost telephathic way, responding to them 

with a style that is at once both charismatic and understated, a 

tasteful player of the highest order. 

Foster is no egoist, but rather a sornewhat self-effacing man 

who never sacrifıes the quality of the music to highlight or 

promote his own musical pyrotechnics and formidible skills, 
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as perhaps other drummers might. Al Foster's playing is not 

about "flash", it is about integrity and committment ro 

maintaining the highest of musical goals. He is a great 

believer in the purity of the music, a genious artİst who 

continues ro push the boundaries of creativity again and again,  

with a strict devation ro preserving, and perpetuating the 

highest musical standard. 

A quote from Foster himself best sums up the man and the 

musician: "The main thing that I would like to tell young 

drummers is to really study and try to make everything 

swing, everything right down ro the craziest and outest solo. 

lt's very important and very hard ro do this. Think of how 

you can make it feel good rather than how tachnical it can be, 

and don't try to cheat. Practice and study the craft. lt is the 

only way ro fınd the soul of instrument."  

GEORGE MRAZ 
• Asıl adı J i ri Mraz olan, Çekoslovakya kökenli George 
Mraz 9 Eylül 1 944'te dogdu. Müzik çalışmalarına yedi 
yaşındayken kemanla adım attı, cazla ugraşmaya ise lisede 
okurken alto saksofon çalarak başladı. 1 96 1  'de girdigi Prag 
Konservatuarı'nda kontrbasa başlayan Mraz 1 966'da 
mezun oldu. Konservatuar gün lerinde Prag'daki en ünlü 
caz gruplarıyla çalıştı. Okulu bitirdikten sonra, 1 966'da 
Münih' e giden Mraz, Benny Bailey, Carmen Jones, Leo 
Wright, Mal Waldron, Jan Hammer ve diger müzisyenlerle 
birl ikte Almanya'daki ve Orta Avrupa'daki çeşitli klüplerde 
ve konser salonlarında çaldı. 

1 968'de Berklee Müzik Okulu'ndan bir burs kazanarak 
geldigi Bostan'da çeşitli klüplerde, ve Clark Terry, Herbie 
Hancock, Joe Will iams, Carmen McRae gibi sanatçı larla 
birl ikte, Lennies ve jazz Workshop'ta çaldı. 1 969 kışında 
Dizzy Gil lespie'den New York'taki grubuna katılması için 
bir telefon aldı. Dizzy'nin grubuyla birkaç hafta süren 
çalışmasının ardından Mraz, Oscar Peterson ile birlikte 
yoluna devam etti. Peterson'la iki yıl süreyle çalışan Mraz, 
daha sonra Thad Jones 1 Mel Lewis Orkestrası'nda altı yıl 
çaldı. 
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1 970'1erin sonlarında Mraz sürekli olarak, Stan Getz, New 
York Jazz Quartet, Zoot Sims ve John Abercrombie ile 
çaldı, ardından on yılı aşkın bir süre boyunca Tom my 
Flanagan ile çalıştı. Ritm seksiyonun her zaman güvenil ir 
bir elemanı olan ve mükemmel armonik duygu anlayışıyla 
melodi yönü zengin do�açlama sololara da imza atan Mraz, 
son zamanlarda, Joe Henderson, Slide Hampton & The 
Jazz Masters ve Han k Jones gibi müzisyenlerle birlikte 
çalışmaktadır. 

Mraz plak kayıtlarıyla da seçkinleşmektedir. Sanatçı , Oscar 
Peterson, Tom my Flanagan, Sir Roland Hanna, Han k Jones, 
Charles Mingus, Thad Jones 1 Mel Lewis Orkestrası ,  Lionel 
Hampton, Woody Herman, Grover Washington J r., Chet 
Baker, Jon Faddis, Jon Hendricks ve daha birçok caz 
müzisyeniyle birl ikte sayısız albümde yer almıştır. 

• A native of Czechoslovakia, George Mraz (real name J iri 

Mraz) was born on September 9th, ı 944. He began his 

musical studies in violin at the age of seven and started 

playing Jazz in high school on the alto saxophone. He 

attended the Prague Conservatory in ı 96 ı and began 

studying bass violin and graduated in ı 966. During his 

conservatory studies he was playing with top jazz groups in 

Prague. Mter finishing his studies, Mraz went to Munich in 

ı 966 and played du bs and concert houses through out 

Germany and Middle Europe w ith Benny Bailey, Carmen 

Jones, Leo Wright, Mal Waldron, Jan Hammer and others. 

