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       İ Ç İ N D E K İ L E R 
 

              G R A F İ K    B Ö L Ü M Ü   

                   (Nota yazımı) 

 

 
Sayfa Madde 

 05    01   Amaç 

 05    02   Proğramın kurulumu 

 07    03   Kullanımla ilgili temel kurallar 

 07    04   Yazılacak eserin hazırlanması 

 08    05   Proğramın yazıma hazırlanması 

 10    06   Yeni bir eser için boş sayfa açmak 

 11    07   Eserin yazımında sıranın önemi 

 11    08      Satır ekranına geçmek 

 14    09      Satıra Donanım yazmak 

 15    10      Satıra Usul yazmak 

 16    11      Satıra bir eleman eklemek 

 

 17    12      Tek eleman üzerinde işlemler 

 18    13          Satırda bir eleman silmek 

 18    14          Notaya arıza işaretleri koymak  

 19    15          Nota ayak yönünü değiştirmek       

 19    16          Notaya uzatma noktası koymak 

 19    17          Notaya picikato işareti koymak 

 19    18          Notaya Arşe / mızrap işareti koymak 

 20    19          Notaya Pundork koymak 

 20    20          Notaya Trill (tramola) işareti koymak 

 20    21          Notaya yarım liezon koymak 

 

 21    22          Takı işlemleri: 

 22    23              süsleme notalar, Es’ler  

 23    24              Çarpmalar 

 24    25              Ortak notalar 

 24    26              tek notaya kreşendo 

 24    27              Senyo, koda, D.C. işaretler 

 25    28              Nüans işaretleri  

 

 25    29        Hızlı düzeltme araçları    
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 26    30  Çok elemanla ilgili işlemler 

 27    31      Notalara liezon koymak 

 28    32      Notaları gruplamak 

 30    33      Notalara üçleme (triole) yazmak 

 30    34      Notaların altına "Saz Payı" yazmak  

 31    35      Notaları silmek 

 31    36      Notaları ayni satırda başka yere taşımak 

 31    37      Notaları ayni eserde başka satıra taşımak 

 32    38      Notaları başka esere taşımak 

 32    39      Notaları ayni satırda başka yere kopyalamak 

 33    40      Notaları ayni eserde başka satıra kopyalamak 

 33    41      Notaları başka esere kopyalamak 

 34    42      Notaların büyüklüğünü değiştirmek 

 34    43      Gurup düzenleme işlemi 

 

 35    44   Faklı MOD’larda yapılan işlemler 

 35    45      Notalara dolap işareti koymak 

 37    46      Notalara kreşendo/dekreşendo çizmek 

 38    47      Notaların altına heceleri yerleştirmek 

 40    48      Dönüşleri farklı olan heceler 

 

            Satır yazıldıktan sonra yapılacaklar 

 41    49      Satırda dağılım ayarları 

 42    50      Satır sonu çizgisi 

 42    51      Satıra herhangi bir ifade yerleştirmek 

 43    52      Metronom bilgisi (gider) yazmak 

 44    53      Notaların arasına geniş boşluk bırakmak  

 

 45    54   Estetik düzenlemeler (Retuş) 

 45    55          Elemanların yerleri 

 46    56          Grup ayak boyları 

 46    57          Arıza işaretlerinin yerleri 

 46    58          Uzatma noktalarının yerleri 

 47    59          Hecelerin yerleri  

 47    60          Takıların yerleri 

 47    61          Liezonların görünümü 

 48    62          Boş elemanların büyüklüğü 

 

 48    63   Satırı kaydetmek    ÇOK ÖNEMLİ! 

 48    64   Başka satıra geçmek 

 49    65   Sayfa ekranına geri dönmek 

 

 49    66   Proğramdan çıkmak 

 

 50    67   Sayfa ekranında yapılacaklar  

 50    68          Sayfalardaki satır sayıları 

 51    69          Satır seviyesi ayarı 

 51    70          Satır sıklığı ayarı 

 51    71          Sayfa başlıklarını yazmak 

 53    72          Usul bilgilerini yazmak 

 54    73          Eserin beste ve güfte sahibini yazmak 

 55    74          Sayfa numarası vermek 
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 56    75          Eserin güftesini yazmak 

 57    76          Genel sayfa düzenlemesi 

 57    77          Satırı komple taşıma 

 58    78          Satırı komple kopyalama 

 

 58    79    Yazdırma işlemleri 

 58    80          Sayfaları doğrudan yazıcıya göndermek 

 59    81          Sayfa resimlerini sabit diske kaydetmek  

 59    82          Diskteki sayfa resimlerini yazıcıya göndermek 

 

 60    83    Diğer konular 

 60    84          Önceden yazılmış bir eseri açmak  

 61    85          Mezür kontrolü    

 

             Tercihler genel   

 62    87          Liezon kalınlıkları  

 62    88          Fare imleci   

 62    89          Güfte hecelerinin notaya göre yerleri   

 63    90          Hece devam çizgilerinin çeşitleri 

 63    91          Diğer tercihler 

 63    92          Yazı karakterleri tercihleri   

 64    93          Eseri farklı kaydetme seçeneği 

 64    94          Geri al ve Tekrarla butonu  

 

 65    95     Hızlı yazmak için klavye kısayolları  

 66    96     Transpoze baskı (Print) yapmak  

 

 

 

 

 

 

A K U S T İ K   B Ö L Ü M Ü 

(İcra – Performans) 

 
 67    101  Giriş 

 68    102  Bir eseri pasajlara ayırma 

 68    103  Seslendirmeye hazırlık 

 69    104  Bir Pasaj oluşturma 

 73    105  Bir Pasajın özelliklerini atama 

 76    106  Eseri dinleme 

 78    107  Bir Pasajın yeniden düzenlenmesi 

 79    108  İcra planının yeniden düzenlenmesi 

 80    109  Yeni bir çeşni tanımlama 

 81    110  Mevcut çeşniyi yeniden düzenleme 
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GİRİŞ 

 

Bu proğramın tasarımında, geleneksel yöntemle nota yazan kişinin el 

hareketleri esas alınmıştır. Bununla birlikte, kullanımla ilgili talep, 

görüş, düşünce, tavsiye ve eleştiriler memnuniyetle dikkate alınacaktır. 

 

Yük. Müh. M.Uğur KEÇECİOĞLU,   

notist@hotmail.com 

www.notist.org 

 

 

 

 

 

$001 

 

Amaç: 

Bu proğram, Türk Müziğinde, özellikle Türk Makam Müziği ve Türk Halk 

müziğinde kaleme alınmış taslak halindeki notaları standart sembollerle 

elektronik ortamda çabuk ve doğru olarak yeniden yazmak ve seslendirmek amacı 

ile hazırlanmıştır. Yazılan nota sayfaları, bir yazıcıya gönderilerek 

belgelenebileceği gibi, bilgisayarda arşivlenerek sonradan tekrar 

düzeltilebilir, tekrar basılabilir ya da uzak bilgisayarlara 

gönderilebilir. Eserin taşıdığı usul ve makama ait kuralların 

uygulanmasında Notist’in katkısı sınırlıdır. Esas olan taslağın 

doğruluğudur. Yazım hatalarına karşı, gelişmiş seslendirme ve mezür zaman 

kontrolleri eklenmiştir. 7,5 Cent (1/3 Koma) çözünürlükte seslendirme 

özelliği ile, ses dosyaları herhangi bir zamanda arzu edilen sazlarla, arzu 

edilen akord ve metronomda dinlenebilir, hatta uzak bilgisayarlarda da aynen 

seslendirilebilir. 

 

 

$002 

 

Proğramın kurulumu: 

 

Dikkat: 

Aşağıdaki açıklamalar, sadece notist'in kullanımı anlatır. Kullanan kişinin 

dosyalar ve dizinler (klasörler) hakkındaki temel Windows işlemlerini 

bildiği varsayılarak yazılmıştır. Bu konularda kendinizi yetersiz 

buluyorsanız, Windows’u bilen bir kimseden yardım almalısınız. 

 

Notist2018 uygulaması Windows XP, Win7, Win8 ve Win10 işletim sistemlerinde 

çalışır. 

 

www.notist.org sitesinde ana sayfada, soldaki seçeneklerden "notist 2018" 

tıklanarak yazılım dosyalarına ulaşılır. Buradaki notist2018.rar dosyası 

bilgisayara indirilerek masa üstünde yeni açılan bir klasör içine (Çalışma 

klasörü) taşınır ve unzip yapılır.  
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Öneri: Yeni açılan bu klasörün (büyük harflerle) NOTALARIM olarak yeniden 

isimlendirilmesi tavsiye edilir. Kullanıcı, yazılım dosyalarının ve yazdığı 

eserlerin bulunduğu bu klasörün, bilgisayarın neresinde olduğunu iyi 

bilmesi gerekir. İlerde çok defa bu klasöre (“Çalışma klasörü” adıyla) 

doğrudan ulaşmak gerekecektir. 

 

Bilgi: başka bilgisayarlarda yazılmış ve size gönderilmiş olan eser 

dosyalarını, veya notist haberleşme gurubumuzun arşivinden indirilmiş NVD 

uzantılı eser dosyalarını açmak ve dinlemek isterseniz, onları da çalışma 

klasörünüze kopyalamanız gerekir. 

 

Sonuçta, klasörde asgari şu unsurların mutlaka mevcut olması gerekir. 

 

DOSYALAR:                       KLASÖRLER: 

  Notist1xxx.exe                 OrnekEser 

  Declare.exe                     Fontlar 

  NotistHELP.pdf                 Sazlar 

  Usuller.usl 

  Bigeschel.dat 

  Comdlg32.ocx 

  Cinsler.dat 

 

 

Çalışma klasörünüzdeki bu dosyalardan notist ve Declare isimli olanı hariç, 

diğerlerini doğrudan çalıştırmaya teşebbüs etmeyiniz. Onlar, Notist 

çalıştırıldıktan sonra ve bizzat notist proğramı tarafından kullanılır. 

 

Bilgisayar bilginiz yeterli ise masa üstüne bir kısa yol oluşturarak zaman 

kazanabilirsiniz. Ancak NOTALARIM ismini verdiğiniz çalışma klasörünüzün, 

bilgisayarınızın neresinde olduğunu bilmenizde daima fayda vardır. 

 

DİKKAT: uygulamayı ilk çalıştırma teşebbüsünde, içinde COMDLG32.OCX geçen 

aşağıdaki İngilizce mesajı almanız gayet normaldir. 

 

 

 

          
 

Bu durumda “Tamam” butonunu tıklayın. Notist proğramını kapatın. Sonra 

çalışma klasörünüzü açın, oradaki Declare.exe isimli dosya üzerini sağ 
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tıklayıp “yönetici olarak çalıştır” seçin ve ekrana gelen mesajları takip 

edin. (Bu küçük proğram, notistin düzgün çalışması için gerekli olan bir 

sistem dosyasını bilgisayarınıza kopyalayıp sisteminize tanıtır.) 

 

 

 

Bu yazılanların dışında bir hususla karşılaşırsanız, lütfen bana detaylı 

bir mesaj gönderin. (notist@hotmail.com) 

 

BİLGİ: notist yazılımı en düzgün şekilde, 1360 X 768 pixel görüntü 

ayarlarında çalışır. 1280 X 768 pixel ayarları da kabul edilebilir. Ancak, 

ekranınız bundan daha düşük bir çözünürlüğe sahipse notist açıldığında bir 

mesajla uyarılırsınız.  

 

 

 

$003 

 

Kullanımla ilgili temel kurallar: 

Bu anlatımda konu edilen bir şarkı, saz eseri, ayin, ilahi vs gibi müzikal 

yapıtlar için ESER ifadesi kullanılacaktır.  

 

Bir eserin içinde bulunan ve her biri bir mektup kâğıdı büyüklüğünde 

basılabilen yapılar için SAYFA ifadesi kullanılacaktır. Eserler birden 

fazla sayfa içerebilirler. Notist 30 sayfaya kadar olan eserlerin yazımına 

elverişlidir. 

 

Bir sayfanın içinde bulunan ve her birinin başında sol anahtarı bulunan, 

5 yatay çizgiden oluşmuş, nota yazmaya yarayan yapılar için porte ile ayni 

anlamda olmak üzere SATIR ifadesi kullanılacaktır. Bir sayfaya 8-12 satır 

yazılabilir. 

 

 

Satır içerisine yazılabilen her türlü nota, sus işareti ve ölçü çizgilerinin 

her çeşidi ELEMAN olarak ifade edilecektir. Donanım ve usul rakamları da 

birer elemandır. Bir satıra en fazla 60 eleman yazılabilir. 

 

Notist proğramı, sağ elde kullanılan farenin sağ ve sol tıklamaları ve klavye 

tuşları ile nota yazar. Bu kılavuzda sol tıklamalar için sadece TIKLAMA 

ifadesi, sağ tıklamalar için SAĞ TIKLAMA ifadesi kullanılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:notist@hotmail.com
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$004 

 

Eserin yazıma hazırlanması:  

Yazmak istediğiniz eseri inceleyin, dolaplar, senyolar, aranağme v.s. gibi 

hususları dikkate alarak çabuk anlaşılırlık ve hatasız icrayı sağlayacak 

biçimde yeniden şekillendirin. 

Genelde arzu edilen, eserdeki bütün mezür çizgilerinin dikey olarak ayni 

hizaya getirilmesidir. Ancak, batının aksine bizim musikimizde bu çoğu zaman 

mümkün olmaz. Batıdaki gibi gerekli de değildir. Bunun yerine, satırlardaki 

nota sayılarını mümkün olduğu kadar eşit almaya çalışmak, bunu yaparken; 

özellikle küçük usullerde satır sonunda usulü yarım bırakmamak, büyük 

usullerde satır sonunda bölünmüş alt-usul yaratmamak, hane başlangıçlarını, 

aranağme başlangıcını ve reprizleri mümkün olduğunca satırbaşına almak 

gerekir. Son satırın da normal dolulukta olmasına özen gösterilmelidir. 

 

Tasarladığınız yerleşime göre, taslak üzerinde satır başlarına satır 

numaralarını yazmanız ilerde size büyük kolaylık sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

$005 

 

 

Proğramın yazıma hazırlanması: 

 

 

Çalışma klasörünüzdeki notist1xxx.exe 

isimli dosya üzerine sağ tıklayın, 

(Veya varsa kısa yolunu tıklayın).  

 

 

Açılan menüden "Yönetici olarak çalıştır" seçin. Ekrana notist proğramının 

açılış logosu gelecektir.  
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Klavyeden herhangi bir tuşa basarak logo kaldırılır. Burada şimdilik sadece 

boş bir sayfa görebilirsiniz. 

 

 
 

Sayfa ekranında "dosya" menüsünden "Aç" tıklanarak: 

 

--önceden yazılmış bir eser seçilebilir veya  

--yeni bir eser ismi vererek ekrana boş bir nota sayfası getirilir.  
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Satırlarla doldurulmuş olan bu ekran SAYFA EKRANI olarak isimlendirilir. 

