
Harun izer’e sorduk:

Caz müziği en güzel nerede dinlenir?

Caz, hayatın içinden gelen bir müzik. Bu nedenle her yerde dinlenebilir. 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de caz festivalleri var. Örneğin,
İstanbul’daysan İstanbul Caz Festivali’ni takip edebilirsin. Festival süresince 
farklı konser mekânlarında, Emirgan, Ortaköy, Beykoz gibi birbirinden güzel yerlerde, hatta 
vapurlarda bile caz konserleri olabiliyor. Ayrıca Parklarda Caz etkinliğimiz de adı üzerinde 
parklarda gerçekleşiyor. Yani caz müziği sokakta da dinlenebilir. Caz kulüplerini de unutmamalı. 
Özellikle konserleri daha samimi bir ortamda, sanatçılarla iç içe izlemek isteyen yetişkinler için 
caz kulüpleri ideal. Son olarak tabii ki evde dinleyebilirsin. Eskiden bunun için plak, kaset, CD gibi 
araçlar kullanılırdı. Şimdi ise müziği, telefon veya tablet bilgisayardan dinleyebiliyoruz. 
Sen de sevdiğin bir caz albümünü çalıp kendini keyifle müziğin ritmine bırakabilirsin.

Festival Direktörü

Duke Ellington 
    1899’da müzisyen bir anne-babanın çocuğu olarak    
Amerika’da doğan Duke, 7 yaşındayken piyano eğitimi 
almaya başlamış. 15 yaşında ilk bestesini yapmış ve 

ona Soda Fountain Rag adını vermiş. Fountain, 
  ingilizcede “çeşme” anlamına geliyor. Bestesine bu adı                 

n   vermesinin nedeni şöyle: Duke, o sıralar bir lokantada 
çalışıyormuş ve görevi de çeşmeden içecek 

            doldurmakmış. 17 yaşında profesyonel olarak     
   müzikle ilgilenmeye başlamış. Daha sonra 

      müzik kariyerine caz bestecisi, piyanist ve 
             caz orkestrası şefi olarak devam eden Duke,     

        1966’da yani 67 yaşındayken, Grammy Yaşam 
Boyu Başarı Ödülü’ne değer görülmüş.

DİNLEMEN İÇİN ÖNERİLER 

Dünyanın pek çok köşesinde caz festivalleri düzenleniyor. 
Biraz araştırma yap ve bulduklarını buraya not et.

istanbul Caz Festivali istanbul Temmuz

DÜZENLENDİĞİ YERFESTİVAL ADI DÜZENLENDİĞİ AY 

ŞİMDİ SIRA SENDE

Bir beste duyduğunda onun hangi müzik türüne ait olduğunu söyleyebilir misin? 
Şarkıların hangi türe ait olduğunun kesin bir yanıtı olmasa da dinlerken türleri 

ayırt etmeye çalışabilirsin. 
Şu beş parçayı dinle ve hangisinin caz, hangisinin klasik, hangisinin pop, 

hangisinin rock, hangisinin folk müzik tarzında olduğunu düşünüyorsun, yanlarına yaz.
Karar vermekte zorlandığın oldu mu? Hangisinde?

Glenn Miller Orchestra – In the Mood...................................................................................

Çaykosvki – Fındıkkıran..........................................................................................................  

Calvin Harris ve Dua Lipa - One Kiss.....................................................................................

Queen – Another One Bites the Dust....................................................................................

Selda Bağcan – Neredesin Sen?...........................................................................................

müzik türleri
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