In ı 968 he came to Boston on a scholarship to the Berklee 

School of Music and played at Lennies on the Turnpike and 

the Jazz Workshop with such artists as Clark Terry, Herbie 

Hancock, Joe Williams and Carmen McRae. In the winter of 

ı 969, George received a call from Dizzy Gillespie to join his 

group in New York. After a few weeks with Dizzy, Mraz 

went on the road with Oscar Peterson for two years, after 

which he played with the Thad Jones 1 Mel Lewis Orchestra 

for the next six years. 

In the Iate ı 970's, Mraz worked steadily with Stan Getz, 

New York Jazz Quartet, Zoot Simms, John Abercrombie and 
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worked for over 1 0  years with Tommy Flanagan. Extremely 

reliable in the rhythm-section and capable to transiate his 

excellent harmonic sense into marvellously melodic 

improvised solos, George Mraz has been recently playing 

w ith Joe Henderson, Slide Hampton and The Jazz Masters, 

Hank Jones and others. 

George Mraz' eecording career is j ust as distinguished. He has 

recorded with such artists as Oscar Peterson, Tommy 

Flanagan, Sir Roland Hanna, Hank Jones, Charlie Mingus, 

the Thad Jones 1 Mel Lewis Orchestra, Lionel Hampton, 

Woody Herman, Grover Washington Jr.,  Chet Baker, Jon 

Faddis, Jon Hendricks and many others. 
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Katkılarından dolayı MUVAFFAK FALA Y, OKA Y TEMIZ, REKLAMEVI ve 
lKSV çalı;anlarına te;ekkür ederiz. 
We are gratefu! to MUVAFFAK FALAY, OKA Y TEMIZ, REKLAMEVI & 
1 KSV staff for their contributiom. 

MAFFY FALA Y BEŞLI SI 
MAFFY FALA Y QUINTET 

Maffy Falay - trompet trumpet 

Bernt Rosengren - saksofon saxophone 

Ake]ohansson - piyano piano 

Per-Ola Gadd - bas bass 

Can Koz/u - davul drums 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Theatre 

Tarih Date: 1 9. 07. 1 994 
Saat Time: 20. 45 

AHMET MUVAFFAK "MAFFY" FALAY 

• 1 956 yıl ında Amerikan caz dergisi Down Beat'de şöyle 
bir yazı çıktı: "Dizzy Gil lespie, Amerikan hükümetinin sanat 
elçisi olarak çıktıgı Orta Dogu turnesi s ırasında yeni, harika 
bir trompetçi keşfettigini, ve onun Roy Elridge veya Miles 
Davis kadar iyi oldugunu söylüyor. Bu kişinin adı Ahmet 
Muvaffak "Maffy" Falay ve şu sıralar Türkiye'de, Ankara'daki 
lntime Casina'da çalışıyor." 

1 930 yı l ında dogan Maffy Falay, Ankara Müzik 
Konservatuarı'nda trompet ve piyano eğitimi gördü. 1 960'ta 
Almanya'nın Köln kentinde, Kurt Edelhagen yönetimindeki 
Radyo Orkestrası'na girdi. Daha sonra ise Kenny Clarke
Francy Boland Big Band'e katılarak bütün Avrupa'yı gezdi ve 
1 96 1 -66 yılları arasında çıkardıkları altı albümde yer aldı. 
lsveçli trompetçi Ake Persson'un tavsiyesi üzerine "Maffy" 
i lk kez 1 960'ta lsveç'e gitti ve orada Harry Arnold'un Radyo 
Caz Orkestrası'nın bir üyesi oldu. Kısa bir süre sonra ise 
Benny Bailey, Ake Persson, Phil Woods ve Sixten Eriksson 
ile Quincy Jones'un orkestrasına katı ldı; onlarla birlikte 
çeşitli kayıtlarda ve Arne Sucksdorffun fi lmi "The Boy in the 
Tree"nin müzik kaydında yer aldı. 

"Yıllar sonra 
Ulkemin i lk 
Caz Festivali'nde 
konser verecegimi 
duyunca o gece 
heyecandan 
uyuyamadım". 
Muvaffak Falay 
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Stockholm'deki ünlü caz restoranı "Golden Circle"ın 
müdavimlerinden biri olan "Maffy", orada George Russell 
Big Band de dahil olmak üzere birçok grupla sahneye çıktı. 
"Maffy"nin Bemt Rosengren ve Don Cherry ile tanışması ve 
onlarla birlikte çalışması da bu döneme rastlar ( 1 962- 1 967). 
1 965 yılında "Maffy", lsveç Radyo Caı Grubu'na katılıp 
lsveç' e temelli olarak yerleşmeye karar verdiyse de, bütün 
Avrupa'yı, Kuzey ve Güney Amerika'yı dolaşıp konserler 
vermeye devam etti. 1 970'te Dizzy Gillespie'nin Reunion 
Orkestrası'na katılarak uzun bir Avrupa tumesine çıktı. 

lsveçli ve Türk müzisyenleri içeren Grup SEVDA 1 97 1  
yılında kuruldu ve bütün lskandinavya'yı dolaşarak birçok 
konser verdi. Türk folk muzitinden ve modern cazdan 
esinler taşıyan SEVDA, kısa sürede geniş dinleyici 
kitlelerinin ilgisini çekti. "Maffy"nin öncülUtünde SEVDA 
birçok plak kaydı yaptı. 