Sayfa ekranında, eserinizin ayni anda sadece tek bir sayfasını 

görebilirsiniz. Bu ekranda nota yazılmaz, ama satırların sayfada yerleşimi, 

başlıkların yerleşimi, güftenin yerleşimi gibi "mizampaj" işlemleri 

yapılır. Sayfalar arasında dolaşılabilir, sonraki sayfa ile satır 

alış-verişi yapılabilir. Satır bazında kesme, kopyalama, taşıma işlemleri 

yapılır. İstenen sayfa yerleşimi oluştuktan sonra sayfalar basılabilir veya 

resim dosyası olarak diske kaydedilebilir. Yapılan ayarlamalar, proğramdan 

çıkmadan önce "Dosya" menüsünden "kaydet" seçeneği ile kaydedilmelidir.  

 

Sayfa ekranından diğer ekranlara geçişler: 

 

1-  yazmak veya değiştirmek amacıyla bir Satır çağrılabilir, böylece SATIR 

EKRANI na geçilmiş olur. 

 

2-  eserin bir bölümü veya tümünü seslendirmek için "görünüm" menüsünden 

"icra" seçilirse İCRA EKRANI’na geçilmiş olur. İcra ekranında eserin tüm 

satırları tek bir pencerede gösterilir. Eserin seslendirilmesi için gerekli 

pasaj tanımlamaları burada yapılır. Her pasajın seslendirme özellikleri bu 

ekranda verilir. Kısaca burada her şey icra ile ilgilidir. Yapılan 

ayarlamalar, proğramdan çıkmadan önce "Dosya" menüsünden "kaydet" seçeneği 

ile kaydedilir. Tekrar Sayfa ekranına dönmek için "görünüm" menüsünden 

"Sayfa" seçilir. 

 

NOT: Notist ile icra işlemleri, özel bir ilgi alanı olduğundan, İcra 

ekranının detaylı kullanımı bu klavuzun sonundaki Akustik bölümünde 

anlatılmıştır. 

 

 

 

$006 

 

Yeni bir eser için boş sayfa açmak: 

Sayfa ekranında iken "dosya" menüsünden "aç" seçilir, 

 

 

 
  

Açılan diyalog penceresinde "dosya adı" kutusuna eserin ismi yazılır ve "aç" 

butonu tıklanır. Onay verildikten sonra 
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Ekrana 8 satırlık bir boş sayfa açılır.  

 

 
 

NOT: Bir süre sonra, notist ile yazdığınız bütün eserlerin dosyaları, onlara 

verdiğiniz isimlerle bu diyalog penceresinde görünecektir. 

 

  

Bilgi: Eserin adı ekranın üzerinde gösterilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfanın alt kısmını görmek için sağ 

taraftaki dik sürgüyü kullanın. 

 

 

 

Dosya adı kutusuna yazdığınız isimde bir 

eser zaten klasörde mevcutsa, yeni bir 

sayfa yerine o eser açılır. 
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$007 

 

Eserin yazımında izlenecek sıranın önemi: 

 

Her kullanıcının, birikimlerine dayanan, kendine mahsus bir yazım tarzı 

bulunması normaldir. Ancak notist proğramının kullanım özellikleri ve 

yazımın çabuk ve doğru sonuçlanmasını temin gibi hususlar göz önüne 

alındığında, bir eserin notasını yazarken, bu yardım dosyasındaki anlatım 

sırasına sadık kalınmasının faydalı olacağını düşünüyorum. 

 

Şimdi, aşağıdaki paragrafları okuyup satır ekranına geçmeyi deneyin. 

 

 

$008 

 

Satır ekranına geçmek: 

 

Sayfa ekranında yazmak istediğiniz 

satır üzerine tıklanır, "bu satırı 

göster" seçilir.  

 

 

 

 

 

 

 

Açılan ekran SATIR EKRANI dır. 
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Burada yazıma açık olan satır ortada olmak üzere, görsel amaçlı, bir önceki 

ve bir sonraki dahil üç satır ekranda gösterilir.  Nota yazmak için gerekli 

olan bütün araçlar ekranın altında bulunur. 

 

 
 

Bazı ayarlar ise ekranın üzerindeki Menülerden yapılır.  

 

 
 

Satır numaraları satırların sol başında gösterilir. 

 

 

 

Ayrıca yazılan satırın numarası ekranın sağ altında kırmızı 

renkte gösterilir. 

 

 

 

 

 

 

Yapılan ayarlamalar, bu satırdan çıkmadan önce "Kayıt" butonu ile 

kaydedilir. 
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Tekrar Sayfa ekranına dönmek için, orta satırın sağ üst köşesindeki kırmızı 

X işareti tıklanarak satır ekranı kapatılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şimdi aşağıdakileri okuyun ve satırda yazmaya Donanım maddesi ile başlayın. 

 

 

$009 

 

Donanımı tanıtmak ve kullanmak 

Proğramınız, Musikimizde sık kullanılan 50 makamın donanımını kalıp olarak 

bünyesinde barındırır. Bunlara ulaşmak için Satır Ekranının üstündeki 

menülerden "donanım" tıklanır, 

 

          
 

 

Açılan listeden eserimize uyan makam seçilir. (Seçmekten vazgeçerseniz 

liste üzerine sağ tıklama ile liste kapanır). Bu işlem sadece bu donanımı 

araç kutusuna tanıtmak içindir ve eseri yazmaya başlayınca sadece bir defa 

yapılır. Gerektiği zaman satıra donanım yazmak için, sembol penceresindeki 

"DNM" harflerini tıklamak yeterlidir. 

 

       
 

 

Önceden tanıtmak kaydı ile istediğiniz kadar yere, istediğiniz kadar farklı 

donanım koyabilirsiniz. 
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Daha önce yazılmış bir satırda herhangi bir aralığa donanım girmek için, 

"DNM" harfleri sağ tıklanır ve sonra fare satırdaki yerine götürülerek 

tıklanır. 

 

İstediğim donanım listede yok: 

Aradığınız donanım listede görünmüyorsa listenin sağındaki sürgüyü 

kullanarak listenin alt kısmına bakın. 

 

Buna rağmen listede bulamadığınız bir 

donanım, sizin tarafınızdan 

tanımlanabilir. 

Donanım listesinden "KULLANICI TANIMLI" 

ifadesini tıklayın.  

 

 

Ekrana, yeni donanım oluşturmak, veya  

daha önceden bu eser için tanımlanmış 

bir donanım varsa bunu güncellemek için bir pencere gelecektir. 

Bu pencerede yeni donanım oluşturmak için ilgili perdelere ait okları 

kullanabilirsiniz. Ekrandaki donanım istediğiniz gibi olunca buradan  

“Kaydet” ile çıkın. Şimdi satır ekranının altındaki 

"DNM" harfleri tıklanarak bu yeni donanım, satırdaki 

yerine yerleştirilebilir, diğer standard donanımlar 

gibi kullanabilirsiniz. 

 

Dikkat: Daha önce bu eserde kendiniz bir donanım 

tanımlamış ve bazı satırlarda bunu kullanmış iseniz, 

kullanıcı tanımlı donanımı değiştirmek, bu 

satırlardaki donanımları da değiştirir. Bu da, bir 

eserde sadece tek bir "kullanıcı tanımlı donanım" 

kullanabileceğiniz anlamına gelir. 

 

NOT: Makamlara ait donanım arızaları belirlenirken, H. Saadettin Arel'in 

Türk Musikisi nazariyatı esas alınmıştır. 

 

 

$010 

 

Usul tanıtmak ve kullanmak 

Proğramınız, Musikimizde sık kullanılan 50 kadar Usulü kalıp olarak 

bünyesinde barındırır. Bunlara ulaşmak için satır Ekranının üstündeki 

menülerden "usul" tıklanır,  
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Açılan listeden eserimize uyan usul seçilir. (Seçmekten vazgeçerseniz liste 

üzerine sağ tıklama ile liste kapanır). Bu işlem sadece seçilen usul 

rakamlarını araç kutusuna tanıtmak içindir ve eseri yazmaya başlayınca 

sadece bir defa yapılır. Gerektiği zaman satıra usul yazmak için, sembol 

penceresindeki "USL" harflerini tıklamak yeterlidir. 

 

 
 

Aradığınız usul listede görünmüyorsa listenin sağındaki sürgüyü kullanarak 

listenin alt kısmına bakın. 

 

Önceden tanıtmak kaydı ile istediğiniz kadar yere, istediğiniz kadar farklı 

usul rakamları koyabilirsiniz. 

  

Daha önce yazılmış bir satırda herhangi bir aralığa usul girmek için, "USL" 

harfleri sağ tıklanır ve sonra fare satırdaki yerine götürülerek tıklanır. 

 

 

$011 

 

Satıra bir eleman eklemek 

Nota, sus işaretleri, donanım, usul, reprizler veya ölçü çizgilerinden 

birini eklemek için, eklenecek elemanın özelliğine göre iki farklı yol 

izlenir: 

 

 

1-Satırdaki yüksekliği önemli olan elemanlar (sadece notalar): 

Satır ekranında iken fare ile orta satırda herhangi bir aralığa veya çizgi 

üzerine tıklarsanız oraya bir nota yazılır. Fareyi daha önceden yazılmış 

başka elemanların arasına da tıklayabilirsiniz. 

 

NOT:Hızlı yazım için 95 numaralı paragrafı da okuyun. 

 

Yazılan notanın süresi, ekranın sol altındaki nota sembollerinden siyahla 

markalanmış olan notanın süresi kadardır. 

 

Yazmadan önce, yazılacak notanın 

süresini değiştirmek için ekranın 

altındaki sembol penceresinden ilgili 

nota resmini tıklayın.  
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2-Satırda hep ayni yüksekliğe yazılanlar (nota dışındaki her şey): 

Notaların daima farenin tıklandığı yere bir defada yazılıyor olmasına 

karşılık, burada işlem biraz daha kolaydır: Ekranın alt bölümündeki sembol 

penceresinde  

 

 
 

İstenen sembol üzerine tıklanırsa bu işaret satırın en sonuna hemen yazılır. 

Bir elemanı satırda en sona değil de önceden yazılmış elemanların arasına 

yerleştirmek isterseniz, sembolü sağ tıklayın, sonra satırda istediğiniz 

yere gidip tıklayın. 

 

NOT:Hızlı yazım için 95 numaralı paragrafı da okuyun. 

 

 

 

Bilgi: ölçü çizgisi çeşitleri olan tek çizgi, çift çizgi 

ve kesik çizgi, sizin göz zevkinize bağlı olarak istenilen 

kalınlıkta yazılabilir. Bunun için, sembol penceresinden 

bu çizgiler alınırken sembolün neresine tıkladığınız 

belirleyicidir. En üst en ince, en alt ise en kalın çizgiyi 

çizer.  

       

 

Elemanlar tıkladığım yerde kalmıyor? 

 

Satır boş iken yazmak istediğiniz nota veya sus işareti tıkladığınız yerde 

çıkmaz. Bu önemli değildir. Siz sağa doğru yazmaya devam edin. Satır 

doldukça, yazılım nota aralarındaki boşlukları kendisi ayarlar. Böylece 

bütün notaların satır üzerinde muntazam dağılmaları işini sizin yerinize 

Notist yapacaktır. Yazım bitince satır sonu sürgüsünü en sağa kadar götürün. 

(Paragraf 49 okuyun) 

 

 

 

$012 

 

Tek eleman üzerinde işlemler 

 

Nota yazarken, yazılmış bir nota veya eleman ile ilgili işlem yapmak için 

o notanın seçilmiş olması gerekir.  

Henüz yazmış olduğumuz bir eleman zaten seçili durumdadır, (üzerinde kırmızı 

imleç vardır) geriye dönük olarak, daha önce yazılmış herhangi bir nota veya 

eleman üzerinde işlem yapmak istersek o notayı önce seçmeliyiz. Bu, basitçe 

farenin o nota veya eleman üzerine götürülüp SAĞ tıklanmasıyla olur. Bu 

yöntemle bir nota seçtiğinizde nota başı, kırmızı renkte bir çizgi ile 

(imleç) gösterilir ve uygulanacak işlemleri gösteren bir "sarı pencere" 

açılır, sizden komut bekler. 
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Notayı veya elemanı seçtikten sonra, bir işlem yapmaktan vazgeçerseniz, 

yazmaya devam edin. Sarı pencere kendiliğinden kaybolur. 

  

Önce sarı penceredeki işaretlerin toplu olarak tanıtımına bakın, 

Sonra aşağıya inip tek eleman üzerinde yapılabilecekleri detaylı olarak 

öğrenelim. 

 

 
 

 

 

NOT:Bu penceredeki işlemlerin büyük bir bölümü Klavye tuşları kullanarak 

gerçekleştirilebilir. Bunun için 95 numaralı paragrafı okuyun. 

 

 

 

$013 

 

Satırda yazılı bir elemanı silmek: 

Tek bir eleman silinecekse bu eleman sağ tıklama ile seçilir ve açılan sarı 

pencereden işareti tıklanır, veya klavyeden DEL tuşu basılır.  

 

Donanım ve usul rakamları da dahil her türlü eleman bu yolla silinir. 

 

Silmek istediğiniz elemanı, yazdıktan hemen sonra (başka bir işlem yapmadan) 

silmek isterseniz "Geri al" butonunu da kullanabilirsiniz. 
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$014 

 

Nasıl değiştirme işaretleri koyabilirim? 

Ekranın altındaki sembol penceresinden 

istenen arızayı tıklayın ve fare ile ilgili 

nota üzerine (yanına değil) gidip tekrar tıklayın. 

Ayni işi klavyeden B (bemol), D (diyez) ve N (natürel) tuşlarıyla da 

yapabilirsiniz. 

 

Bir değiştirme işaretini silmek istiyorum. 

O notayı sağ tıklayıp seçin. (üzerinde kırmızı imleç). Açılan sarı pencereden 

işaretini tıklayın. 

 

 

Yanlış bir değiştirme işareti koydum? 

Sembol penceresinden doğru değiştirme işaretini alıp ilgili notaya 

tıklayın. 

 

AEU sistemindeki mevcut değiştirme işaretlerinin dışında kalan, 6 ve 7 koma 

değiştirme işaretleri, notistle seslendirme konusu olduğundan yardım 

dosyasının Akustik bölümünde anlatılmıştır. 

 

 

$015 

 

Bir notanın ayak yönünü nasıl çevirebilirim? 

Notanın baş kısmına sağ tıklayıp seçin. Açılan sarı pencerede 

işaretini tıklayın veya klavyeden C tuşunu kullanın. 

 

 

 

 

$016 

 

Nasıl uzatma noktası koyabilirim? 

Notanın baş kısmına sağ tıklayıp seçin. Açılan sarı pencereden 

işaretini tıklayın. Uzatma noktasını silmek için ayni işlemi yapın.  

Klavyeden “.” Tuşunu kullanarak da yapabilirsiniz. 

 

 

 

$017 

 

Nasıl Picikato işareti koyabilirim? 

Notanın baş kısmına sağ tıklayıp seçin. Açılan sarı pencereden 

işaretini tıklayın. Bu işareti silmek için ayni işlemi yapın. 

