
Nota Yazmak
Musescore ve  Finale  gibi yazılımlar müzikle ilgilenenlerin ellerinin 
altından ayırmadıkları uygulamalar artık. Bu tür yazılımlar, yeryüzünün farklı 
noktalarındaki müzik meraklılarını ve profesyonellerini bir araya getiriyor; 
onların notalarını yazma, düzenleme, öğrenme ve öğretmelerine yardımcı 
oluyor. Üstelik bu yazılım ve uygulamaların birçoğunun kullanımı kolay ve 
yine birçoğu açık kaynaklıdır.

Bu yazılımlar kullanıcılara sanal nota sayfası üzerindeki neredeyse sınırsız 
miktardaki porteye fare, klavye yahut MIDI aracılığıyla notalar geçme; 
programdaki araçlar ve menüleri kullanarak kayıt ve çalma işlemleri 
gerçekleştirme; arşive bir başka müzisyenin yazıp paylaştığı çeşitli eserlerin 
notalarına ulaşılabilme; bir eseri bir yandan dinlerken diğer yandan notaların 
piyano tuşları üstünde eş zamanlı yürüyüşünü görebilme; dizili eserleri farklı 
formatlarda indirilebilme; istenen çalgı aleti ve seviyeye göre filtreleme 
yapabilme gibi birçok imkânı sağlıyor.

Şarkı Söylemek, Düet Yapmak
Smule, alt yapısı hazır bir şarkıyı karaoke 
söylemenizi sağlayan bir uygulamadır. Uygulama 
sayesinde kendiniz bir şarkı oluşturarak başkasının 
sizin şarkınıza eşlik etmesini bekleyebilirsiniz 
yahut kayıtlı şarkılardan birini yalnız başınıza veya 
grup hâlinde söyleyebilirsiniz. Üstelik sesinizi 
düzenleyebilir, ince ayarlar veya kalıp ayarlarla 
sesinizi daha beğenilir hâle getirebilirsiniz. 
Hazırladığınız klibi arkadaşlarınızla veya sosyal 
medyada paylaşabilirsiniz.

Bir şarkı söylemek, üç beş türküyü dinleyip eşlik etmek, piyanonun Bir şarkı söylemek, üç beş türküyü dinleyip eşlik etmek, piyanonun 
tuşlarına basıp birkaç notayı çıkarmak… Herkes en azından bu tuşlarına basıp birkaç notayı çıkarmak… Herkes en azından bu 
kadarıyla olsun müzikle ilgilenir, uzak duramaz. Bu sebeple kadarıyla olsun müzikle ilgilenir, uzak duramaz. Bu sebeple 
muhtemelen derlediğimiz seçeneklerden en az biri ilginizi çekecektir.muhtemelen derlediğimiz seçeneklerden en az biri ilginizi çekecektir.

Müzik
Keyfi

https://musescore.com/
https://www.finalemusic.com/
https://www.smule.com/
https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim
http://kizilay.org.tr/evde-kal/
http://kizilay.org.tr/evde-kal/
https://kizilay.org.tr/evde-kal/
https://kizilay.org.tr/evde-kal/


Video Üretmek
Acapella, aldığınız ses kayıtlarını ve videoları 
eş zamanlı (senkronize) hâle getirmek için 
kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Video 
performans üretme ve paylaşma platformu olan 
Acapella’yı kullanmak oldukça kolay. Öncelikle 
bir şarkıyı söylerken, piyanoda çalarken, kemanla 
çalarken, bir başka defa söylerken video kaydınızı 
yapın. İkinci adımda çektiğiniz bu dört farklı video 
kaydını eş zamanlı görünecek şekilde senkronize 
edin ve videonuzu paylaşın. 

Türk Müziği Nota Arşivleri
TRT kaynakları esas alınarak hazırlanmış sitede; Türk sanat müziği, Türk 
halk müziği, saz eserleri, oyun havaları, çocuk şarkıları, Dârülelhan külliyatı, 
klasik dinî musiki, ilahiler, âyin-i şerifler, popüler müzik gibi "tür" başlıkları 
altında 50.000 sayfa notadan üretilmiş 33.275 civarında pdf nota ve 
5.373 müzikal icra bulunmaktadır. Türk Müziği Nota Arşivleri, tahminen 
%95 oranında tamamlanmış olup ehil ellerde yeniden yazılan notalarla 
güncellemeler devam etmektedir.

Listeler Yapmak, Müzik Dinlemek
Bir müzik veri akışı ve podcast servisi olan Spotify’la sanatçı, 
albüm, plak şirketi, tür veya çalma listelerinin yanı sıra 
doğrudan arama ile istediğiniz müziğe erişebilir, kendi 
listelerinizi oluşturabilirsiniz.

Ne Dediğini Anlamak
Lyricstranslate.com, şarkı çevirilerine yer veren bir sitedir. 
Siteden dinlediğiniz bir şarkının yapılmış farklı dillerdeki 
çevirilerini bulabileceğiniz gibi aradığınız bir şarkının Türkçesi 
yoksa sitedeki gönüllü kayıtlı çevirmenlerden çeviri isteğinde 
bulunabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir dilden herhangi bir dile 
yaptığınız çevirinizi ekleyebilirsiniz.

https://www.notaarsivleri.com
https://www.spotify.com/tr/
https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim
https://www.mixcord.co/pages/acapella
https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim
https://lyricstranslate.com/
https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim


Arşiv Karıştırmak
Genellikle yerel sanatçıların performanslarına ve ABD’deki 
konser evlerinin 220 binden fazla canlı müzik ve konser 
yayınına ev sahipliği yapan 
Live Music Archive. 

7/24 performansların canlı olarak yahut video kaydından 
izlenebildiği ve kurumun 14 yıllık arşivine de erişilebilen 
Metropolitan Operası.

TV Programları
Habertürk TV’de yayımlanan, Paul Dwyer’ın sunuculuğunu yaptığı
Müzik ve Yol programında Türkiye’deki çeşitli yöreler ziyaret edilir ve 
kültüre özel müziklere ve çalgılara eşlik edilir.

Müzikli Ansiklopedi’de dünyaca meşhur sanatçılardan farklı 
kültürlere ait enstrümanlara, çeşitli müzik türlerinden müzik
tarihindeki önemli olaylara ilgi çekici bilgiler…

Dört genç müzisyenin otomobilleriyle yola çıkıp müzik yaparak 
benzin parasından yemeğe hayatlarını müzikle idame ettirdikleri
Yakıtımız Müzik.

Film Önerileri
50 Cesur Kemancı (Music of Heart)

Sevgili Öğretmenim (Mr. Holland’s Opus)

Anadolu’nun Kayıp Şarkıları

Amadeus (Amadeus)

Whiplash (Whiplash)

Koro (Les Choristes)

Müzik Aletleri
Herhangi bir müzik aleti kullanmayı öğrenmek isteyenler için aradıkları 
birçok içeriğe erişebilecekleri YouTube linki.

https://archive.org/details/etree
https://www.metopera.org/
https://www.haberturk.com/video/videokanal/detay/muzik-ve-yol
https://www.trtmuzik.net.tr/programlar/muzikli-ansiklopedi
https://www.youtube.com/channel/UCalqsX5u-Mt4vghKYQz-QVg/
https://www.imdb.com/title/tt0166943/
https://www.imdb.com/title/tt0113862/
https://www.imdb.com/title/tt1541613/
https://www.imdb.com/title/tt0086879/
https://www.imdb.com/title/tt2582802/
https://www.imdb.com/title/tt0372824/
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=m%C3%BCzik+aletleri