"Maffy", bariton saksofoncu Lars Gullin'le birlikte, 
1 960'tan başlayarak 1 976'ya Gullin'in ölümüne dek, çeşitli 
büyüklükteki gruplarla lskandinavya' da birçok festival de ve 
konserde yer aldı. "Maffy", Gullin'in "Biuesport" ( 1 97<4) ve 
"Aeros Aromatica Atomica Suite" ( 1 976) isimli 
albümlerinde ona eşlik etti. 

"Maffy", lsveç'te baJımsız çalışan bir müzisyen olarak, Don 
Cherry, Gunnar "Silja-bloo" Nilsson, the G.l. Unit, Lalle 
Svensson, Claes-Göran Fagersedt, Nannie Porres, Peter 
Gullin, Ame Domn�rus, Reebop Kwaku Baah, Nils 
Undberg, the Radio Jazz Group, George Russell, Bengt
Ame Wallin, Monica Zetteriund ve Bemt Rosengren gibi 
kendi alanlarında başarılı birçok sanatçıyla birlikte çaldı. 

1 985 yılında "Maffy", tenor saksofoncu Bernt Rosengren, 
tromboncu Elvan Aracı, ve piyanist Ake Johansson ile 
birlikte kendi altılısını kurdu. Yıllar boyunca topluluk 
elemanlarında detişiklikler olduysa da grubun nüvesi aynı 
kaldı. 1 986'da "We Six" adını taşıyan bir albüm çıkardılar. 
1 990 yılının başından beri, Maffy Falay Sextet, 
Stockholm'deki Lilla Maria Restaurant'da her cuma ve 
cumartesi akşamları müzik yapmaktadır. 
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lirik baladlar ve Charlie Parker'dan blues'lar çalan ya da 
hard-bop'un güçlü heyacanı içinde akıcı bir biçimde 
döktüren grubun geniş bir repertuarı vardır. Üç nefesli saz 
için, çotu Muvaffak Falay ve Bernt Rosengren tarafından 
kaleme alınan oldukça i lginç aranjmanların bazıları da özgün 
bestelerdir. Standard repertuardan alınan bestelerin 
sahiple

_
ri arasında Hank Mobley, Kenny Dorham, Horace 

Silver, Tina Brooks, McCoy Tyner ve Benhy Golson 
sayılabilir. 

• In ı 956, the American jazz magazine, Down Beat, carried 
the following notice: "Dizzy Gillespie, on a bop tour of the 
Middle East for the State Department, wires that he has 
discovered a terrifk new trumpet player. Diz says he' s as good 
as Roy Elridge or Miles Davis. He's currently at the lntime 
Casino, Ankara, Turkey. His name is Ahmet Muvaffak "Maffy" 
Falay". 

"Maffy" Falay, born in ı930, studied for seven years at the 
Ankara Music Conservatory, for both trumpet and piano. In 
ı960 he became a member of Kurt Edelhagen's Radio 
ürehescra in Cologne, Germany. Sornewhat later he joined the 
Kenny Clarke-Francy Boland Big Band, touring widely 
throughout Europe and appearing on a half dozen albums made 
between ı96ı  and ı966. Following the advice of Swedish 
trombonist Ake Persson, Maffy came to Sweeden in ı 960 for 
the fırst time, becoming a member of the Harry Arnold Radio 
Jazz ürchestra. Shordy thereafter, in company with Benny 
Bailey, Ake Persson, Phil Woods and Sixten Eriksson, Maffy 
Falay joined the Quincy Jones ürehescra and made several 
records with them as well as appearing for the soundtrack of 
the Arne Sucksdorffs film, "The Boy in the Tree". 

Maffy was a frequent visitor to Stockholm's "Golden Circle" 
jazz restaurant, appearing there with many groups including 
the George Russell Big Band. lt was during this period, 
ı962-ı967, that Maffy met Bernt Rosengren and Don Cherry, 
performing often in their company. In 1965, Maffy became a 
member of the Swedish Radio Jazz Group and settled in 
Sweden permanently, although he continued to travel and 
perform widely in Europe and in both North and South 
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America. In 1970 he joined the Dizzy Gillespie Reunion 
Orchesi:ra for a lengthy European Tour. 