Klavyeden P tuşunu kallanabilirsiniz. 
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$018 

 

Nasıl Arşe /mızrap işaretleri koyabilirim? 

Üzerine bu işaretleri koymak istediğiniz notayı sağ tıklayıp seçin. (Nota 

üzerinde kırmızı imleç). Açılan sarı pencerede işaretini  

 

tıklayın. Veya klavyeden A (arşe) ve M (mızrap) tuşlarını kullanın. 

 

Arşe işareti (bölgenin üst kısmı) tıklandıkça sıra ile: Arşe-aşağı, Arşe 

yukarı ve iptal seçenekleri gerçekleştirilir. Mızrap işareti (bölgenin alt 

kısmı) tıklandıkça sıra ile: Mızrap-aşağı, Mızrap-yukarı ve iptal 

seçenekleri gerçekleştirilir.   

 

Bilgi: Üstteki işaret yaylı sazlarda yayın itileceğini, mızraplı sazlarda 

mızrabın alttan vurulacağını gösterir. Alttaki V işareti ise, yaylı sazlarda 

yayın çekileceğini, mızraplı sazlarda ise mızrabın üstten vurulacağını 

gösterir. 

 

İptal etmek için ayni işlem tekrarlanır: 

Seçilen notada önceden bir işaret mevcut değilse, tıklanan işaret 

yerleştirilir. Mevcut ise: sarı pencerede aynısı tıklanırsa silinir, farklı 

bir işaret tıklanırsa mevcut olan bununla değiştirilir. 

 

Tuşlarla yazımda ise M tuşu Mızrap Aşağı / yukarı ve iptal seçeneklerini 

gerçekleştirir. A tuşu ise Arşe Aşağı / yukarı ve iptal seçeneklerini 

gerçekleştirir. 

 

 

$019 

 

Nasıl Puandork koyabilirim? 

Üzerine puandork koymak istediğiniz notayı sağ tıklayıp seçin. (Nota veya 

sus işareti üzerinde kırmızı imleç). Açılan sarı pencerede  işaretini 

tıklayın. 

 

Puandork iptal etmek için ayni işlemi tekrarlayın. 

 

Ayni amaç için klavyeden P tuşunu kullanabilirsiniz. 

 

 

$020 

 

Tril işareti nasıl koyabilirim? 

Üzerine Tril işareti koymak istediğiniz notayı sağ tıklayıp seçin. (Nota 

üzerinde kırmızı imleç). Açılan sarı pencerede  işaretini tıklayın. 

 

Konmuş Tril işaretini iptal etmek için ayni işlemi tekrarlayın. 

 

Klavyeden T tuşunu kullanabilirsiniz. 
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$021 

 

Bir liezon alt satırda da devam ediyorsa? (Yarım liezon) 

Bu liezonun üst satırdaki ilk notası, sağ tıklanarak seçilir. Açılan sarı 

pencerede  işareti tıklanırsa, bu notadan satır sonuna kadar  

 

bir liezon çizilir. Alt satırda da bu liezonun bittiği nota sağ tıklanarak 

seçilir ve açılan sarı pencerede ayni işaret tıklanırsa, satır başından bu 

notaya kadar bir liezon çizilir. 

 

Klavyeden Y (Yarım liezon) tuşu da ayni işleve sahiptir. 

 

 

 

Bu işlemin doğru çalışması için, seçilen notanın satırdaki yeri çok 

önemlidir. Nota, satırın ortası ile sonu arasında bir yerde bulunuyorsa 

proğram bunu yarım liezonun konulacağı ÜST satır olarak yorumlar ve liezon 

o notadan satır sonuna kadar çekilir. Aksine, seçilen nota satırın ortası 

ile baş kısmı arasında bir yerde bulunuyorsa bu defa ALT satır olarak 

yorumlanır ve liezon sol anahtarı üzerinden o notaya kadar çekilir.   

 

 

 
 

 

 

Yarım liezonu kaldırmak? 

 

Bu liezonun başladığı veya bittiği nota sağ tıklanarak seçilir ve açılan 

sarı pencerede "yarım liezon" işareti tıklanırsa liezon iptal edilir. Bu 

iş için klavyeden L tuşunu da kullanabilirsiniz. 

 

 

 

 

$022 

 

Takı nedir? 

 

Eserin duyumunu değiştiren, ama notanın icra süresinde kendisi için özel 

bir zaman harcanmayan unsurlardır. 

Örnek olarak çarpmalar, nüans işaretleri, Senyo, Koda ve çok sesli bölümlerin 

ikinci partisyonları vs. gibi unsurların varlığı veya yokluğu bir eserin 

duyumunu etkiler ancak toplam icra süresini değiştirmez. 
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Takılar, satır içerisindeki eleman sayıları değiştikçe pozisyonlarını 

korumaları için, mutlaka bir elemana bağlanarak yazılırlar. Böylece o eleman 

satırda nereye giderse gitsin takı da beraberinde gider ve o elemana 

mesafesini devamlı korur. Böylece, satırda yapılan her değişiklikten sonra 

takıların tekrar tekrar düzenlenmesine gerek kalmaz. 

 

Bu unsurlar, yukarda anlatılan karakterleri 

gereği ayrı bir pencerede toplanmıştır. Biz 

buna TAKI PENCERESİ deriz. 

 

Satırın yazımı sırasında bir takı eklenmesi 

gerektiğinde bu takıyı taşıyacak olan eleman 

seçilir, açılan sarı pencerede TAKI ifadesi 

tıklanır. Açılan takı penceresinde gerekli 

seçimler yapılır. 

 

Bu yöntemle kullanılabilecek özellikler 

aşağıda detaylı anlatıldı. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$023   

 

Süsleme notalar ve sus işaretleri: 

 

Mezür ölçüsüne dahil olmayıp sadece süsleme amacı ile satırlara 

yerleştirilen tek notalar veya sus işaretleri yazmak için, ilgili nota 

seçilir ve sarı pencerede TAKI ifadesi tıklanır. Açılan takı penceresinde,  

  

 "Takının türü" bölümünde ters ya da düz nota veya sus işareti olarak 

tercihimizi tıklarız, sonra  

 "Takının süresi" bölümünde nota uzunluğu tercihimizi tıklarız, sonra  

 "Takının boyutu" bölümünde tam boy (1/1) veya yarım boy (1/2) olarak 

tercihimizi tıklarız.  

 

Buradan "tamam" ile çıkılınca istenen takı fare ucunda belirir. Fareyi satır 

üzerinde istediğimiz bölgeye yerleştirip tıklayınca takımız oraya 

yapıştırılmış olur.   

 

Bilgi: İlerde gerekecek işlemlerin kolaylığı açısından, takıyı taşıyacak 

nota olarak takının en yakınındaki notalardan birinin tercih edilmesi 

faydalıdır.   
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Daha önce yazdığım bir takıyı hangi notaya bağlamıştım?  

 

                                        

Bunu belirlemek için ekranın üst 

bölümündeki "göster" menüsünden 

"Takılar" seçeneği tıklanır.  

 

 

Şimdi o satırda kendisine herhangi 

bir takı bağlanmış olan bütün 

notaların altında yuvarlak kırmızı 

noktalar belirir. 

 

Bilgi: Fare satır üzerine tekrar 

getirildiği zaman kırmızı noktalar 

kendiliğinden kaybolur. 

 

 

Mevcut bir takı üzerinde neler 

yapılabilir? 

 

Takıyı taşıyan elemanı bulduktan sonra sağ tıklayıp seçin. O eleman bir takı 

taşıyor ise bir menü açılır,  

 

Buradan yapmak istediğiniz işlemi seçin. Gerisi 

yukarda anlatıldığı gibidir.  

 

Takı üzerinde bir işlem yapmaktan vazgeçerseniz 

o menüden "iptal" seçeneğini tıklayın.  

 

 

 

$024   

 

Çarpmalar: 

 

Yazılacak çarpmaya ait 

notayı seçerek, takı 

penceresini açın. Burada 

"Takının boyutu" 

bölümünde "çarpma" olarak 

tercihimizi tıklarız. 

Şimdi ekrana muhtemel 

çarpma şekillerini içeren 

ayrı bir tablo gelir. 

Burada istenen şekil 

seçilerek “Tamam" ile 

çıkılınca, çarpma sembolü 

fare ucunda belirir. 

Fareyi satır üzerinde 

istediğimiz bölgeye 

yerleştirip tıklayınca çarpma oraya yapıştırılmış olur. 
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$025  

 

Ortak notalar: 

Bazı eserlerde, prozodi gereği bir notanın farklı geçişlerde farklı değerler 

alması zorunludur. Bu gibi notalara hem üstten hem alttan iki farklı ayak 

bağlanır.  

 

Notist ile nota yazarken bu işlemin gerçekleştirilmesi için, 

satır da çift ayak taşıyacak nota önce yazılır, sonra takı 

penceresi açılarak, önce tür için "ortak nota" tıklanır. Sonra 

notaya eklenecek ikinci ayak için bir süre seçilir. "tamam" 

ile çıkıldığında satırdaki nota ikinci ayak ile tamamlanır.   

 

 

 

 

$026   

 

Tek notaya kreşendo:  

 

Bu konu 28 nolu paragrafta anlatılmıştır.   

 

ÖNEMLİ: bu konu tek bir notaya kreşendo işareti konulması ile ilgilidir. 

Birden fazla nota söz konusu olduğunda 46 nolu paragrafı okuyun.  

    

$027   

 

Senyo, Koda ve D.C. işaretleri 

İcrayı yönlendirme işaretleri, eserde icrayı bir noktadan sonra eserin başka 

bir noktasına yönlendirmeye yarayan takılardır. Herhangi bir satıra bu 

işaretlerden birini eklemek için, bu işaretin bulunacağı yerdeki en yakın 

nota sağ tıklanarak, açılan takı penceresinde "takı türü" bölümünden istenen 

işaret seçilir. "tamam" ile çıkıldığında, fare satır üzerine getirilince 

fare ucunda belirir. Fare ile satırda istenilen yere yerleştirildikten sonra 

tıklanırsa orada sabitleşmiş olur.   

 

Bilgi:İlerde gerekecek işlemlerin kolaylığı açısından, takıyı taşıyacak 

nota olarak takının en yakınındaki notalardan birinin tercih edilmesi 

faydalıdır.   

 

Daha önce yazdığım bir takıyı hangi notaya bağlamıştım?  

Bunu belirlemek için ekranın üst bölümündeki "göster" menüsünden "Takılar" 

seçeneği tıklanır. Şimdi o satırda kendisine herhangi bir takı bağlanmış 

olan bütün notaların altında yuvarlak kırmızı noktalar belirir. 

 

Bilgi: Fare satır üzerine tekrar getirildiği zaman kırmızı noktalar 

kendiliğinden kaybolur. 
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$028   

 

Nüans işaretleri: 

Bu işaretler de, konulduğu yerdeki notalara 

olan pozisyonunu her zaman koruması için bir 

notaya veya elemana bağlı olarak tesis 

edilirler. Bu işareti taşıyacak olan nota sağ 

tıklanarak, açılan sarı pencerede TAKI 

ifadesi seçilir. Ekrana gelen takı 

penceresinde "takının türü" bölümünden 

“Nüanslar” seçilir. Şimdi ekrana muhtemel 

nüans işaretlerini içeren ayrı bir tablo 

gelecektir. Burada istenen nüans seçilerek 

“Tamam" ile çıkılınca, nüans fare ucunda 

belirir. Fareyi satır üzerinde istediğimiz 

bölgeye yerleştirip tıklayınca nüans oraya 

yapıştırılmış olur. 

 

Bilgi: İlerde gerekecek işlemlerin kolaylığı 

açısından, takıyı taşıyacak nota olarak 

takının en yakınındaki notalardan birinin 

tercih edilmesi faydalıdır.   

 

 

 

Daha önce yazdığım bir takıyı hangi notaya bağlamıştım?  

Bunu belirlemek için ekranın üst bölümündeki "göster" menüsünden "Takılar" 

seçeneği tıklanır. Şimdi o satırda kendisine herhangi bir takı bağlanmış 

olan bütün notaların altında yuvarlak kırmızı noktalar belirir. 

 

Bilgi: Fare satır üzerine tekrar getirildiği zaman kırmızı noktalar 

kendiliğinden kaybolur. 

 

   

 

$029   

 

Hızlı düzeltme araçları: 

Son yazılmış elemanın çok kullanılan bazı özelliklerini hızlıca değiştirmek 

için, şu araçları kullanabilirsiniz: 
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Notanın süresini (çengel sayısını) değiştirmek için ekranın altındaki 

"kısa" ve "uzun" butonlarını kullanın. Bu işlem sus işaretleri için de 

geçerlidir.   

 

Ayni işi klavyeden K (daha KISA) ve U (daha UZUN) tuşlarını kullanarak 

yapabilirsiniz.   

 

Yanlışlıkla farklı bir perdeyi tıkladıysanız, ekranın altındaki "pest" ve 

tiz" butonlarını kullanın ya da klavyeden aşağı ve yukarı ok tuşlarını 

kullanın. 

 

Notanın Ayak yönünü değiştirmek isterseniz ekranın altındaki orta butonu 

tıklayın veya klavyeden C (Çevir) tuşuna basın. 

 

Satır içerisinde daha önce yazılmış elemanlar için de notayı sağ tıklayıp 

seçerek yukarda anlatılan işlemleri yapabilirsiniz. 

 

BİLGİ: Bu bölümde yer alan "K" ve "3" ile belirtilmiş butonlar, tamamen Türk 

musikisindeki baskılarla ilgili olup, değiştirme işaretlerinin, AEU da 

bulunmayan perdelerin elde edilmesindeki etkilerini belirlemede 

kullanıldığından, açıklamaları yardım dosyasının Akustik bölümünde 

verilmiştir. 

 

 

    

$030   

 

Çoklu seçim:  

Satırda liezon veya gruplama gibi birden fazla notayı kapsayan işlemlerde 

önce, bu işleme girecek notaların nerede başlayıp nerede bittiğini proğrama 

bildirmemiz gerekir. Buna çoklu seçim diyoruz. Belli bir sayıda notayı (veya 

elemanları) seçmek için bu notalardan ilkinin üzerinde fareyi sağ tıklarız 

ve bırakmadan en son notaya kadar götürüp orada bırakırız. Bunun sonunda 

notalar kırmızı bir çerçeve içine alınmış olur, 
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ve bu notalarla yapılabilecek işlemler gösterilir. 

 

Şimdi aşağıya inip bu işlemlerin detayda nasıl yapıldığını görelim.   

 

   

$031   

 

Notalara Liezon tesisi: 

 

A-notaları yazarken liezon tesisi: Liezon ile bağlanacak notaların 

sonuncusunu yazdıktan hemen sonra, (başka bir işlem yapmadan) klavyeden F 

tuşlarını kullanarak istediğiniz nota sayısını girin. (3 nota için F3, dört 

nota için F4) 

 

 

 

 

 

 

Yazılan son notadan geriye doğru istenen sayıda notalar üzerine bir liezon 

çizilir. 

