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Özet / Abstract
Caz müzi i, sahip oldu u çok farkl müzik ö eleriyle 70 sene gibi k sa say labilecek sürede
fazlaca geli im göstermi ve günümüze kadar gelmi tir. Armonisi, ritmik yap s ve do açlamaya dayanan
melodi tarz ile ayr bir öneme sahip olan caz, geli en armoni ve çal anlay yla farkl t n lar arayan
müzisyenlere zemin olu turmu tur. Klâsik müzi in kural d hareket tan mayan armoni yap s n n aksine,
caz özgür bir müziktir denebilir. On birli ve on üçlü arkorlar yla caz armonisi ço unlukla tonal yap
d nda da hareket edebilen bir anlay a sahiptir. Ayr ca keskin bir ritim duygusu ve her türünde
gösterdi i farkl ritim anlay yla karma k bir ritmik yap ya sahiptir. Caz ve çal farkl l klar na sahip
türlerini iyi bilmek, çal nan eserin karakteristik özelli ini belli etmek aç s ndan önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Caz, Caz’ n Türleri, Swing, Caz Armonisi
A STUDY ABOUT JAZZ MUSIC AND JAZZ STYLES
Jazz music, with its many different musical elements has shown much improvement and come
up today in very short time such as 70 years. It has very important characteristics such as its harmony,
rhythmic structer, swing, bebop, melodic understanding and improvisation. Over time, developing an
understanding of jazz harmony and its playing skills has offered new area for musicians who looking for
new timbres. In contrast to the structure of normative harmony of classical music, Jazz is free music to
play. Especially, it has very rich harmonic line with 11th and 13rd chords and has complex rhythmic
structure with a sharp sense of rhythm and special groove understanding. It’s important that player has to
know jazz and jazz styles to play it with its characteristics.
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Giri!
Oldukça uzun ve köklü bir geçmi e sahip olan caz müzi inin do u u ve ilk
geli imine dair çe itli tahminlerden biri de, Afrika’dan köle olarak getirilmi halk n,
Amerika'da New Orleans ve Mississippi deltas etraf nda civar na yerle tirilmesi ve
çal t r lan kölelerin bu yörelerde kendi ark lar n söyleyerek caz n ilk notalar n
yaymaya ba lam lard r. Afrika siyah insanlar n n kendilerine has kar k ritim anlay ,
melodik hat olarak hemen hiçbir ey vermeyen ve bugünkü marimba çalg s na benzer
a açtan yap lm müzik aletleri bulunmaktayd (Sermet, 1990).
Müziklerinde genel olarak “Diatonik” tonlar kullanm lard r. Alerleyen zaman
içinde ise “Pentatonik” denilen be seslik bir dizi ve daha önemlisi “blue note” olarak
bilinen pesle tirilmi 3’lü ve 7’li sesleri de bu diziye yerle tirmi lerdir. Cark lar daha
çok “ça r -cevap” (Antifonal ark ) formundad r. Do açlama ve melodik varyasyonlara
s kça rastlan r. (Yan ko lu, 2007)
Afrika’dan zorla göç ettirilen siyah halk, misyonerlerin bask s alt nda gittikleri
kiliseleri, maruz kald klar zulüm kar s nda bir tür kurtulu olarak görmü ler ve burada
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kendi danslar n , ark lar n ve armonilerini ifade edebilmi lerdir. Öte yandan, mar
çalan bandolar da müzisyenlik yapm , giydikleri gösteri li ve par lt l elbiselerle
etraf ndakileri etkilemi lerdir. Bu bandolar ne zaman çalsa, etraf nda birçok ki i de
onlara ayak uydurarak dola m ve bu sokak e lencesi bir gelenek haline gelmi tir.
Amerika’n n iç sava zaman na denk gelen y llarda, bandodan yok pahas na elden