In 197 1 ,  the Turkish-Swedish group SEVDA ("love�· in 
Turkish), came into existence and performed widely 
throughout Scandinavia. Their spirited amalgam of Turkish 
folk music and modern jazz, often in odd time signatures, 
becarne popular w ith large groups of lisreners. SEVDA, under 
Maffy's leadership, can be heard on a number of recordings. 

Maffy played often with baritone saxist Lars Gullin in groups 
of various sizes, during the whole period from 1960 un til 
Gullin's death in 1976, appearing at festivals and concerts 
throughout Scandinavia. He can be heard on two recordings 
by Lars Gullin, namely "Bluesport" from 1974, and the 
"Aeros Aromatica Atomica Suite" from 1976. 
As a freelance musician in Sweden, Maffy Falay has recorded 
w ith a great many leaders, i ncluding Don Cherry, Gunnar 
"Silja-bloo" Nilsson, the G.L. Unit, Lalle Svensson, Claes
Göran Fagerstedt, Nannie Porres, Peter Gullin, Arne 
Domnerus, Reebop Kwaku Baah, Nils Lindberg, the Radio 
Jazz Group, George Russell, Bengt-Arne Wallin, Monica 
Zetteriund and Bernt Rosengren. 

In 1985, Maffy formed his own sexret with tenor saxist Bernt 
Rosengren, trombonist El van Aracı, and pianist Ake Johnson. 
The personnel has varied sornewhat throughout the years, but 
his kernel of musicians has been maintained whenever 
possible. The sexter recorded their "W e Six" al bum in 1986. 
Since the beginning of 1990, the Maffy Falay Sextet have been 
playing regular Friday and Saturday evening gigs at the Lilla 
Maria Restaurant in Stockholm. 

The group has a wide repertoire and can be heard playing lyric 
ballads, the blues of Charlie Parker ot swinging w ith the 
gutsy exeiternem of hard-bop. The arrangements for three 
horns are highly appealing, for the most part written by Falay 
and Bernt Rosengren, and including cerrain number of 
originals. The compositions from the standard repertoire often 
include material by Hank Mobley, Kenny Dorham, Horace 
Silver, Tina Brooks, McCoy Tyner and Benny Golson 
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BERNT ROSENGREN 

• 1 937'de doğan Rosengren henüz 19 yaşındayken, tenor 
saksafondaki başarısını kanıtlamıştı. Montreux ve Newport 
Caz Festivalleri'nde yer alan Bernt, yıllar boyunca kendi 
kurmuş olduğu gruplarla birlikte çalıştı. Ayrıca ldrees 
Sulieman, George Russell, Palle Mikkelborg, Lars Gul l in, Don 
Cherry, Benny Bailey, Eje Thelin, Lasse Werner, Claes-Göran 
Fagerstedt, Horace Parlan, Nannie Porres, Doug Raney ve 
Gil Evans gibi müzisyenlerin orkestralarında da yer aldı. 

Ingiliz müzik dergisi Jazz & Blues'da Roger Cotterrell, Bernt 
için şöyle diyor: "Bu lsveçli, Avrupa'daki en iyi tenor 
saksofonculardan biri... Flütten çıkardığı kıvrak ve akıcı 
melodik cümleler ile dolgun ve güzel tonu ise, bana bu 
enstrümanın en iyi icracısı Eric Dolphy'i anımsatıyor." 
Kanada müzik dergisi Coda'da yazan Barry Tepperman ise 
Bernt' in başarısı için şöyle diyor: "Bernt Rosengren kesinlikle 
Avrupa'daki en iyi terior saksofonculardan biri ve tartışmasız 
dünyadaki en iyi flütçü." Müzisyen ve yapımcı Gunnar 
Lindquist ise Rosengren'in başarısını "We Six" albümünün 
kapağında şöyle özetliyor: "Bernt Rosengren sadece kendi 
kuşağının en büyük saksofoncularından biri değil, aynı 
zamanda lsveç'te şimdiye kadar yetişmiş cazcıların da en iyisi. 
Bernt yanındaki müzisyenlere de esin kaynağı olan, kendi 
alanında öncü bir müzisyen. Etkisi gerçekten çok büyük." 
• Born 1 93 7, Bernt Rosengren came to the prominence on 

tenor saxophone at the age of nineteen. He has appeared at the 

Montreux and Newport Jazz Festivals and led his own groups 

for many years. He has worked with the orchestras of Idrees 

Sulieman, George Russell, Palle Mikkelborg, Lars Gullin, Don 

Cherry, Benny Bailey, Eje Thelin, Lasse Werner, Claes-Göran 

Fagerstedt, Horace Parlan, Nannie Porres, Doug Raney and Gil 

Evans, among numerous others. 