    

B-Önceden yazılmış birkaç nota üzerine sonradan liezon çizmek için bu 

notaları sağ tıklamayla ile seçin. (Çerçeve içine alınır). Açılan araç 

kutusundan işaretini tıklayın.   

 

 

Notaları çerçeve içine aldıktan sonra bir işlem yapmaktan 

vazgeçerseniz, araç kutusundaki kırmızı X işaretini tıklayın. 

   

 

 

Ayak yönleri farklı notalara liezon çizmek: 

  

Ayak yönleri farklı notalara doğrudan liezon konmaz ve bu durumun elle 

giderilmesi için kullanıcı uyarılır. Ancak, ayak yönleri aynı tarafa 

toplanamıyorsa, ayak yönlerinin değiştiği araya bir boş eleman yerleştirin. 

Sonra bu boş elemanı kullanarak liezonları çizin.  

 

Bu işlem iki aşamada yapılır. Önce boş elemanın solundaki notalar boş elemana 

bağlanır, sonra boş eleman sağda kalan diğer notalara bağlanır.  
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Çizilmiş bir liezonu nasıl kaldırabilirim?  

 

Bir notaya farklı yönlerden birçok liezon çizilmiş olabilir.  Bu nedenle 

sizin hangi liezonu silmek istediğinizi bildirmeniz önemlidir. Bunu 

sağlamak için silme aşamasında liezonlar renklendirilir.  

Silmek istediğiniz liezon altındaki ilk veya son notadan birini (arada kalan 

notalar değil) sağ tıklayıp seçin. (nota üzerinde kırmızı imleç). Açılan 

sarı pencerede liezon işaretinin altındaki farklı renklerde 4 kutudan, 

silmek istediğiniz rengi tıklayın. O renkteki liezon silinir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$032  

 

Notaların gruplanması:  

 

 
 

 

 

Önce gurubun notalarını kendi 

değerlerinde yazın. gurubun son 

notasını yazdıktan sonra, başka bir 

işlem yapmadan, klavyedeki üstündeki rakam tuşlarından(numaratör tuşları 

değil), guruplanacak nota sayısını basın. (3 lü gurup yapmak için 3 rakamı, 

4 lü gurup yapmak için 4 rakamı).  
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4 notaya kadar olan guruplarda Notist, satırda yazılı son notadan geriye 

doğru istenen sayıda notayı, sürelerini dikkate alarak hemen guruplar. 

 

5 ve daha fazla sayıda nota guruplanacaksa guruba girecek notalar bir temel 

çizgi ile bağlanıp aşağıdaki şekilde sizin gurubu düzenlemenizi beklerler. 

 

 
Bu noktadan itibaren yapılacaklar gurup düzenleme işlemidir. 43 numaralı 

paragrafı okuyun.   

 

 

(*) Sonradan satır içindeki birkaç notayı guruplamak için onları sağ fare 

ile kırmızı çerçeve içine alın ve açılan araç kutusundan işaretini 

tıklayın.  

 

Seçili notalar gurup düzenleme şekline geçip beklerler. 43 numaralı 

paragrafı okuyun.   

 

 

Notaları çerçeve içine aldıktan sonra bir işlem yapmaktan vazgeçerseniz, 

araç kutusundaki kırmızı X işaretini tıklayın.  

 

Yanlış yapılmış bir guruplamayı nasıl değiştirebilirim?   

Bu gurubun içindeki herhangi bir notanın baş kısmını sağ tıklayıp seçin. 

(Nota üzerinde kırmızı imleç). Açılan sarı pencereden işaretini 

tıklayın.  

Guruba ait notalar gurup çizgilerinden kurtularak bireysel notalara 

dönüşür. Bundan sonra yukardaki (*) işaretli paragrafı uygulayın.  

 

Bir gurubu tek notalara dönüştürmek için klavyeden G (gurup) tuşunu da 

kullanabilirsiniz.    

 

Bir gurubun ayak yönünü nasıl çevirebilirim?  

Gurup düzenleme esnasında, düzenleme yapılan araç kutusundaki çevirme 

butonu tıklanarak yapılır.  
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Sonradan herhangi bir gurubun ayak yönünü çevirmek için guruptan bir notayı 

sağ tıklayıp seçin. (Nota üzerinde kırmızı imleç). Açılan sarı pencerede 

işaretini tıklayın ya da klavyeden C (Çevir) tuşunu kullanın. 

 

 

Bilgi: çok sayıda notayı ayni gurup altına almak için mutlaka otomatik 

guruplamayı kullanmak arzusunda iseniz, bütün gurubu 2 veya 3 parça halinde 

arka arkaya guruplayın, daha sonra imleci gurup aralarına getirerek 

klavyeden “*” tuşu ile bağlayın. Herhangi bir gurubu bir yerinden ayırmak 

için de klavyeden “/” tuşunu kullanın. 

 

 

NOT: İmleçle belirtmek kaydıyla gurup notalarının aralarındaki çizgiler “+” 

ve “–“ tuşları ile değiştirilebilir. (95 nolu paragrafta açıklanmıştır)   

 

 

 

$033  

  

Bir gurup notaya nasıl üçleme (triole) koyabilirim? 

 

Üçlemeye girecek notaların üçünü de yazdıktan sonra, sekizlik veya daha kısa 

iseler kendi değerlerinde gruplayın. Üçlemenin ilk notasına sağ tıklayıp 

açılan sarı pencerede işaretini tıklayın. 

 

Üçlemeyi kaldırmak için, üçleme içindeki herhangi bir notayı sağ tıklayıp 

seçin (Nota üzerinde kırmızı imleç). Açılan sarı pencerede üçleme işaretini 

tıklayın. 

 

Bu iş için klavye üstü rakam tuşlarından 1 numarayı kullanabilirsiniz. Geriye 

doğru 3 nota triole olarak birbirine bağlanır. 

 

 

 

$034   

 

Birden fazla notanın altına "saz" ifadesi yazmak. 

 

 
 

Bunun için saz payına ait notalar sağ tıklanarak seçilir ve kırmızı çerçeve 

içine alınır. Açılan araç kutusundan ifadesi tıklanır.  
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Saz ifadesinin kaldırılması: Saz payına ait notalardan herhangi biri sağ 

tıklanarak seçilir. Açılan sarı pencerede ifadesi tıklanır. 

 

Saz ifadesini kaldırmak için, imleç saz payı içindeki notalardan birinin 

üzerinde iken klavyeden S (Saz payı) tuşu kullanılabilir. 

 

 

     

$035   

 

Birden fazla elemanın tek defada silinmesi 

 

Bu elemanlar fare ile sağ tıklanarak seçilir ve kırmızı çerçeve içine alınır. 

Açılan araç kutusundan ifadesi tıklanır. 

 

 

Ayni işlemi tuşlarla yapmak için imleci silinecek elemanların en sağına 

getirin ve klavyeden DEL tuşuna art arda basarak sola doğru silme işlemini 

bitirin. 

 

  

$036   

 

Satır içinde notaları taşımak? 

 

Kaynak teşkil eden (taşınacak olan) notalar sağ tıklama ile kırmızı çerçeve 

içine alınır. Açılan araç kutusundan ifadesi tıklanırsa, fare  

 

ucunda imleç “yukarı ok” şekline dönüşür ve bekler. Siz fareyi ayni satırda 

başka bir aralığa götürüp tıklarsanız, tıklanan aralığa bu notalar eklenir. 

Çerçeve içine alınan kaynak notalar kendi yerinden silinir.  

 

Not: Fare yukarı ok şeklinde kaldığı sürece yapıştırma işlemini defalarca 

tekrar edebilirsiniz. Ayni motifin birden çok yere kopyalanmasına kolaylık 

olmak üzere yapıştırma işlemine son verilmediği sürece devam edilebilir 

(imleç yukarı ok şeklinde). Bu özelliğin sonlandırılması için klavyeden ESC 

tuşuna basılması gerekir.(imleç normale döner) 

 

  

$037 

 

Eser içinde notaları başka satırlara taşımak? 

 

Kaynak teşkil eden (taşınacak olan) notalar sağ tıklama ile kırmızı çerçeve 

içine alınır. Açılan araç kutusundan ifadesi tıklanırsa, fare 

 

ucunda imleç yukarı ok şekline dönüşür ve bekler. Siz fareyi ayni eserde 

başka bir satıra götürüp tıklarsanız, tıklanan aralığa bu notalar eklenir. 

Çerçeve içine alınan kaynak notalar kendi yerlerinden silinir. 
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ÖNEMLİ: Başka bir satıra geçmeden önce, kaynak elemanların bulunduğu satırı 

(taşınan notaların silinmiş haliyle) kaydetmeyi unutmayın. 

 

Not: Fare yukarı ok şeklinde kaldığı sürece yapıştırma işlemini defalarca 

tekrar edebilirsiniz. Ayni motifin birden çok yere kopyalanmasına kolaylık 

olmak üzere yapıştırma işlemine son verilmediği sürece devam edilebilir 

(imleç yukarı ok şeklinde). Bu özelliğin sonlandırılması için klavyeden ESC 

tuşuna basılması gerekir.(imleç normale döner) 

 

 

$038   

 

Notaları başka esere taşımak: 

 

Kaynak teşkil eden (taşınacak olan) notalar sağ tıklama ile seçilir ve bir 

çerçeve içine alınır. Açılan araç kutusundan ifadesi  

 

tıklanırsa, fare ucunda imleç yukarı ok şekline dönüşür ve bekler. Şimdi 

o satırı kaydederek sayfa ekranına dönün ve dosya menüsünden eserinizi de 

kaydedin. Sonra yine dosya menüsünden hedef eserinizi açın ve ilgili satıra 

gidin. Siz fareyi yapıştırılacak yere götürüp tıklarsanız, tıklanan aralığa 

kaynak notalar eklenir. İlk eserdeki çerçeve içine alınan kaynak notalar 

kendi yerlerinden silinir. 

 

Bilgi: Fare imleci ok şekline dönüştükten sonra yapıştırma işleminden 

vazgeçerseniz klavyeden ESC tuşuna basarak fareyi imlecini normale 

döndürünüz.   

 

ÖNEMLİ: Kaynak satırdan çıkmadan önce, kaynak elemanların bulunduğu satırı 

ve daha sonra eseri kaydetmeyi unutmayın.   

 

 

$039 

 

Satır içinde notaları kopyalama? 

Kaynak teşkil eden (kopyalanacak olan) notalar sağ tıklama ile seçilir ve 

bir çerçeve içine alınır. Açılan araç kutusundan ifadesi  

 

tıklanırsa, fare ucunda imleç yukarı ok şekline dönüşür ve bekler. Siz fareyi 

ayni satırda başka bir yere götürüp tıklarsanız, tıklanan aralığa kaynak 

notalar eklenir. 

Çerçeve içine alınan kaynak notalar etkilenmez. 

 

Not: Fare yukarı ok şeklinde kaldığı sürece yapıştırma işlemini defalarca 

tekrar edebilirsiniz. Ayni motifin birden çok yere kopyalanmasına kolaylık 

olmak üzere yapıştırma işlemine son verilmediği sürece devam edilebilir 

(imleç yukarı ok şeklinde). Bu özelliğin sonlandırılması için klavyeden ESC 

tuşuna basılması gerekir.(imleç normale döner) 
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$040 

 

Eser içinde notaları başka satıra kopyalama? 

 

Kaynak teşkil eden (kopyalanacak olan) notalar sağ tıklama ile seçilir ve 

bir çerçeve içine alınır. Açılan araç kutusundan ifadesi  

 

tıklanırsa, fare ucunda imleç yukarı ok şekline dönüşür ve bekler. Siz fareyi 

ayni eserde başka bir satıra götürüp tıklarsanız, tıklanan aralığa kaynak 

notalar eklenir. 

Çerçeve içine alınan kaynak notalar bu işlemden etkilenmez. 

 

ÖNEMLİ: Başka bir satıra geçmeden önce, kaynak elemanların bulunduğu satırı 

kaydetmeyi unutmayın. 

 

Not: Fare yukarı ok şeklinde kaldığı sürece yapıştırma işlemini defalarca 

tekrar edebilirsiniz. Ayni motifin birden çok yere kopyalanmasına kolaylık 

olmak üzere yapıştırma işlemine son verilmediği sürece devam edilebilir 

(imleç yukarı ok şeklinde). Bu özelliğin sonlandırılması için klavyeden ESC 

tuşuna basılması gerekir.(imleç normale döner) 

$041  

 

 

Notaları başka esere kopyalamak:   

 

Kaynak teşkil eden (kopyalanacak olan) notalar sağ tıklama ile seçilir ve 

bir çerçeve içine alınır. Açılan araç kutusundan ifadesi  

 

tıklanırsa, fare ucunda imleç yukarı ok şekline dönüşür ve bekler.  

Şimdi o satırı kaydettikten sonra sayfa ekranına dönün ve dosya menüsünden 

eserinizi kaydedin. Sonra yine dosya menüsünden hedef eserinizi açın ve 

ilgili satıra gidin. Siz fareyi yapıştırılacak yere götürüp tıklarsanız, 

tıklanan aralığa kaynak notalar eklenir. İlk eserdeki çerçeve içine alınan 

kaynak notalar etkilenmez.   

 

Bilgi: Sayfa ekranına geçmeden önce, kaynak elemanların bulunduğu satırı 

ve eseri kaydetmeyi unutmayın.   

 

 

 

$042   

 

Notaların boyutunun değiştirilmesi. 

 

Süsleme veya ikinci partisyon için yazılan notalar normal yoldan yazılır 

ve daha sonra sağ tıklanarak seçilir ve kırmızı çerçeve içine alınır. Açılan 

araç kutusundan ifadesi tıklanırsa notalar yarı boyutuna  

 

küçültülmüş olur.  
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Tekrar eski boyuta getirmek için notaları seçmeli ve araç kutusundan 

ifadesi tıklanmalıdır. 

  

Bilgi: bu notalar takı penceresinden yazılabilen süsleme notalarından 

farklıdır ve ana melodiye ait notalardan daha farklı bir kanal numarası 

verilerek beraberce icra edilebilirler. Seslendirme ile ilgili bu konuda 

detay için bu kılavuzun Akustik bölümüne bakın. 

 

 

$043  

  

Gurup düzenleme nasıl yapılır?  

 

Notalar bir temel çizgiyle 

bağlandıktan sonra, 

herhangi iki nota 

arasındaki: 

 

---- Koyu renkli bölgeler 

(yeşil veya kırmızı) 

tıklandıkça o notalar 

arasındaki "Tam" çizgilerin sayısı, bir sıra izleyerek değişir.  

 

---- Açık renkli bölgeler (yeşil veya kırmızı) tıklanırsa o notalar arasına 

"yarım" çizgi konur ve diğer notaya nokta gelir. Bu işlem de tıklandıkça 

değişir.  

 

---- Ayni işlem sağ tıklama ile yapılırsa yarım çizgiler konur ama nokta 

konulmaz.  

 

---- Gurubun bütün notalarını kapsayan bir çizgi çekilecek ise tek tek çizmek 

yerine "-" işaretli buton kullanılır. 