ç kar lan çok say daki trompet, trombon ve klârnet gibi çalg lar zenciler taraf ndan
de erlendirilmi , bu sayede bugün bu çalg lar caz müzi i ile en çok an lan çalg lar
olarak günümüze gelmi tir. Saksafon ve piyano gibi çalg lar ise caza sonradan girmi tir
(Sermet, 1990).
Armonisi, ritmik yap s ve do açlamaya dayanan melodi tarz ile ayr bir öneme
sahip olan caz, 1980’li y llardan itibaren daha farkl bir kimlik kazanm , tamamen
klâsik tonalite d na ç karak farkl t n lar arayan müzisyenlere zemin olu turmu tur.
Klâsik müzi in kural d hareket tan mayan armoni yap s n n aksine, caz özgür bir
müziktir denebilir. Caz çalabilmek için do al yetenek yan nda, gerekli tüm ön
çal malar yapmak, müzi i olu turan tüm ö elere ve çalg ya hâkimiyeti sa lamak
artt r. Hemen bütün caz piyanistlerinin klâsik müzik e itimleri bulunmaktad r. Ayi bir
caz icras için müzisyenin, hangi çalg da olursa olsun gerek dizi gerekse parmak
tekniklerini iyi bir biçimde uyguluyor olmas gerekmektedir.
Bilindi i gibi dünyada pek çok say da klâsik müzik e itimi veren okullar ve
kurumlar bulunmaktad r. Bu müzi in oturmu yap s belli bir disiplin çerçevesinde
ö retilmekte ve yeni virtüözler, yorumcular yeti tirilmektedir. Ülkemizde caz müzi i
e itimi ile ilgili ara t rmalar artmaktad r. Caz müzi inin yap s n n ve türlerinin
incelendi i bu çal ma ile ilgili literatüre katk sa lamak amaçlanmaktad r.
Caz Müzi#inin Yap&s&
Müzik tarihi içerisinde yer alm büyük sanatç lar ayn zamanda çok iyi birer
do açlama ustalar d r. Caz müzi i kendine has ve tamam yla farkl bir tarzda olmasa da
temelde tüm müzik sanat n olu turanlarla ayn ö elerle sahiptir. Caz n ilk y llar ndan
bugüne bestelenmi tüm eserleri ortak tabanda birbirine ba layan, anla labilir ve
çal nabilir k lan ortak ba lar vard r.
Melodik Yap&
Her caz müzisyeni, iyi bir do açlama için armoni kurallar yan s ra cazda
önemli yer te kil eden dizileri, mod’lar ve özellikle baz özel dizileri iyi bilmelidir; caz
müzi inin, Avrupa müzi inden etkilenmeden önce sahip oldu u diziler, günümüzde bile
cazda önemli yer tutmaktad r.
Majör ve Minör Pentatonik diziler, be er adet sesten olu maktad r. Bir Majör
diyatonik dizinin I, II, III, V ve VI. derecelerini ald n zda, ortaya ç kan dizi Majör
Pentatonik dizidir. Minör Pentatonik’te ise, dizinin III. ve VII. dereceleri yar m ses
pesle tirilmi tir.
Blues dizisi, III ve VII. dereceleri pesle tirilmi , IV. Derecesi art r lm özelli e
sahiptir. Caz müzi inde s kl kla kullan lan “Tam Ton” dizisi, ad ndan da anla laca
gibi tam aral klara sahip perdelerden olu maktad r. Alk dereceden itibaren tam aral klarla
(pese veya tize) devam edildi inde 6 ad m sonra yine ba lang ç sesine var l r. “TamTon Yar m-Ton” dizisi, pe pe e tam ve yar m perdelerle olu mu bir dizidir. Bunun
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tam tersi olarak “Yar m-Ton Tam-Ton” dizisi de yar m ve tam perdelerin ard ard na
s raland bir dizidir. Di er bir dizi de V. derecesi art r lm , III. derecesinin hem pes
hem de natürel olarak kullan ld , “Augmented” dizisidir.
Caz müzi inin melodik yap s nda önemli ve s kl kla yer verilen diziler ve
modlar, akor ve geçi sesleri yan s ra alt ve üst i leme sesleri, yürüyü leri ve
süslemeleri içine alan çe itli yakla mlar kullan lmaktad r. Özellikle blue notalar, blues
türü bir t n y caz ezgisine katm t r.