In the British magazine, Jazz & Blues, Roger Cotterrell wrote, 

"Rosengren, a Swedish reedman who is one of the best tenor 

players in Europe . . .  On flute his agile, freely melodic phrasing 

and full, beautiful rone remind me of Eric Dolphy's best work 

on insrrument." And Barry Tepperman writing in the Canadian 
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magazine, Coda, said, "Bernt Rosengren is certainly one of the 

three or four best tenorist in Europe - and just possibly the best 

flutist in the world."  Musician Producer Gunnar Lindguist well 

sums the matter up when he says in the liner to "W e Six", 

"Bernr Rosengren is not just the greatest saxophonist of his 

generation, he is one of the major Swedish jazz musicians 

through the ages. He has inspired all those around him and has 

been a leading fıgure in music during his entire career. His 

influence is tremendous."  

AKE JOHANSSON 

• 1 937'de dogumlu ve bugüne kadar cazın en önemli 
isimleriyle birlikte çalışan piyanist Ake Johansson lsveç'te 
turneye çıkan cazcıların da gözdesi. Muvakkak Falay, Ake için 
içtenlikle şöyle diyor: "Bernt Rosengren ve Ake Johansson 
lsveç'teki en iyi iki müzisyen." 

Ake'yi piyanoda dinlerken onun müziginin etkisine 
kapılmamak ve çalışındaki özgünlügü farketmemek mümkün 
degi l .  Ake, blues esinleri taşıyan çal ışında, derinden gelen bir 
uyumla birleştirdigi hareketli tarzını hayranl ık uyandıran bir 
şekilde gözler önüne seriyor. Ake Johansson, kendi adı 
altında dört albüm çıkardı ve aynı zamanda Chet Baker, 
Christer Boustedt, Stefan lsaksson ve Contemporary Bebop 
Quintet de dahil olmak üzere birçok sanatçının disk 
kayıtlarında yer aldı. 

• Born in 1 937,  pianist Ake Johansson has accompanied many 

of the great names of jazz and is a favorite among soloists on 

tour in Sweden. Leader Maffy Falay was at his most succinet 

when he said," . . .  Bernt Rosengren and Ak e J ohansson are the 

greatest Swedish Jazz musicians". 

Ake Johansson's piano has a meditative guality and there is 

something very characteristic about his rouch. Within the 

essential bluesiness of his playing Ake has a guirky 

unpredictability coupled with an obligue sense of harmony, 

which sometimes demonstrates an inceresting use of space. Ake 

J ohansson has four tr i o LPs u nder his own name and has 

participated on disc in recordings with Chet Baker, Christer 

" ... Bemc Rosengren 

and Ake Johansson are 
che greatest Swedish 

Jazz musicians". 
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Boustedt, Stefan Isaksson and numerous others, including 
several with the Contemporary Bebop Quintet (CBQ). 

PER-OLA GADD 
• 1 962 yılında lsveç'te doJan Per-Ola Gadd sekiz yıl 
boyunca kontrbas ve kompozisyon ·etitimi gördü. lık beJ 
yıl, Björn F. Holmvik'in hocalıtı altında lngesund Müzik 
Konservatuarı'nda ve Ferdinand Lipa ile çalıJtılı 
Gothenburg Müzik Akademisi arasında mekik dokuyarak 
geçti. Daha sorira ise Danimarkah Niels-Henning Örsted
Pedersen'den özel bas dersleri aldı. 

1 986'dan 1 987'ye kadar devam ettiti Hollywood, 
Kalifomiya'daki Musicians lnstitute'te, Per-Ola profesyonel 
basçı diploması aldı. 1 992'ye kadar kaldılı Kaliforniya'da 
çe1idi gruplarla ve big band'lerle çalıJtı, aynı zamanda da 
Musicians Institute'ta part-time ötretmenlik yaptı. Bill 
Perkins, Lee Konitz, Charlie Shoemake, Emil Richards, 
Candoli KardeJier, Frank Strazzeri, Lou Levy, jake Hanna, 
Lawrence Marable, Cari Burnett, Alvin Stoller ve Freddie 
Redd, Per-Ola'nın birlikte çalıJtılı müzisyenler arasındadır. 

• Born on the West Coast of Sweden in 1962, Per-Ola Gadd 
studied string bass and composition for some eight years. 
Five years were shared between the Ingesund Music 
Conservatory, where he studied under the tutelage of Björn F. 
1Holmvik, and the Gothenburg Academy of Music 
(University of Gothenburg) where he studied with Ferdinand 
Lipa. Private studies in string bass followed with the Dane 
Niels-Henning Örsted-Pedersen. 