    

---- Gurup düzenlemeden vazgeçilirse kırmızı "x" işareti, gruplama 

onaylanırsa yeşil çek işareti tıklanarak gurup düzenleme sonlandırılır.  

 

ÖNEMLİ: SATIRDA GURUP DÜZENLEME İŞLEMİ NE ŞEKİLDE BİTERSE BİTSİN, BAŞKA BİR 

İŞLEM YAPMADAN ÖNCE YEŞİL ÇEK İŞARETİ VEYA KIRMIZI X İŞARETİ İLE BU İŞLEMİ 

MUTLAKA SONLANDIRINIZ. 
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$044   

 

Farklı MOD’larda yapılan işlemler 

 

Notist ile nota yazımında bazı işlemlerin, satırın yazımı bittikten sonra 

bir defada yapılması daha kolay ve çabuk gerçekleşir. Satırdaki notaların 

altına güfte hecelerinin dağıtılması, dolap tesisi veya birden fazla notaya 

kreşendo çizgileri çizilmesi bu türdendir.  

 

 

Dolayısıyla bu üç işlem ayrı bir ortamda 

gerçekleştirilir. Bu ortamlara MOD diyoruz ve ekrandaki 

yerlerinden tıklayarak istediğimiz mod’a geçebiliyoruz. 

Yukarda sayılan üç işlem dışında her şey "normal mod" da 

yapılır.  

  

 

Şimdi aşağıda bu üç işlemin yapılışını detayda görelim.     

 

 

 

 

 

$045   

 

Bir gurup notaya dolap koymak istiyorum. 

 

Bu işlem normal olarak satırın yazımı tamamlandıktan sonra 

yapılır. Önce Mod penceresine gidip dolap mod’una geçin.  

 

 

 

Sonra satırda fareyi, bir dolap çizgisinin başlaması gereken yere götürün 

ve tıklayın, fareyi bırakmadan dolap çizgisinin bitmesi gereken yere kadar 

götürün. Fare hareket ederken dolap çizgisi size gösterilecektir. 

Beğendiğiniz durum hasıl olunca fareyi bırakın.  

 

 

 
 

Yine de beğenmezseniz X işareti ile reddedin. Çizimi tekrarlayın. Dolap 

istediğiniz gibi olduysa, açılan pencerede dolap üzerine yazılacak rakamı 

seçin. "—" işareti seçilirse dolap çizgisine hiçbir şey yazılmaz.   

 

Dikkat: Dolap için fareyi tıkladığınız ve serbest bıraktığınız yerler, 

elemanların "arası" olmalıdır. Bir notanın tam üzerinden başlayan bir dolap 
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işareti o elemanın dolaba aidiyetini şüpheli kılar ve yanlış icraya sebep 

olabilir. 

 
 

   

Önemli: O satırdaki bütün dolaplar konunca "normal mod" 

a geçmeyi unutmayın.  

 

 

  

Dolabı iptal etmek istiyorum  

Dolap altına giren notalardan birisini sağ tıklayıp seçin. Açılan sarı 

pencerede işaretini tıklayın veya klavyeden D tuşunu kullanın. 

 

   

Dolap çizgisi üzerinde dolap numarası yerine bir ifade yazmak istiyorsanız 

dolap işlemini onaylarken 1 veya 2 rakamı yerine "-" işaretini seçin ve 51 

nolu paragrafı okuyun.     

 

Not: Bir alt satırda devam edecek dolapların çiziminde, dolap çizgisinin 

satır sonunda açık bırakılmasını sağlamak üzere fareyi satır içinde tıklayıp 

satır sonuna doğru çekerek satırdan biraz dışarda iken serbest bırakın.   

Bir alt satırda da ayni amaçla fareyi satır içinde tıklayıp sol anahtarına 

doğru çekerek satır dışında iken serbest bırakın. 
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$046  

  

Bir gurup notaya kreşendo veya dekreşendo tesisi 

 

 

Satır ekranının altındaki Mod penceresinden soldaki kreşendo moduna 

geçilir.  

 

 

 

Sonra satırda fare, ilgili işaretin başladığı notanın üzerinde tıklanır ve 

bırakılmadan bitiş notasının üzerine kadar çekilir. Bu arada farenin 

yüksekliğini değiştirerek işaret yerleştirilir. Fare hareket ederken 

çizilen şekil size gösterilecektir. 

  

Bilgi: Bu işaretin kreşendo veya dekreşendo olmasında farenin yönü 

belirleyicidir. İlk olarak tıklanan nota, iki çizginin birleştiği noktadır. 

Farenin serbest bırakıldığı nota ise işaretin kollarının açıldığı noktadır. 

Buna göre kreşendo için (artan volüm) fare soldan sağa doğru, dekreşendo 

için (azalan volüm) fare sağdan sola doğru çekilmelidir.  

   

Biraz üzerinde çalışarak kısa sürede meleke kazanabilirsiniz. Çizilen 

kreşendoyu beğenirseniz onaylayın, beğenmezseniz reddedin ve tekrar yapın.   

 

 

Önemli: Bu işlem, satırın tamamında bitince "normal 

mod" a geçmeyi unutmayın. 

 

   

 

Yazılmış kreşendonun iptali: Kreşendo altındaki notalardan herhangi birisi, 

sağ tıklanarak seçilir, beliren sarı pencerede tıklanarak iptal 

gerçekleştirilir. 

 

 

NOT: Yukarıda anlatılan şekliyle kreşendo veya dekreşendo konulması en az 

iki veya daha fazla sayıda nota üzerine olabilir. Oysa uygulamada sadece 

bir tek ses üzerinde bu tür bir özellik konulması gerekebilir. Bu durumda 

28 numaralı paragrafı (nüans işaretleri) okuyun.  

 

   

$047   

 

Notaların altına heceleri nasıl yazabilirim.? 

 

Bu işlem normal olarak bütün satırın yazımı bittikten sonra yapılır. Satıra 

ait bütün hecelerin önce, bu iş için ayrılmış kutulara birer boşluk 

bırakılarak yazılması lazım. Ekranın en üstündeki menü çubuğundan "Hece 

girişi" ni seçin.  
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Açılan 4 adet metin 

kutusunun en üsttekine, o 

satıra ait güfte hecelerini, 

(sadece o satıra ait) 

aralarında birer boşluk 

bırakarak yazın.  

 

 

Varsa ayni satırın 2. 3. ve 4. dönüşleri için (Türkü notalarında olduğu gibi) 

diğer kutuları da aşağıya doğru doldurun. (Bilinen kopyala yapıştır 

işlemleri burada da geçerlidir). 

  

 
 

 

Bundan sonra yapılacak işlem yazılan heceleri notaların altına dağıtmak 

olacaktır. Ancak bunun iki farklı yöntemi vardır:  

  

1-Satırdaki notaların büyük bir kısmı hece alacaksa: "OTOMATIK" butonu ile 

çıkılır ve notist, metin kutusuna yazdığınız bütün heceleri satırdaki 

notalara otomatik dağıtır. Bu işlemden sonra satırın kontrol edilmesinde 

fayda vardır. Hece almaması gereken birkaç notaya müdahale gerekebilir. 

Not: Bu özellik, satırdaki saz payları ve liezonla bağlanmış notalara hece 

yazmaz. Bu nedenle satıra heceler girilmeden önce, saz paylarının ve 

liezonların tesis edilmiş olması işlemi çabuklaştıracaktır.  

2-Satırda sadece birkaç nota hece alacaksa “MANUEL” butonu ile çıkın. Ve 

ekranın en altındaki Mod’lardan Ab__ işaretli Hece modunu seçin.  

 

Şimdi satırda tıklayacağınız her nota sırasıyla bir hece alacaktır. 

Bunu klavyeden ok tuşlarıyla imleci gezdirip H  

tuşunu kullanarak ta yapabilirsiniz. 
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Satıra hece dağıtımı bitince satırı kaydetmeyi unutmayın. 

 

 

 

NOT: Yanlışlıkla aralarına boşluk verilmemiş iki hece bilgisayar tarafından 

tek hece gibi algılanır ve ayni notanın altına bitişik yazılır. Bu durum 

bütün satırın hece dağılımını etkileyeceğinden, boşluklar verilirken 

dikkatli olunması gerekir.    

 

   

Tıkladığınız notanın altına gelecek hece, sadece o notada kalacaksa sadece 

tıklayın, devam eden diğer notalara da uzanıyorsa, fareyi bırakmadan son 

notaya kadar çekin. Böylece bir hece çizgisi de çizilir. 

   

Önemli: Satırın tamamında bu yerleştirme işi bitince 

"normal" moda geçmeyi unutmayın.  

 

 

Sonradan tek bir notaya bir hece bağlanması gerekiyorsa, önce hece giriş 

yerinde o heceyi ait olduğu yere yazın ve "manuel" ile çıkın. Sonra hecesi 

unutulmuş notayı sağ tıklayıp seçin. Açılan sarı pencerede  

 

işaretini tıklayın veya klavyeden H (Hece) tuşunu kullanın.  

 

Nota, sıradaki heceye bağlanacaktır. (Bu yöntemde hece moduna geçmeniz 

gerekmez)  

 

Bir notaya ait hecenin kaldırılması nasıl olur?  

O notayı sağ tıklayıp seçin (Nota üzerinde kırmızı imleç). Açılan sarı 

 

pencerede   işaretini tıklayın veya klavyeden H (Hece) tuşuna basın.  

 

O notanın altındaki hece silinir ve diğer heceler bir nota ileri kayar.  

Ancak varsa hece çizgisi silinmez. Çizgiyi de silmek için sarı penceredeki 

Altı çizgili  işareti tıklanmalıdır.   

 

Hece girişi sırasında yapılacak ek bir işlemle “İmâle” özelliği 

kullanılabilir. Bu, güftedeki bazı hecelerin prozodi gereği birbirine 

farklı bağlanması işlemidir ve hece girişi yapılırken, bağlanacak hecelerin 

son ve ilk harflerine birer nokta konarak temin edilir. Örnek: 

(Se ven öl mez şeklinde yazılan heceler: Se ven. .öl mez gibi yazılırsa 

  Se ve nöl mez şeklinde yorumlanır. Yani “n” harfi, yorumlamada, ait olduğu 

“ven” hecesinden ayrılarak bir sonraki “öl” hecesine katılır.)  
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Yazılan heceler nota ayaklarına temas ediyor?  

 

Ekranın sağ altındaki "hece sürgüsü" ile o satırdaki bütün 

hecelerin yüksekliklerini değiştirebilirsiniz.  

 

  

 

Dönüşleri farklı olan hecelerin yerleşimi için aşağıdaki 48 

nolu paragrafı okuyun. 

 

 

 

 

   

$048 

 

Dönüşleri farklı olan hece yerleşimi:  

 

Bir melodinin altında iki sıra güfte varsa ve heceler notalara üst sırada 

ve alt sırada farklı biçimde dağıtılmış ise, boş kalmasını istediğiniz 

hecelerin yerine q harfi koyunuz.    

 

Usulüne uygun "q" harfi nasıl konulur.? Örnek le açıklayayım. Bir melodinin 

güftesi, aşağıdaki gibi olsun. 

 

melodinin birinci tekrarında heceler  Ben se ni se vi yo rum 

melodinin ikinci tekrarında ise       Sen be ni sev mi yor sun 

 

gibi olsun. Bestekar burada prozodi gereği bir farklılık yapmış ise hecelerin 

notalara dağıtımı şöyle olabilir: 

 

Ben se ni --  se vi yo rum 

Sen be ni sev  -- mi yor sun 

 

Bu durumu sağlamak için hecelerin hece kutularındaki doğru yazılmış şekli 

şöyle olmalıdır: 

 

Ben se ni  q  se vi yo rum 

Sen be ni sev  q  mi yor sun 

 

 
 

Böylece porte altında heceler dağıtılırken q yazan hecelerin isabet ettiği 

notalar o satırda hece almazlar. 
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$049  

  

Notaların satırdaki dağılımını düzenlemek 

 

Satırın yazımı esnasında veya yazım işlemi tamamlandıktan sonra satırdaki 

nota veya elemanların dağılımlarını düzenlemek için, sembol penceresinin 

altında 4 adet yatay sürgü kullanılabilir.  

 

 
 

 

Bunlardan:      

-- soldaki sürgü, sol anahtarı ile anahtardan sonra gelen ilk nota veya eleman 

(bu usul rakamları veya donanım da olabilir) arasındaki boşluğu değiştirir. 

Deneyin ve etkisini görün. 

      

-- sağdaki sürgü, satırdaki son nota veya eleman ile satırsonu çizgisi 

arasındaki boşluğu değiştirir. Deneyin ve etkisini görün. 

      

-- ortadaki uzun sürgü, satır yazımına başlandığında nota veya elemanların 

"otomatik" olarak aldıkları aralıkları değiştirir. Yazarak satır sonuna 

ulaşıldıktan sonra bu sürgü etkisini kaybeder. Bu sürgünün kullanılması 

belirli bir süre deneyim kazanıldıktan sonra daha efektif olacaktır.  

Bu sürgüyü kullanmak sadece özel haller için gereklidir. 

      

-- ortadaki kısa sürgü, satırın yazımı tamamlandıktan sonra kullanılır, 

gruplanmış notaların birbirine daha yakın olmasını ve böylece, herhangi bir 

guruba girmemiş uzun notalara daha çok yer ayrılmasını sağlar. Sürgü sağa 

doğru tıklandıkça gruplanmış notalar daha çok yanaşık düzene girerler. Bu 

özellik okumayı kolaylaştırır ama mutlaka satırın tamamı yazıldıktan sonra 

kullanılması tavsiye edilir. Bu sürgüyü kullanmak sadece özel haller için 

gereklidir. 

 

 

$050 

   

Satır sonu çizgisinin ayrıcalığı nedir? 

 

Satırın yazımı bitince herhangi bir çizgi ÇEKMEYİN. Satır sonu 

penceresinden arzu edilen çizgi çeşidi tıklanarak satır sonu 

kapatılabilir.  

  

Bilgi: Bazen büyük usullerde bestelenmiş eserlerin satır sonları 

usul bitimi ile çakışmayabilir. Gelenekde bu haller için satır 

sonunda iki adet yatık "s" işareti kullanılırdı. Daha modern yazım 

stilinde artık satır çizgilerinin ucu açık bırakılmakta, hiçbir 

işaret konulmamaktadır. Bu seçenek satır 

sonu penceresinde en üst sol köşededir.     
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$051   

 

Satırın herhangi bir yerine birkaç kelime yazmak 

istiyorum. 

 

Bu amaçla, her satırın sol alt köşesinde bekleyen üç 

tane kutucuk vardır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunları, gerektikçe 

tıklayarak açabilir, İçine 

arzu edilen kelimeler 

yazılabilir ve “FONT” 

butonu ile yazı tipi, yazı 

boyutu gibi özellikler 

seçildikten sonra "tamam" 

ile çıkılarak fare ile 

satırın gereken yerine 

yapıştırabilirsiniz. 