(ekil 1. Blue Notalar
Avrupa'dan esinlenilen süsleme hareketleri, caz n çal n nda önemli bir yer
te kil etmektedir. A a da görüldü ü gibi, as l notaya yar m ses pesten gelen çarpma
notas basit bir süsleme ya da belli melodi hatt üzerinde melodik çe itleme eklinde
dü ünülebilir:

(ekil 2. Süsleme
1950'lerde cazda melodileme, Bebop tarz n n etkisi ile o dönemin etkin
müzisyenlerinin çal lar sayesinde iyice karma k bir hâl kazanm t r. Akorlar, akor
sesleri ve blue notalar, Avrupa müzik gelene inin geçi sesleri, tizden ve pesten
kromatik yakla mlar caz n bugünkü durumunun temelini atm t r.

(ekil 3. Powell – “Strictly Confidential”

Armonik Yap&
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Caz armonisi, caz di er müzik türlerinden ay ran önemli bir özelli idir. Gerek
duyum gerekse yaz m aç s ndan geleneksel armoniye göre oldukça farkl bir yap ya
sahiptir. Caz akorlar yaz l rken klasik müzikteki gibi derecelere ba l fonksiyon
ifreleri yerine, aç k olarak akorun ismi yaz lmaktad r. Do majör akoru: “C”, Fa diyez
minör yedili akoru: “F#m7” veya Mi minör 7’li eksik 5’li akoru: “Em7(b5)” eklinde
örnekler verilebilir.
Müzisyenin, akoru en h zl ekilde okuyup tan mas için bir tak m kelimelerle
desteklenmi tir. Cazda do majör 6’l akoru “C6” eklinde yaz l r. Klasik tarzda ise 6
ifadesi o akorun birinci çevrimini göstermektedir. Gerek i itsel gerekse ifreleme
aç s ndan farkl l hemen sezilen caz armonisi, a rl kl olarak dominant yedili akoru
t n s na dayanm t r. V-I ilerleyi i, dominant akorunun t n s ndan ve tritonun armonik
aç dan iki türlü de çözülebilmesi nedeniyle genellikle üst partilerin basitçe yar m perde
pesle tirilmesiyle gerçekle tirilir:

(ekil 4. Triton Çözümü
Blue notalar gibi dizi d sesler, Debussy, Stravinsky veya Prokofiev gibi
ça da dönem bestecilerinin olu turdu u modern Avrupa armonilerinin etkisi, altere
edilmemi veya art k ve eksik biçimleriyle dokuzlu, onbirli, onüçlü ve dörtlü armonileri
ve neredeyse salk m-ses niteli inde di er yo un akorlar kapsayan bir caz akorlar
da arc olu mu tur.

(ekil 5. Dörtlü Akorlar
A a daki örnekte, caza özgü zengin akorlarda dominant akorlar n n çözümünde
kromatik anlay ve paralel ilerleyi görü mektedir:

(ekil 6. Dominant-Tonik Çözülmeleri
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Cazda akorlar ço u zaman beklenmedik ekilde kullan labilmekte ve modern
cazda ço unlukla köksüz olarak çal nmaktad r. Bu tip kullan mlar, caz armonisinde en
önemli yeri olan küçük ikili aral kl notalarla elde edilen t n n n kullan m n
sa lamaktad r.

(ekil 7. Isacoff – “Justice”
Her zaman ard ard na gelen akor sesleri, (altereli veya alteresiz), klâsik Avrupa
armonisinin parti yaz m kurallar nda da oldu u gibi, yak n hareket veya büyük atlama
yapmama gibi kurallara uymak zorundad r. Klâsik armonideki gibi akorlar birbirilerine
düzgün ve tutarl bir biçimde ba lanmal d rlar.