From 1986-1987, Per-Ola attended the Musicians Institute in 
Hollywood, California, where he received a professional bass 
player diploma with honors in sight-reading. He remained in 
California until 1992, freetaneing with jazz groups and big 
bands while teaching part-time at Musicians Institute. Among 
the musicians he played with were Bill Perkins, Lee Konitz, 
Charlie Shoemake, Emil Richards, The Candoli brothers, Frank 
St�zeri, Lou Levy, Jake Hanna, Lawrence Marable, Carl 
Burnecc, Alvin Stoller and Freddie Redd. 
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CAN KOZLU 
• 1 9S.f yılında Istanbul'da dünyaya ıeldi. Müzik yaıamına 
altı yaıında piyano dersleri alarak baıladı. Saint joseph 
Lisesi'nin hafıf müzik orkestrasında davul çaldı. Paris 
Sorbonne Üniversitesi'nde ekonomi eJitimi gördütü 
sıralarda, yine aynı ıehirde bulunan C.I.M. Müzik Okulu'nda 
iki yıl boyunca caz teorisi dersleri aldı. Aynı dönemde, 
Kenny Clarke, Bob Guilotti, Godwin Agbeli, Abuhakari 
Lunna ve Ramnad Ra,havan gibi ustalarla çalııtı. Müzik 
karlyerine devam etmek isteyen Kozlu, Amerika'ya 
geçerek, Berklee Müzik Okulu'nda vurmalı çalgılar üzerine 
yoJunlaıtı. 1 986'da müzik eJitimini tamamladıktan sonra, 
çeıitli topluluklarla Fransa, Avusturya, Kuzey Afrika, 
Karayipler, Amerika ve Türkiye'de konserler verdi. Birlikte 
çaldıJı isimler arasında Mike Zwerin, Mick Goodrick, 
Barney Kessel, Rick Ford, Chris Woods, Tiger Okoshi, 
Aydın Esen ve Hal Crook gibi ünlü müzisyenler sayılabilir. 
Caz çalışmalarının yanısıra Afrikalı ve Latin Amerikalı 
topluluklarla da çeıitli çalışmaları bulunmaktadır. 1 990 
yılından beri Botaziçi Üniversitesi'nde caz dersleri 
vermektedir. 

• Born in Istanbul, in 1954. He gave a start to his musical 
life as he began playing the piano when he was six. He played 
drums in the band of St. Joseph High School. While he was 
studying economy in Sorbonne University he also cook theory 
of jadz lessons in the C.I.M. School of Music .in Paris. 
Meanwhile he started to worke with jazz masters like Kenny 
Clarke, Bob Guilotti, Godwin Agbeli, Abuhakari Lunna and 
Ramnacl Raghavan. As he wanted to carry on his musical 
career, he moved to USA and concentrated on percussion in 
Berklee School of Music. After finishing his studies in 1986, 
he toured France, Austria, North Africa, Caraib Islands, USA, 
and Turkey with several bands. Mike Zwerin, Mick Goodrick, 
Barney Kessel, Rick Ford, Chris Woods, Tiger Okoshi, Aydın 
Esen and Hal Crook are among the famous musicians he has 
collaborated with. Along with his jazz performances, he also 
performed with African and South American bands. He has 
been teaching jazz courses in Boğaziçi University since 1990. 
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0KA Y TEMiZ & MAGNETIC BAND 

.. 

Yer Venue: Açıkhava Tiyatrosu Open-Air Theacre 

Tarih Dare: 1 9.07. 1 994 
Saat Time: 20. 45 

OKAY TEMIZ 

• Türkiye'de çok iyi bil inen Okay Temiz ismi, artık yurt 
dışında da gün geçtikçe artan bir popülariteye sahip. Yılların 
usta müzisyeni O kay Te miz, vurmalı çalgılardaki heyecan 
verici ve yeni l ikçi üslubuyla çok kültürlü müzik anlayışına yeni 
bir bakış açısı kazandırarak daha geniş kitlelere seslenmekte. 

l l  Şubat 1 939'da Istanbul'da dogan Okay Temiz, Türk 
müziği ile ilgi l i  i lk bilgilerini, başarılı bir müzisyen olan annesi 
Naciye Temiz'den aldı. Ankara Müzik Konservatuarı'nda 
vurmalı çalgılar ve timpani eğitimi aldıktan sonra, 1 955 yıl ında 
profesyonel müzik yaşantısına adım attı. 

Temiz, 67-68 yılları arasında Ulvi Temel'in orkestrası ve 
kendi altı l ısı i le birlikte Avrupa'yı dolaştı. lsveç'te tanıştığı 
Don Cherry'nin üçlüsünde, Güney Afrikalı basçı Johnny 
Dyani ile birlikte çalıştı. 1 97 1  yı l ında ise, lsveç'te dogaçlama 
müzik alanında büyük etkisi olan, trompetçi Maffy Falay'ın 
Türk ve lsveçli müzisyenlerden kurulu grubu SEVDA'ya 
katıldı. Bir sonraki yıl Temiz, "Music For Xaba" adını taşıyan 
başarı l ı  albümünü birlikte çıkardığı, basçı Dyani ve Güney 
Afrikalı trompetçi Mongezi Feza ile bir üçlü oluşturdu. 