 

 

 

 

Bu ifadeye tekrar fare ile ulaşabilmek 

için proğram, bu ifadeye ait kutuyu 

ifadenin altına getirir ve satırdaki 

diğer kutularla karışmasını önlemek 

için, kutunun içine ifadenin ilk harfi 

yazılır. 

 

 

İfadenizi bir dolap çizgisi üzerine 

yazmak isterseniz bunu yapabilirsiniz, 

ancak ifade penceresinden çıkmadan önce, 

"dolap metni olarak kullan" kutusunu 

işaretlemeniz gerekir.   
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Bu gibi ifadelerin yerini değiştirmek veya içeriğini değiştirmek, ya da 

tamamen iptal etmek gerektiğinde, altındaki kutucuk tıklanarak penceresi 

açılır ve istenilen değişiklikler yapılarak tekrar yapıştırılır. Tamamen 

iptal edilmesi isteniyorsa, “TEMİZLE” butonu ile içeriği silin ve "tamam" 

ile çıkın. Kutucuk sol alt köşedeki bekleme yerine gidecektir.    

 

Bilgi: Yazmak istediğiniz ifade birkaç kelimeden daha uzun ise sayfa 

altındaki güfte kutucuklarını bu amaç için de kullanabilirsiniz, 75 numaralı 

paragrafı okuyun.  

 

    

$052   

 

Herhangi bir satıra metronom değeri yazmak istiyorum 

 

Bunun için yine her satırın sol alt köşesinde bekleyen kutucuklardan birini 

kullanırız. Kutuyu tıklayarak açın, soldaki 4, 8, 16 rakamlarından birini 

seçin, ifade yerine de örneğin "=120" yazın. 

  

 

 
 

 

Bu pencereden "tamam" ile çıkıp fareyi satırda istediğiniz yere 

tıkladığınızda metronom değeri oraya yerleşir. Bu işlemde, yazı tipi veya 

yazı boyutunu değiştirerek, eşit karakteri ile rakam arasına boşluklar 

girerek estetiğine katkıda bulunabilirsiniz.   
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Yazmak istediğiniz kelimelerin metronom değeri ile bir ilgisi yoksa, soldaki 

seçeneklerden "hiçbiri" üzerinde kalmaya dikkat edin.     

 

 

$053   

 

İki eleman arasına biraz boşluk vermek 

 

Sembol penceresinden boşluk işaretine sağ tıklayın, 

 

Sonra satırda aralarını açmak istediğiniz 

elemanların arasına fare ile gidip tıklayın. 

Bu işaret baskıda görünmez ama silmek veya 

aralığı genişletmek gerektiğinde, ona 

ulaşabilmek amacıyla, küçük bir yeşil kutucuk 

satır üzerinde onun yerini belli eder. 

 

 
Bilgi: Bu işaretle elde edilen boşluk miktarı kolayca değiştirilebilir. 

Nasıl yapıldığını öğrenmek için 62 numaralı paragrafı okuyun. 

 

 

 

 

$054   

 

Satırda notaların estetik olarak düzenlenmesi:  

 

Satıra yazılmış hemen her şeyin yeri sonradan değiştirilebilir. Bazı 

elemanlar her yöne hareket edebildiği gibi, sus işareti gibi bazıları sadece 

yatay yönde, gurup ayak boyları gibi bazıları da sadece düşey yönde hareket 

ederler. Nota yazmak bir zevk meselesi ise göze hoş görünen ve bu nedenle 

de kolay deşifre edilebilen, dolayısıyla hatasız icra edilebilen nota 

sayfaları elde etmek notist ile mümkündür. 

 

Şimdi aşağıya inelim ve detaylarda nasıl yapıldığına bakalım.  
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$055   

 

Satır ekranında ekran üstündeki "Düzen" menüsünden "elemanlar" seçilirse, 

satırdaki nota, es ve diğer bütün elemanlar hareket ettirilebilir hale 

dönüşür.  

 

 

 
 

 

Bunlardan nota olmayan bütün elemanlar, (donanım ve usul rakamları dahil) 

üzerlerinde küçük bir kutucukla temsil edilirler. Notalarda ise bu görevi 

nota başı yerine getirir.   

Şimdi, yerini değiştirmek istediğiniz elemanın, varsa kutusunu, yok ise nota 

başını tıklayıp istediğiniz yere sürükleyin ve oraya bırakın. 

 

İnce ayar: Fare ile çok küçük ayarlamaları yapmakta zorlanırsanız, ilgili 

kutucuğu bir kez tıklayın ve sonra klavyeden ok tuşlarıyla yerleştirme yapın: 

 

Düzenleme işiniz bitince satır kaydetmeyi unutmayın. Bu işlemle kutucuklar 

da kaybolurlar ve düzen ortamından çıkmış olursunuz.   

 

 

 

 

$056  

  

"Düzen" menüsünden "Gurup ayak boyları" seçilirse, satırdaki gruplanmış 

bütün notaların ayak uzunluklarını değiştirebilirsiniz.   Şimdi, boyunu 

değiştirmek istediğiniz nota ayağının kutusunu, tıklayıp istediğiniz boya 

getirin ve orada fareyi bırakın. 

 

İnce ayar: Fare ile çok küçük ayarlamaları yapmakta zorlanırsanız, ilgili 

kutucuğu bir kez tıklayın ve sonra klavyeden ok tuşlarıyla yerleştirme yapın: 

 

 

Düzenleme işiniz bitince satır kaydetmeyi unutmayın. Bu işlemle kutucuklar 

da kaybolurlar ve düzen ortamından çıkmış olursunuz.   
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$057 

 

"Düzen" menüsünden "Arızalar" seçilirse, satırdaki bütün arıza işaretleri 

hareket edebilir hale dönüşür. 

  

Şimdi, yerini değiştirmek istediğiniz bemol veya diyezin üzerindeki 

kutucuğu, tıklayıp istediğiniz yere getirin ve orada fareyi bırakın. 

 

İnce ayar: Fare ile çok küçük ayarlamaları yapmakta zorlanırsanız, ilgili 

kutucuğu bir kez tıklayın ve sonra klavyeden ok tuşlarıyla yerleştirme yapın: 

 

 

Düzenleme işiniz bitince satır kaydetmeyi unutmayın. Bu işlemle kutucuklar 

da kaybolurlar ve düzen ortamından çıkmış olursunuz. 

 

 

 

$058 

 

"Düzen" menüsünden "uzatma noktaları" seçilirse, satırdaki bütün uzatma 

noktaları hareket edebilir hale dönüşür. 

Şimdi, yerini değiştirmek istediğiniz noktanın üzerindeki kutucuğu, 

tıklayıp istediğiniz yere getirin ve orada fareyi bırakın. 

 

İnce ayar: Fare ile çok küçük ayarlamaları yapmakta zorlanırsanız, ilgili 

kutucuğu bir kez tıklayın ve sonra klavyeden ok tuşlarıyla yerleştirme yapın: 

 

Düzenleme işiniz bitince satır kaydetmeyi unutmayın. Bu işlemle kutucuklar 

da kaybolurlar ve düzen ortamından çıkmış olursunuz. 

 

 

$059 

 

"Düzen" menüsünden "Heceler" seçilirse, satırdaki bütün güfte heceleri 

hareket edebilir hale dönüşür. 

  

Şimdi, yerini değiştirmek istediğiniz hecenin üzerindeki kutucuğu, tıklayıp 

istediğiniz yere getirin ve orada fareyi bırakın. 

 

Bilgi: heceler bu yöntemle sadece sağa veya sola hareket edebilir. Hece 

satırını komple aşağı / yukarı hareket ettirmek için ekran sağ altındaki 

sürgüyü kullanın. 

 

İnce ayar: Fare ile çok küçük ayarlamaları yapmakta zorlanırsanız, ilgili 

kutucuğu bir kez tıklayın ve sonra klavyeden ok tuşlarıyla yerleştirme yapın: 

 

Düzenleme işiniz bitince satır kaydetmeyi unutmayın. Bu işlemle kutucuklar 

da kaybolurlar ve düzen ortamından çıkmış olursunuz. 
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$060 

 

"Düzen" menüsünden "Takıları" seçilirse, satırdaki bütün takılar hareket 

edebilir hale dönüşür. 

  

Şimdi, yerini değiştirmek istediğiniz takının üzerindeki kutucuğu, tıklayıp 

istediğiniz yere getirin ve orada fareyi bırakın. 

 

İnce ayar: Fare ile çok küçük ayarlamaları yapmakta zorlanırsanız, ilgili 

kutucuğu bir kez tıklayın ve sonra klavyeden ok tuşlarıyla yerleştirme yapın: 

 

 

Düzenleme işiniz bitince satır kaydetmeyi unutmayın. Bu işlemle kutucuklar 

da kaybolurlar ve düzen ortamından çıkmış olursunuz. 

 

 

$061 

 

"Düzen" menüsünden "Yaylar" seçilirse, satırdaki bütün liezon yayları 

hareket edebilir hale dönüşür. 

  

Şimdi, yerini değiştirmek istediğiniz yayın üzerindeki kutucuğu, tıklayıp 

istediğiniz yüksekliğe getirin ve orada fareyi bırakın. 

 

İnce ayar: Fare ile çok küçük ayarlamaları yapmakta zorlanırsanız, ilgili 

kutucuğu bir kez tıklayın ve sonra klavyeden ok tuşlarıyla yerleştirme yapın: 

 

Düzenleme işiniz bitince satır kaydetmeyi unutmayın. Bu işlemle kutucuklar 

da kaybolurlar ve düzen ortamından çıkmış olursunuz. 

 

 

$062 

 

"Düzen" menüsünden "boş elemanlar" seçilirse, satırda yerleştirilmiş bütün 

büyük aralıklar (boş elemanlar) genişletilebilir hale dönüşür. 

  

Şimdi, genişliğini değiştirmek istediğiniz elemana ait kutucuk satırın üst 

kısmında gösterilmiştir. Bu kutuya tıklayıp aşağı doğru çekerseniz notalar 

arasındaki aralık genişler. İstenilen boşluk elde edilince fareyi serbest 

bırakın. 

 

İnce ayar: Fare ile çok küçük ayarlamaları yapmakta zorlanırsanız, ilgili 

kutucuğu bir kez tıklayın ve sonra klavyeden tuşlarla yerleştirme yapın: 

 

 

Düzenleme işiniz bitince satır kaydetmeyi unutmayın. Bu işlemle kutucuklar 

da kaybolurlar ve düzen ortamından çıkmış olursunuz. 
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$063 

 

Satırı kaydetmek: 

 

Ekranın sağ altındaki 

"Disket resmi" 

tıklanarak 

gerçekleştirilir. 

 

 

 

Satır yazılırken, ara sıra kaydetme alışkanlığı kazanırsanız, bir aksilik 

olduğunda yazdıklarınızın silinmesini önlemiş olursunuz. 

 

BİLGİ: Kullanıcılar tarafından genellikle satır kaydetmenin unutularak 

başka satıra geçildiği gözlenmiştir. Bunu engellemek için, satır değiştirme 

okları, satıra yapılan ilk müdahaleden sonra kırmızı renge döner. Bu haliyle 

satır değiştirme teşebbüsünüz, bir mesajla engellenir. Ancak sizin 

onayınızdan sonra oklar tekrar siyah renge döner. Artık satırı kaydetmek 

veya kaydetmeden başka satıra geçmek kullanıcının insiyatifine 

bırakılmıştır. 

 

 

 

$064 

 

Başka satıra geçmek: 

--Daha önce yazılmamış yeni bir satır açmak istiyorsanız veya 

--geçmek istediğiniz satır, bulunduğunuz satırın çok yakınında ise, 

ekranın sağ altındaki aşağı / yukarı oklarla bunu sağlayabilirsiniz.  

 

 
 

Her zaman, ekranın ortasında bulunan yazım satırının numarası bu okların 

yanında gösterilir ve oklar kullanıldıkça satır numarası da değişir. 

 

Çok sayfalı bir eserde, bulunduğunuz satırdan epey uzakta başka bir satıra 

gidecekseniz (örneğin 2. satırdan 18. satıra) bu durumda okları defalarca 

tıklamak yerine, satır ekranından (orta satırın sağ üst köşesindeki kırmızı 

X işaretini tıklayarak) çıkın ve sayfa ekranında hedef satıra bir defada 

tekrar girin. (Satır üzerine tıklama ve menüden "Bu satırı göster") 
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$065 

 

Sayfa ekranına geri dönmek 

 

Yazıma açık olan orta satırın sağ üst 

köşesindeki kırmızı X işareti ile sayfa 

ekranına dönebilirsiniz. 

 

Satırı kaydetmediyseniz bir mesajla 

uyarılırsınız. 

 

 

$066 

 

Notisti kapatmak 

 

 

 

 

 

 

Sayfa ekranında iken "dosya" menüsünden 

"çıkış" seçeneğini tıklayın. 

 

 

 

 

$067 

 

Sayfa ekranında yapılacaklar 

Sayfa ekranında, eserinizin ayni anda sadece tek bir sayfasını 

görebilirsiniz. Bu ekranda nota yazılmaz, ama satırların sayfada yerleşimi, 

başlıkların yerleşimi, güftenin yerleşimi gibi "mizampaj" işlemleri 

yapılır. Sayfalar arasında dolaşılabilir, sonraki sayfa ile satır 

alış-verişi yapılabilir. Satır bazında kesme, kopyalama, taşıma işlemleri 

yapılır. İstenen sayfa yerleşimi oluştuktan sonra sayfalar  basılabilir 

veya resim dosyası olarak diske kaydedilebilir. Yapılan ayarlamalar, bu 

sayfadan çıkmadan önce "Dosya" menüsünden "kaydet" seçeneği ile kaydedilir.  

 

Şimdi aşağıya inip bu işlemleri detaylarını öğrenelim. 

 

 

 

$068 

 

Sayfalar arasında satır hareketleri 

 

Şu anda ekranda gösterilen sayfanın numarası 

ekranın solunda gösterilir. 

Eserin varsa diğer sayfalarını görmek için sayfa 

numarasının yanındaki ok işaretli butonları 

kullanın.                                                                                                                                                                        
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Ekrandaki sayfanın satır sayısı fazla geldiyse, bu 

sayfadaki son satırı bir sonraki sayfanın başına 

gönderebilirsiniz. Bunu için sayfa numarasının altında 

sağdaki büyük  butonu kullanın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunun tersine, bir sonraki sayfanın en üst satırını 

ekranda gördüğünüz sayfanın en altına eklemek 

isterseniz soldaki büyük butonu kullanın. 

 

 

 

 

$069 

 

Sayfadaki bütün satırların topluca aşağı / yukarı hareketleri: 

                                                                                         

Sayfa üzerindeki başlık bilgilerine daha fazla yer 

açmak için satırları aşağı almak, veya sayfa altında 

güfteye daha fazla yer açmak için satırları topluca 

yukarı taşımak isteyebilirsiniz.  

 

Ekranın solunda bulunan dik sürgülerden soldaki sürgü 

değiştirildikçe, sayfadaki tüm satırlar topluca aşağı 

/ yukarı hareket ederler.  