(ekil 8. Akor Hareketleri
Ritmik Yap&
Caz denilince caz n ritmik yap s içinde akla gelen en önemli ö e senkoptur.
Senkop, ritimde olmas gereken yerdeki aksan bulundu u yerden kald rmak veya
beklenilmeyen bir yere aksan koymakt r. Aksanlar her zaman “downbeat” denilen
ölçünün birinci vuru unda beklenir. Zay f vuru lara aksan verilerek de senkop
olu turulabilir. 4/4’lük bir ölçü yap s ndaki ikinci ve dördüncü vuru lar zay f zaman
içerisindedirler. Bu vuru lara beklenmedik aksanlar yüklemek yoluyla da senkop
yap labilir. Ayr ca ana vuru lar aras nda mevcut olan daha k sa süreli vuru lara da aksan
konularak daha sürprizli ritmik oyunlar gerçekle tirilebilir. A a daki gibi basit bir figür
farkl ekillerde senkoplanabilir. Örne in;

(ekil 9. Senkop
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Senkoptan ayr olarak, çal nan bir caz eserinin ritmik iskeletini ifade eden swing
ya da stride-bass gibi ö eler de vard r. A a da örnek olarak, caz n stillerinden biri olan
Boogie-Woogie’ye özgü sol el bas yürüyü ü görülmektedir:

(ekil 10. Sol El “Boogie-Woogie” Yürüyü ü
Caz melodisinin icras nda kullan lan nota de erleri de Avrupa müzi inden bir
hayli farkl l k göstermektedir. Ço unlukla, arka arkaya gelen sekizlik notalar, üçleme ya
da noktal sekizlikmi gibi çal nmaktad r. Modern cazda da, sekizlik notalar, noktal
sekizlik ve onalt l k de erlerden olu an kümeler üçleme olarak çal n r:
(ekil 11. Örnek Melodi - Yaz l
Yaz l

yukar daki gibi çal n

a a daki örneklerden herhangi biri gibi olabilir:

(ekil 12. Örnek Melodi - Çal n
Ritim tarz aç s ndan swing, cazda çok önemli bir yer tutmaktad r. Ad ndan da
anla labilece i gibi, icra edene ve dinleyene ritmik olarak sallanma, yerinde duramama,
dans etme dürtüsünü veren bir ritim yap s d r.
Caz Müzi#inin Türleri
Caz müzi i form bak m ndan ele al nd nda çe itli kal plarla kar la l r.
Bunlardan belli ba l olanlar u ekilde özetlenebilir. Blues, 4/4’lük ve 12 ölçülük bir
kal pt r. I-IV-I-V-I kadans yap s na sahiptir. Blues’da genellikle dert, ikayet, a t ve
yakar vard r ama esprili bir dille anlat l r. Birinci cümle her zaman iki kez tekrarlan r
ve ard ndan tamamlay c cümle gelir. Aki ölçülük sözden sonra gelen iki ölçünün
çalg lar n doldurmas na “break” denir. Blues’u Blues yapan, ona rengini veren en
önemli karakteristik özellik ise çal nd
diatonik dizinin blue nota olarak bilinen
üçüncü ve yedinci derecelerinin pesle tirilmesidir.
Ragtime, yirminci yüzy l ba lar nda ortaya ç kan bir tarzd r. Alk olarak akla Scott
Joplin ve eserleri gelir. Genellikle 16 ölçüdür ve A-B-A-C-D formundad r. Bir klasik
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eser gibi kâ da notalanm bir müziktir. Sadece piyano için bestelenir ve sol el “stride
bass” (um-pah) ad yla an lan, “ölçünün birinci ve üçüncü vuru unda tek bas nota, ikinci
ve dördüncü vuru unda akor” stiliyle e lik eder. Ragtime, yap s ndan dolay klasik
müzik bestecilerinin dikkatimi çekmi tir. Stravinsky'nin “PianoRag Music”,
Hindcmith'in “Shimmy and Ragtime” ve Milhoud'un “Three Rag Caprices” bunlara
güzel birer örnektir.
Boogie-Woogie h zl tempoda, sol elde ostinato bas hatt kullan lan 12 (bazen de
8) ölçülük bir yap d r. Ço unlukla Do Majör tonalitesi kullan l r. Melodik yap veya
do açlama aç s ndan çok fazla çe itlili e sahip olmad ndan monoton bir yap ya
sahiptir.
New Orleans tarz caz ad n , ilk defa duyuldu u yer olan New Orleans ehrinden
alm t r. Grupça yap lan do açlamaya dayan r ve basit çok sesli bir müziktir. Ragtime
gibi çok temal d r, 4/4’lüktür ve 8 veya 16 ölçüden olu abilmektedir. Grupta, kornet,
trompet, klarnet, trombon, banço veya gitar, kontrbas veya tuba, büyük davul ve piyano
gibi çalg lar bulunabilmektedir. Siyah müzisyenlerin icra etti i ve yayd Dixieland
tarz , Chicago’daki beyaz müzisyenlerin etkisiyle tarihe Dixieland ad yla geçmi tir.
Asl nda bu iki tarz ayn d r. Dixieland, daha h zl tempolarda, canl ve ne eli çal n r.
Bepop tarz n n geli imi 1940’l y llara dayan r. H zl temposu, armonik hattaki
“yeni” akorlar n farkl kullan m ve altere akorlar n disonans yap s sebebiyle ilk
ba larda farkl l k uyand rm ve sevilmemi tir. Bebop, düzenleme anlay ndaki
farkl l , akor ve dizilerin kullan m , ölçü içindeki vurgular gibi konularda yenilikler
getirmi ve günümüzün Fusion Caz türünün temellerini atm t r.
Fusion caz, 1960’lar n sonu ve 70’lerin ba nda, müzik aletlerindeki geli imin ve
elektrikli çalg lar n yayg nla mas yla, rock müzi inin de etkisiyle olu mu , birle ik bir
müziktir. Gitar ve davul çal m ndaki farkl l klar ve anlay olarak geli en caz müzi inin
bir kar m olarak görülebilir. Caz n armonik, melodik ve ritmik anlay n n geldi i
karma k hâl, rock müzi i ve bu müzikte kullan lagelen elektrikli çalg larla birle ince
ortaya oldukça farkl bir tür ç km t r.
Caz müzi inin en önemli ö elerinden biri de do açlamad r. Do açlama,
istenilen veya belirlenen ölçüler dâhilinde, haz rl ks z olarak icrada bulunmak, tona ve
armoniye uyumlu müzik cümleleri çalabilmektir. Bunu yapabilecek bir müzisyenin,
ayn zamanda iyi bestecilik becerisinin olmas , çalg s na ve müzik bilgilerine son derece
hâkim olmas beklenir.
Sonuç ve Öneriler
Afrika as ll Amerikal siyah insanlar n zorluklar içerisinde ya ad klar
hayatlar n anlatmay amaçlayan caz müzi i, daha sonralar bamba ka bir müzik tarz
haline gelmi tir. Geli im süreci içinde farkl evrelerden geçen bu müzi in de pek çok
çe idi olu mu tur. Çal farkl l klar gösteren bu türleri iyi bilmek, çal nan eserin
karakteristik özelli ini belli etmek aç s ndan önemlidir.
Çok farkl müzik ö eleriyle caz, melodisindeki do açlamaya dayanan
serbestli iyle, armonisindeki atonalli e varan geni li iyle ve ritminin karma kl yla
di er müzik türlerinden kendini ay rmaktad r. Caz armonisi ço unlukla tonal yap
d nda hareket eden bir anlay a sahiptir. Ayr ca keskin bir ritim duygusu ile her
türünde gösterdi i farkl ritim anlay yla karma k bir yap dad r.
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Caz müzi i, kurallar ve çal m tarz yla her zaman modern bir çizgi yakalam t r.
Orkestra kelimesi sadece klasik müzi in yayl toplulu unu de il, üflemelileri, kontrbas
ve davulu içeren hatta ilerleyen y llarda elektrikli çalg lar da içine alan büyük
topluluklar ifade eder olmu tur. Toplu müzik yapmaya ba layan müzisyenler, daha
plânl ve daha iyi müzik bilgisine ihtiyaç duymu lard r. Alerleyen zaman içerisinde caz
çalabilmek her aç dan iyi bir performansa sahip olmay gerektirmi tir. Bu yüzden iyi bir
cazc çok iyi bir müzik birikimine sahip olmal d r. Bu da sistemli bir e itimle
mümkündür. Caz e itimi konusunda çok ansl olmayan müzisyenler, kendi çabalar yla
bir seviyeye gelmek durumunda kalm lard r.
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