Temiz, 1 974 yıl ında kurduğu grubu Oriental Wind ile keman, 
saksofon, flüt, klarnet, bas gibi Batı kökenli enstrümaniarın 
yanısıra, zurna, ney, sipsi ve saz gibi Türk enstrümanlarını 
biraraya getirerek ilginç bir senteze ulaştı. O kay Te miz yıllar 
boyunca topladığı çok farklı enstrümanlar da dahi l  olmak 
üzere tüm vurmalı çalgıları çalabilmekte. Güney Afrika ve 
Güney Amerika'da davul üzerine araştırmalar yapan 
T emiz'in, tam-tam, quicca, berimbau, parmak-piyano ve el 
yapımı bakırdan Türk davullarını da içeren, geniş bir vurmalı 
çalgılar koleksiyonu var. 

Okay Temiz bugüne kadar 220'den fazla festivale katı ldı ve 
yaklaşık olarak 2600 konser verdi. Çoğunlukla Türk motifleri 





204.--------------------------------------------.-----------
Uzerine kurulu olan Okay'ın besteleri, Afrika ve Güney 
Amerika ritmlerinden de bol miktarda yararlanrnakta. 

Okay Temiz'in geçmil yıllardaki ilginç projeleri arasında, 
1 9&4  yılında Güney Hindistan'daki Kamataka Vurmalı 
Çalgılar Okulu ile ortak çalıJması "Sankima" da yer 
almaktadır. Temiz'in doldurduJu birçok albümün arasında, 
"Turkish Folk Dance", "Oriental Wind", "Chila-Chila", ve 
"Zikir" en ünlü olanlandır. 

Türkiye'nin yetiJtirdili en iyi müzisyenlerden olupn Okay 
Temiz'in yeni grubu, Türk folk mUzili ile Afrika ve Güney 
Amerika esinleri tqıyan karma bir müzik sergiliyor. 
Grup, folk melodileri a&ırlıklı gizem dolu müziklerini 
sunarken, elemaniann arasındaki hareketli birliktelili 
hissetmernek olanaksız. Urik doJaçlamaya dayanan, Jqırtıcı 
boyutlarda bir repertuara sahip olan grup, bu özelliklerini 
klamet, trompet, kanun, darbuka, davul ve vurmalı çalgılar 
gibi zengin bir enstrümantal çeJidilikle gözler önüne seriyor. 

Vurmalı çalıdardaki üç müzisyen, farklı boyutlarda fakat 
inanılmaz bir uyum içinde çalarak, bugün "Dünya Müzili" 
olarak bilinen tarzın temelini teJkil eden sesleri yakalıyorlar. 
ÇalıJianndaki o durmak bilmeyen ivme ile, berimbau, parmak 
piyanosu, tavil ve tam tam gibi egzotik çalgılar, grubun o 
gizemli etkisini pekiJtiriyor. 

• Okay Temiz, a household name in Turkey, is also 
increasingly well known outside of Turkey. For years "a 
musicians' musician" he is now reaching a wider audience with 
his exciting, innovative percussion playing, and unique 
approach to multi-culcural music. 

Born in İstanbul, on February ı ı ,  ı939, Okay Temiz learned 
his Turkish music skills from his mother Naciye Temiz, an 
accomplished musician. After studying classical percussion and 
tympani at Ankara Music Conservatory, he became a 
professional musician in ı955.  
Temiz toured Europe during '67-'68 with Ulvi Temel's 
Orche5tra and his own Okay Sextet. An encounter with 
trumpeter Don Cherry in Sweden led to work in Cherry's trio 
along with South Mrican bassist Johnny Dyani. In ı97 1 ,  Temiz 

Okay Temi% 
1 9t5 Istanbul Cu 
Festivali lc;ln dört 
ünlü vurma 
çalaılar ııstacltnı 
biraraya 
pdrmeye çalıyor. 
lu proje sadece 
ve sadece Istanbul 
Cu Fesdvall lc;in 
prçeldefılrilecek. 
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joined trumpeter Maffy Falay's Turkish-Swedish group 
SEVDA, a band which was to have a profound influence on 
improvised music in Sweden. The following year, Temiz formed 
a trio with bassist Dyani and South African trumpeter Mongezi 
Feza, pı:pducing the enduring album "Music For Xaba". 