 

 

 

 

 

$070 

 

Sayfadaki bütün satır aralıklarının topluca 

değiştirilmesi 

 

Sayfadaki satır sayısını değiştiremiyorsanız, eseri 

sayfaya sığdırmak için satır aralıklarını daraltma 

gerekebilir. Veya, çok az satır ihtiva eden bir eserde 

satırların bütün sayfaya eşit şekilde dağılmasını 

isteyebilirsiniz.  

  

Ekranın solunda bulunan dik sürgülerden sağdaki sürgü değiştirildikçe, 

sayfadaki tüm satır aralıkları topluca daralır / genişler.  
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$071 

 

Başlık bilgilerinin (Eserin adı, makamı, usulü ve 

bestekâr, söz yazarı isimleri) girilmesi. 

 

Ekranın sol tarafındaki "markaj" yazılı buton 

tıklanınca,  

 

 

 

 

 

 

 

Sayfanın üst bölümünde 9 adet küçük kutucuk gösterilir.  

 

 

Kutucuklardan herhangi birine çift tıklayın. Yukardaki 9 kutunun temsil 

ettiği 9 farklı bölgesi olan bir pencere açılır.  
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Bunlardan sayfa üst ortasındaki iki adedi yukardan aşağı sıra ile Eserin 

makamı ve eserin adı için, 3. Bölge sayfa numarası için, soldaki bölgeler 

usul bilgileri için, sağdaki bölmeler bestekâr ve söz yazarı için 

ayrılmıştır.  

 

 

Şimdi en üstteki bölgeye tıklayıp eserin makamını ve formunu yazın.  

(NİHAVEND ŞARKI gibi). "font" yazan buton ile yazınızın karakter tipi ve 

büyüklüğünü belirleyin. İtalik veya bold = kalın özellikleri de 

verebilirsiniz. 

 

Sonra ikinci bölgeye tıklayıp eserin adını yazın ve font özelliklerini ayni 

şekilde belirleyin. 

 

Bunları yapınca "tamam" ile çıkın.  

 

Sayfaya döndüğünüzde yazdıklarınız istediğiniz gibi yerleşmemiş olabilir. 

Sayfa değişikliğinden dolayı kutucuklar kaybolmuş ise, tekrar "markaj" 

butonunu tıklayıp kutucukları görünür hale getirin ve her yazıyı, kendi 

köşesindeki kutusundan fare ile tutarak yeniden yerleştirin. Kutucukları 

gizlemek için tekrar "markaj" tıklayın. 

 

Bilgi: Bu anlatım örnek olarak verilmiştir. Siz farklı bölgelere farklı 

bilgiler yazmakta tamamen serbestsiniz. Bilinmesi gereken, bu iki ifadenin 

daima sayfanın tam ORTASINDA yer alacağıdır. Sadece yüksekliklerini 

değiştirebilirsiniz. 

 

Sayfaların son halini saklamak için dosya menüsünden kaydet seçeneğini 

tıklayın. 

 

 

 

 

$072 

 

Eserin usul adının girilmesi 

 

Ekranın sol tarafındaki "markaj" yazılı buton tıklanınca, gösterilen 9 adet 

kutucuktan herhangi birini çift tıklayın. Soldaki bölmeler usul bilgileri 

içindir. Bu bölmelerden birine tıklayıp eserin usul bilgilerini yazın. 

"font" yazan buton ile yazınızın karakter tipi ve büyüklüğünü belirleyin. 

İtalik veya bold=kalın özellikleri de verebilirsiniz. 

 

Varsa, usul hakkında başka yazmak istedikleriniz, onları da ayni şekilde 

sola yanaşık diğer iki bölgeye yazabilirsiniz. 

 

Bunları yapınca "tamam" ile çıkın.  

 

Sayfaya döndüğünüzde yazdıklarınız istediğiniz gibi yerleşmemiş olabilir. 

Sayfa değişikliğinden dolayı kutucuklar kaybolmuş ise, tekrar "markaj" 

butonunu tıklayıp kutucukları görünür hale getirin ve her yazıyı, kendi 
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köşesindeki kutusundan fare ile tutarak yeniden yerleştirin. Kutucukları 

gizlemek için tekrar "markaj" tıklayın. 

 

Bilgi: Bu anlatım örnek olarak verilmiştir. Siz farklı bölgelere farklı 

bilgiler yazmakta tamamen serbestsiniz. Bilinmesi gereken, bu üç satırın 

daima sayfanın SOLUNA DAYALI yer alacağıdır. Sadece yüksekliklerini 

değiştirebilirsiniz. 

 

Buraya yazdığınız bilgilerin daha içerden başlamasını isterseniz, bilginin 

başında birkaç boşluk bıraktıktan sonra yazmaya başlayın. 

 

Sayfaların son halini saklamak için dosya menüsünden kaydet seçeneğini 

tıklayın. 

 

 

 

$073 

 

Eserin besteci ve söz yazarı bilgilerinin girilmesi 

 

Ekranın sol tarafındaki "markaj" yazılı buton tıklanınca, gösterilen 9 adet 

kutucuktan herhangi birini çift tıklayın. Sağdaki bölmeler besteci ve söz 

yazarı içindir. Bu bölmelerden birini tıklayıp eserin bestecisini yazın. 

"font" yazan buton ile yazınızın karakter tipi ve büyüklüğünü belirleyin. 

İtalik veya bold=kalın özellikleri de verebilirsiniz. 

 

Sonra sağdaki ikinci bölmeye tıklayıp eserin güfte sahibini yazın ve font 

özelliklerini ayni şekilde belirleyin. 

 

Bunları yapınca "tamam" ile çıkın.  

 

Sayfaya döndüğünüzde yazdıklarınız istediğiniz gibi yerleşmemiş olabilir. 

Sayfa değişikliğinden dolayı kutucuklar kaybolmuş ise, tekrar "markaj" 

butonunu tıklayıp kutucukları görünür hale getirin ve her yazıyı, kendi 

köşesindeki kutusundan fare ile tutarak yeniden yerleştirin. Kutucukları 

gizlemek için tekrar "markaj" tıklayın. 

 

Bilgi: Bu anlatım örnek olarak verilmiştir. Siz farklı bölgelere farklı 

bilgiler yazmakta tamamen serbestsiniz. Bilinmesi gereken, bu üç satırın 

daima sayfanın SAĞINA DAYALI yer alacağıdır. Sadece yüksekliklerini 

değiştirebilirsiniz. 

 

Buraya yazdığınız bilgilerin sağa dayalı olmasını istemiyorsanız, bilgiyi 

yazdıktan sonra birkaç tane boşluk ekleyin. 

 

Sayfaların son halini saklamak için dosya menüsünden kaydet seçeneğini 

tıklayın. Bir nota sayfasının başlık bilgileri yaklaşık şöyle yazılmış 

olmalı: 
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Ve sayfada şöyle görünmelidir: 

 

 

 
 

 

 

$074 

 

Sayfa numarası verilmesi 

 

Bilgi: Eseriniz tek sayfalı ise buraya ihtiyacınız olmayacaktır. 

 

Ekranın sol tarafındaki "markaj" yazılı buton tıklanınca, gösterilen 9 adet 

kutucuktan herhangi birini çift tıklayın. Yukardan üçünce bölme sayfa 

numarassı içindir. Bu bölmeyi tıklayıp: 

 

--sadece "*" (yıldız) yazabilirsiniz. 

--Daha ayrıntılı olarak "Sayfa = *" şeklinde ya da 

--"*. sayfa" gibi veya  

--(*) şeklinde yazabilirsiniz. 

 

(Yukardaki resme bakınız.) 
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Dilerseniz "font" yazan buton ile yazınızın karakter tipi ve büyüklüğünü 

belirleyin. İtalik veya bold=kalın özellikleri de verebilirsiniz.  Bunları 

yapınca "tamam" ile çıkın. 

  

Bu halde proğram, eserin her sayfasında yıldız yazılı yerde otomatik olarak 

o sayfanın numarasını gösterir. 

 

Sayfaya döndüğünüzde sayfa numarası bilgisini, kendi köşesindeki kutusundan 

fare ile tutarak yeniden yerleştirin. Kutucukları gizlemek için tekrar 

"markaj" tıklayın. 

 

Sayfaların son halini saklamak için "dosya" menüsünden kaydet seçeneğini 

tıklayın. 

 

 

 

 

$075 

 

Eserin güftesinin yazılması 

 

Ekranın sol tarafındaki "markaj" yazılı buton tıklanınca, sayfanın bir çok 

yerinde küçük kutucuklar gösterilir. Bunlardan sayfanın en altındaki 6 adet 

kutucuk eserin güftesini yazmaya mahsustur. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Sayfanın altını görmek için sağdaki sürgüyü kullanın) 

 

Bu kutucuklardan en soldakinin üzerine çift tıklayın. Güfte yazılabilecek 

bir pencere açılır. Şimdi buraya eserin güftesini yazın. (Bir kıta=dörtlük 

olarak) 

 

 

Bilgi: bir güfte penceresine sadece bir dörtlük yazın, diğer dörtlükler için 

diğer güfte pencerelerini kullanın. Ayni yere birden fazla dörtlük 

yazarsanız, 

  

 

a) harf sayısı kapasitesi yetmeyebilir,  

b) ayni güfte penceresindeki dörtlükleri birbirinden bağımsız 

yerleştiremezsiniz, farklı sayfalara gönderemezsiniz. 

 

Bilgi: Bu alanda, bilinen bütün metin kesme-yapıştırma ve kopyalama 

işlemleri geçerlidir. 
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Pencere üzerinde, yazdığınız ve daha yazabileceğiniz harf sayısı 

gösterilir. Limit bir dörtlük için 250 harftir. 

 

Son olarak bu güftenin, eserin hangi sayfasında görüneceğini belirten rakamı 

(gerekiyorsa) değiştirin.  

 

Bunları yapınca "tamam" ile çıkın.  

 

Varsa güftenin diğer dörtlüklerini de diğer kutucukları kullanarak ayni 

yöntemle yazabilirsiniz. 

 

Köçekçeler gibi çok sayfalı ve uzun güfteli eserler yazarken, güftenin her 

kıtasını eserin farklı sayfalarına yerleştirme lüksünüz vardır. 

 

Sayfaya döndüğünüzde yazdıklarınız istediğiniz gibi yerleşmemiş olabilir. 

(Güfte dörtlükleri üst üste gelecektir. Bu normaldir.) Sayfa 

değişikliğinden dolayı kutucuklar kaybolmuş ise, tekrar "markaj" butonunu 

tıklayıp kutucukları görünür hale getirin ve güftenin her kıtasını kalıp 

halinde, kendi köşesindeki kutusundan fare ile tutarak yeniden yerleştirin. 

Kutucukları gizlemek için tekrar "markaj" tıklayın. 

 

Sayfaların son halini saklamak için dosya menüsünden kaydet seçeneğini 

tıklayın. 

 

 

$076 

 

Sayfada satır veya aralıklarının tek tek değiştirilmesi 

 

Ekranın sol tarafındaki "markaj" yazılı buton 

tıklanınca, sayfadaki satırların sonlarında 

ikişer adet küçük kutucuk gösterilir. Bunlar, 

satır aralarının diğer satırlardan bağımsız 

olarak değiştirilebilmesini mümkün kılar. 

 

 

Kullanım: bu kutucuklardan soldaki, fare ile tutulup aşağı / yukarı çekilirse 

satır tek başına hareket eder. Sağdaki kutucuk çekilirse, ait olduğu satır 

ve onun altındaki bütün satırlar (sadece bu sayfada) aşağı / yukarı hareket 

eder. 

 

Sayfaların son halini saklamak için dosya menüsünden kaydet seçeneğini 

tıklayın. 

 

 

$077 

 

Sayfada bir satırı komple başka satıra taşıma 

 

Bu işlem için sayfa ekranında iken, taşınacak kaynak satırın üzerinde 

tıklayıp "bu satırdaki notaları taşı" seçin. Sonra fareyi hedef satırın 

üzerinde tıklayıp "notaları bu satıra yapıştır" seçin.  
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Kaynak satırınızdaki tüm elemanlar silinecek ve hepsi hedef satıra 

yazılacaktır. 

 

 

Seçtiğiniz Hedef satır eserin başka bir sayfasında da olabilir. 

 

Sayfaların son halini saklamak için dosya menüsünden kaydet seçeneğini 

tıklayın. 

 

Bilgi: Bu yöntemle farklı eserler arasında satır taşıyamazsınız.  

 

 

 

 

$078 

 

Sayfada bir satırı komple başka satıra kopyalama 

 

Bu işlem için sayfa ekranında iken, taşınacak kaynak satırın üzerinde 

tıklayıp "bu satırdaki notaları kopyala" seçin. Sonra fareyi hedef satırın 

üzerinde tıklayıp "notaları bu satıra yapıştır" seçin. Kaynak satırınız 

aynen kalacak, ama üzerindeki bütün elemanlar aynen bu satıra da 

yazılacaktır. 

  

Seçtiğiniz Hedef satır eserin başka bir sayfasında da olabilir. 

 

Sayfaların son halini saklamak için dosya menüsünden kaydet seçeneğini 

tıklayın. 

Bilgi: Bu yöntemle farklı eserler arasında satır kopyalayamazsınız.  

 

 

$079 
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$080 

 

 

Sayfaları doğrudan bir yazıcıya göndermek 

 

Sayfa ekranında iken, sol taraftaki yazıcı resmini tıklarsanız, 

 

O anda ekranda görünmekte olan sayfanız doğrudan bağlı 

yazıcınıza gönderilir. Eserin diğer sayfaları için bu 

işlemi aynen tekrar etmeniz gerekir. 

 

Bilgi: A4 büyüklüğünde kağıdınıza yazdıracağınız porte 

çizgilerinin sıklığını buradan değiştirebilirsiniz. Bu 

değişiklik satır aralıklarını etkilemez, sadece satırın 

kendi içinde çizgi aralıklarını değiştirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

$081 

 

Sayfaları bilgisayara resim dosyası halinde kaydetmek 

 

Bazen nota sayfalarını kâğıda basmak yerine, (veya 

ilaveten,) bilgisayarınızda resim dosyası halinde 

saklamak gerekebilir. Bunun için JPG veya BMP 

butonlarını kullanın. Her defasında sadece ekranda 

görünen sayfa kaydedilir.  

 

 

 

JPG seçeneğinde nota sayfası dijital olarak 

sıkıştırılmış halde kaydedilir. Diskinizde az yer 

kaplar, Mail yoluyla başkalarına göndermek daha 

kolaydır, ama yazdırıldığında resim kalitesi, sadece dikkatli bakılınca 

fark edilecek kadar azalır. 

 

BMP seçeneğinde sayfanın bütün detayları resme aktarıldığından, diskte çok 

yer kaplar, internetle göndermek daha zordur. Ancak basıldığında daha 

kaliteli sayfalar alınabilir.  