Since 1974, Temiz's owiı group Oriental Wind has included an 
· inceresting juxtaposition of Western and ethnic instruments 
vioıin, saxophone, flute, clarinet and bass alongside Turkish 
instruments like the zurna, ney, sipsi, saz, ete. Okay Temiz 
plays all kinds of percussion instruments that he has collected 
and built over the course of years. 

Temiz's drum studies have taken him to. South Africa and South 
America, and his battery of percussion i ncludes talking drums, 
quicca, berimbau and fınger-piano as well as an array of fınely 
tuned hand-beaten copper Turkish drurns. 

Okay Temiz has participated in more than 220 festivals, 
playing about 2600 concerts. Utilizing the best musicians in 
Turkey, Okay's compositions are built mosdy on Tı:ırkish 
motifs using lots of African and South American rhythms. The 
band consists of the best musicians in Turkey. 

One of his most inceresting later projeers has found him in 
collaboration with South India's classical Karnataka College of 
Percussion ("Sankirna") in 1984. Between his many records, the 
most famous ones are "Turkish Folk Dance", "Oriental Wind", 
"Chila-Chila" (all Sonet Records) and "Zikir" (Sun Records). 

Okay Temiz's New Band present their fıery brand of Turkish 
folk-beat with a savour of Africa and South America. The 
dynamic ensemble is incisive as the group unfolds its magic folk 
melodies. The enchanting repertoire of lyrical swinging 
improvisations is heightened by the instrumental variety 
provided by the clarinet, trurnpet, kanun (a stringed instrument), 
darbuka (Turkish percussion instrument), drums and percussions. 

Three percussionists playing in three different dimensions in 
perfect harmony with melody and improvisation creates a sound 
that is on the foreground of today's stylizations known as 
"World Music". Their morneotum is unstopable, and such 
exotic instruments as berimbau, fınger piano, tavil and talking 
drum enhance superbly the mysterious impact of the group. 
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CAZ FOTOGRAFLARI SERGiSi  

EXHIBITION OF JAZZ PHOTOGRAPHS 

Yer Place: The Marmara Sergi Salonu The Marmara Exhibirion Center 

LEVENT ÖGET 

• 1 957'de dogdu. Fotograf çalışmalarını 70'1erin başlarından itibaren kişisel 
olarak geliştirdi. Muhabirlik ve stüdyo denemelerinden sonra 1 989 yıl ında 
moda katalogları görüntüledi. Çeşitli dergi ve günlük gazetelerde fotografları 
yayınlandı. 1 99 1  yıl ında Kanada'nın T oronto şehrinde düzenlenen "Art On 
Edge" festivaline katı ldı. Aynı yıl bu şehirde bir kişisel sergi de açan Levent 
Öget, 1 992 yılında Erden Kıral'ın yönettigi "Mavi Sürgün" fi lminde "sti l i  
photographer" olarak çalıştı. 

1 993 yazında Hüseyin Katırcıoglu yönetiminde gerçekleşen ''Truva Kitle 
Tiyatrosu Çalışması" için hazırladıgı fotograf projesi ve 1 994'te kostüm 
tasarımcısı Selçuk Gürışık için hazırladıgı moda katalogu son çalışmalarıdır. 

Ayrıca, çeşitli müzik magazalarının işletme ve genel koordinasyonu, TRT 3'de 
yayınlanmış bazı müzik programları, multivizyon, reklam ve televizyon 
programları müzik danışmanlıgı, modern dans koreografısine uygun müzik 
kolajları, Hür FM ve Radyo Foreks'de yayınlanan caz programları, profesyonel 
müzik çalışmaları arasında yer almaktadır. 

• Born in 1 95 7. He personally developed his phorographic studies as of the 
beginning of the '70s. After working as a correspondent and at a studio, he cook 
phocographs for fashion catalogues in 1989. His photographs were published in 
various magazines and daily newspapers. He participated in the "Art On Edge" 
Festival organized in the ciry of Toronto, in Canada, in 1 99 1 .  Levent Öget, who 
also opened an exhibicion of his work in this ci ey during the same year, worked as 
stili photpgrapher in the film "Blue Exile", directed by Erden Kıral in 1 992. 

Öger' s laresc works are the photograph project he prepared for the "Troy Mass 
Theatre Studies", realized und er the direction of Hüseyin Katırcıoğlu in the 
summer of 1 993, and the fashion catalogue he prepared for costume designer 
Selçuk Gürışık in 1 994. 

His professional work in music include the managernem and general coordination 
of several music shops, production of some music programs broadcasted in TRT 3 ,  
musical consultancy for multivision, advertisement and television programs, 
musical collages suitable for modern dance choreography, jazz programs 
broadcasted on the Hür FM and Radio Foreks. 
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