 

Bu yöntemlerden herhangi biriyle diskinize kaydedilmiş resim dosyaları, 

eğer sizin tarafınızdan müdahale edilmemiş ise "Notalarım" ismini 

verdiğiniz çalışma klasörünüze kaydedilir. Notisti kapatıp bu klasöre 

girdiğinizde kaydettiğiniz resim dosyalarını görebilirsiniz. Örneğin 

"Bin ah işitirsin" adlı bir eserin dosyaları klasörde şöyle isimlendirilir: 
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JPG formatında ise: 

1. sayfa      Bin ah işitirsin_1.JPG ismiyle, 

2. sayfa      Bin ah işitirsin_2.JPG ismiyle kaydedilir. 

 

BMP formatında ise: 

1. sayfa      Bin ah işitirsin_1.BMP ismiyle, 

2. sayfa      Bin ah işitirsin_2.BMP ismiyle kaydedilir. 

 

 

 

 

$082 

 

Bilgisayarda kayıtlı sayfa resimlerini yazdırmak 

 

Daha önce JPG veya BMP formatında diskinize kaydedilmiş resim dosyalarını, 

yazıcıdan çıkarmak isterseniz, birçok farklı yöntemden bir tanesi, dosya 

adını sağ tıklayıp açılan menüden "yazdır" seçmektir. Başka bir yol da açılan 

menüden "gönder" ve "yazıcı" seçmektir. Bu dosyaların içeriğini, Windows 

ile gelen birçok resim görüntüleyici proğramlar ve paint proğramı hemen 

ekrana getirebilir. 

 

ÇOK ÖNEMLİ: BMP uzantılı bir resim dosyasını yazıcıya göndermeden önce 

mutlaka yazıcınızın diyalog kutusuna girerek neyin nasıl yazdırılacağından 

emin olmanız gerekir. Hiç değiştirilmezse, yazıcılar bir nota sayfasını 4 

veya 6 tane A4 kağıdına (çok büyütülmüş olarak) basarlar. Bunu engellemek 

için, yazıcı ayarlarında "sığdır" kutusunu bulun ve işaretleyin, yazılacak 

notanın 1 sayfa olduğundan emin olun, ayrıca sayfa düzenlemesine girerek 

kenar boşluklarını sıfır yaparsanız kâğıdı daha efektif kullanmış 

olursunuz. Ama bütün bunlarla uğraşmadan kaliteli bir çıktı isterseniz 

notist in içinden direk yazdırma yöntemini kullanın. 

 

Bilgi: BMP dosyaları büyük ve hantal olduklarından yavaş hareket ederler. 

Onlarla çalışırken sabırlı olmanız gerekir. 

 

Önemli: Nota sayfalarının asetat kılıflarda taşınacağı düşünülerek, sayfa 

sol kenarında zımba delikleri için ilave boşluk bırakılmamıştır. Bu arzu 

edilirse, sayfayı önce diske yazdırıp oradan yazıcıya gönderirken sayfa 

yapısında kenar boşlukları ile oynanması amaca ulaşmak için yeterlidir. 

$083 

 

$084 

 

Daha önce yazılmış bir eseri açmak 

 

Daha önce yazılmış bir eseri, yazmaya devam etmek veya üzerinde değişiklik 

yapmak üzere açmak için: 

 

Sayfa ekranında iken "dosya" menüsünden "aç" seçilir, ekrana gelen diyalog 

penceresinde fare ile istediğimiz eserin adını seçer ve "aç" butonunu 

tıklarız.  
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Proğramı ilk kurduğunuz zaman ekrana gelen diyalog penceresinde hiçbir eser 

görünmemesi doğaldır. Yeni bir eser başlatmalısınız. 

 

Eserin satırları proğram tarafından okundukça bu işlem ekranın sağ tarafında 

mavi kutucuklarla gösterilir.  

 

Dolu mavi kutular, yazılı satırları, beyaz kutular boş 

satırları temsil eder. Buradan eseri en son ne durumda 

bıraktığınızı ve yazmaya nereden başlayacağınızı 

hatırlayabilirsiniz. 

 

Ayrıca hangi eser üzerinde çalıştığımızı hep 

hatırlayabilmek için ekranın üst ortasında eserimizin adı 

gösterilir. 

 

 

 

 

$085 

 

Mezür kontrolü: 

Bugün, bilgisayar proğramlarıyla çabukça ve bir defada hiç hatasız nota 

yazmak hemen hemen imkânsız gibidir. Eserin yazımı sırasında mutlaka bir 

satırın bir yerinde sekizlik yerine onaltılık basılmış olabilir veya bir 

uzatma noktası unutulmuş olabilir. Bu tür yazım hatalarını yakalamak ve 

temizlemek için onları çabucak teşhis etmek gerekir. 

 

İşte bu amaca yönelik olarak notist "mezür kontrolü" ihtiva eder. 15 

zamanlıya kadar küçük usullerde olmak ve usul rakamlarının esere uygun 

yerleştirilmiş olması koşulu ile notist, bütün eseri çok kısa bir sürede 

denetler ve bulduğu hataları yerleriyle birlikte size bildirir. 

 

Sayfa ekranında iken menülerden "mezür kontrolü" tıklanırsa eserin 

mezürleri, baştan sona sayılır ve bulunan yazım hataları rapor edilir. 

 

Bilgi:  

Mezür kontrolü her mezürün toplam 

süresini usul rakamları ile 

karşılaştırarak çıkan 

uyumsuzlukları bildirir. Buna 

karşılık, diyez veya bemol hataları 

gibi perde yanlışlıklarını 

yakalayamaz. Bu tür hatalar için 

eserin "dinlenerek" denetlenmesi gerekir. (Akustik bölümüne bakınız.) 
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$086 

 

Tercihler genel 

Türk makam ve halk musikisinde 

birçok nota yazım kuralı vardır. 

Bunlardan bazıları batı notası 

ile bize gelmiş, bazıları bizim 

musikimizin gereği olarak kayıt 

altına alınmış, bazıları da bir 

yerde yazmasa bile camia 

tarafından kabul görmüş 

gelenekler biçimindedir. Ancak 

bazıları da vardır ki notayı 

yazan kişinin göz zevkine 

bırakılmıştır. İşte bu guruba 

giren hususlar, notist 

proğramında "tercihler" başlığı 

altında toplanmış ve sayfa 

ekranındaki menülerden 

kullanıcının ulaşabileceği 

şekilde hizmete sokulmuştur. 

Bu başlık altında yapacağınız 

tercihler, proğramı açtığınız 

zaman bir defa yapılır ve notist 

kapatılmadıkça geçerliliklerini 

korurlar. 

 

 

 

Şimdi aşağıya inip detaylarını öğrenelim. 

 

 

$087 

 

Liezon kalınlıkları 

 

Menüden tercihler tıklanınca açılan pencerede, liezon kalınlıkları için 

ekranda ve baskıda ayrı ayrı olmak üzere üçer seçenek sunulmuştur. Bunları 

deneyerek zevkinize uygun olanı işaretleyip tamam ile çıkarsınız. Satırlar 

kaydedildikçe yeni tercihiniz dikkate alınır. 
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$088 

 

Fare imleci 

Menüden tercihler tıklanınca açılan pencerede, fare imleci için üç seçenek 

sunulmuştur. Bunları deneyerek zevkinize uygun olanı işaretleyip tamam ile 

çıkarsınız. 

 

 

 

$089 

 

Güfte hecelerinin notalara göre yeri: 

Menüden tercihler tıklanınca açılan pencerede, hecelerin yerleşimi için üç 

seçenek sunulmuştur. Bunları deneyerek zevkinize uygun olanı işaretleyip 

tamam ile çıkarsınız. 

 

 
 

Bilgi: Bu yöntemle yapılacak değişiklikler bütün eseri etkiler.   

Heceler, ayrıca bireysel olarak düzen menüsünden de sağa ve sola 

kaydırılabilirler. Bunun için 59 numaralı paragrafı okuyun. 

 

 

 

$090 

 

Hece devam çizgileri 

Notaların altına yazılan hecelerin, izleyen diğer notalarda da devam 

ettiğini gösteren çizgiler farklı üç seçenekle belirtilmiştir. Arzu edilen 

çizgi stili seçildikten sonra "tamam" ile tercihler penceresi kapatılır. 

O anda yazıma açık olan satırdaki hece devam çizgileri bu değişiklikten 

etkilenir. Diğer satırlar ise kaydedildikçe etkilenir. 

 

Hiç çizgi istemeyen kullanıcılar, nota yazmaya başlamadan önce bu seçeneği 

"yok" olarak işaretlemelidir. Hece devam çizgileri kullanılarak yazılmış 

bir eserde bu çizgilerden vazgeçilecekse, yine seçeneği "yok" olarak 

değiştirmek yeterlidir. Etkisi, eser kaydedilip tekrar açılınca görülür. 
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$091 

 

Diğer tercihler 

Tercihler penceresinin en alt bölümünde, modlarla ilgili, Fare ile birlikte 

gösterilen porte ek çizgileri ve yazım sırasında sesli uyarılarla ilgili 

üç seçenek sunulmuştur. Bunları arzunuza uygun değiştirerek kendinize daha 

konforlu bir yazım tarzı sağlayabilirsiniz. 

 

 

 

 

$092 

 

Yazı tipi tercihleri: 

Notist proğramı, metinlerde kullanılan harflerin büyüklüğü, tipi ve kalın 

ya da italik olması gibi "font özellikleri" nin seçimini daima kullanıcıya 

bırakır. Bunlardan: 

 

-başlık bilgilerinde,   

-satırlardaki ifadelerde ve 

-metronom bilgisinde 

 

kullanılacak fontların seçimi, kendi yazımları sırasında ilgili 

pencerelerdeki font butonları tıklanarak yapılır. (Kendi konularında 

anlatılmıştır) 

 

 

-güfte hecelerinde, 

-güftenin kendisinde, 

-Saz payı yazılarında, 

-usul rakamlarında ve 

-dolaplar üzerindeki metinlerde 

 

kullanılacak fontların topluca seçimi için, ekranın üst bölümündeki 

menülerden 

"Yazıtipleri" i 

tıklanır, açılan 

menüde değiştirmek 

istediğiniz fontu 

seçerek bütün yazı 

özelliklerinin 

gösterildiği diyalog 

kutusuna 

ulaşabilirsiniz. 

Burada 

tercihlerinizi yapın ve tamam ile çıkın. Satırlar kaydedildikçe Font 

tercihleriniz aynen uygulanır. 
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$093 

 

Dosya menüsü farklı kaydet seçeneği 

 

Yazımı tamamlanmış bir eser üzerinde sonradan 

bazı değişiklikler yapmak, ama bu esnada yazılmış 

eserin ilk halini de korumak arzusunda isek, eseri 

notist ile açın, sayfa ekranında dosya menüsünden 

"farklı kaydet" seçeneğini tıklayın. Açılan yeni 

pencerede yaratılacak yedek dosyaya bir isim 

vererek "tamam" tıklayın. Bu eserin aynısı, 

verdiğiniz isimle çalışma klasörünüze 

kaydedilir.  

 

Notist'i kapatıp tekrar açtığınızda eser adları listesinde o dosyanızı da 

göreceksiniz. 

 

Bu özellikten, bestekâr dostlarımız bestelerinin farklı versiyonları 

üzerinde çalışmalar ve etütler yaparken faydalanabilirler. 

 

 

$094 

 

Nota yazımının herhangi 

bir aşamasında son yapılan 

işlemden vazgeçerseniz 

“Geri al” butonunu, “Geri 

al” işleminden 

vazgeçerseniz “Yinele” 

butonunu kullanın, Notist 

10 aşamaya kadar 

yaptığınız işlemlerde 

geri gidebilir. 

 

 

$095 

 

Hızlı yazım için klavye kısayolları 

 

Nota yazımını kolaylaştırmak ve zamandan kazanmak amacıyla klavyenin sağ 

tarafındaki numaratör tuşları kullanılarak, tek hareketle istenen uzunlukta 

nota yazmak mümkündür. Sıra ile 1 den 7 ye kadar tuşlar 64 lük notadan 1 

lik notaya kadar yazar. Bu yöntemle satıra yazılan nota daima imlecin sağında 

yer alır. Bu nedenle araya nota girmek durumunda önce imleci oraya götürmek 

gerekir. 

Nota önce, solundaki nota ile aynı perdeye yazılır, siz daha sonra 

aşağı/yukarı ok tuşlarıyla onu istenen perdeye taşıyabilirsiniz. 
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ÖNEMLİ: Bu özelliği kullanmadan önce klavyedeki NUM-LOCK tuşunu etkin hale 

getirmelisiniz. 

B-D-N tuşları seçili notaya arıza tesis eder. (Bemol-Diyez-Natürel) 

E tuşu seçili notayı aynı değerde sus işaretine çevirir. (Es) 

           Not: notist proğramında 64 lük sus işareti kullanılmaz. 

K ve U tuşları seçili notanın süresini değiştirir. (daha Kısa ve daha Uzun) 

<  ve > tuşları (sağa /  sola ok) normal modda imleci kontrol eder 

            Düzen (retuş) ortamında düzenleme yapar. 

^ ve v  tuşları (yukarı / aşağı ok) normal modda seçili notanın perdesini 

değiştirir. 

             Düzen (retuş) ortamında düzenleme yapar. 

SPC tuşu (ara çubuğu) satırın sonuna mezür çizgisi koyar 

DEL (silme) tuşu seçili elemanı siler. 

“.” Tuşu seçili notaya uzatma noktası koyar. (Kaldırır) 

HOME tuşu imleci satır başına taşır. 

END tuşu imleci satır sonuna taşır. 

Numaratör tuşlarındaki + ve  – tuşları otomatik guruplamadan sonra lüzumu 

halinde gurupta seçili notanın önündeki bağ çizgilerini düzenlemeye yarar.         

+ tuşu,  iki nota arasındaki “TAM” çizgileri bir döngü içerisinde 

değiştirir.              

 – tuşu,  iki nota arasındaki “YARIM” çizgileri bir döngü içerisinde 

değiştirir.  

* tuşu, imleç bir gurubun son notasında ise bu gurubu önündeki bir gurupla 

birleştirir. 

/ tuşu, imleç bir gurubun içinde ise o aralıktan gurubu ikiye böler. 

Klavye üzerindeki “1” rakam tuşu, geriye doğru üçleme tesis / iptal eder. 

 

Bu kısayolların ezberlenmesine gerek yoktur, yazarken ekranın sağ tarafında 

daimi olarak gösterilir. 
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$096 

 

Transpoze baskı elde etmek. 

Bu özellik sayesinde notist ile yazılmış bir eseri, pratikte çok kullanılan 

ahenklerden biriyle yazılmış şekilde kâğıda basabilirsiniz. 

Yapılması: Sayfa ekranında iken, ekran üzerindeki menülerden “Analiz ve 

Göçürüm” seçilir. Açılan sayfada sağ taraftaki ahenklerden istenen 

seçilerek “Başlat” butonu tıklanır. Bundan sonra ekrana gelecek mesajları 

izleyerek, aynı eserin farklı perdeden yazılmış bir kopyasını elde 

edersiniz. 

Not: Yazılımın amacı dışında, ticari kullanımı arzu edilmediği için bu 

özelliğin erişimine sınırlama getirilmiştir. (notist@hotmail.com) 
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                    A K U S T İ K      B Ö L Ü M Ü 

 

&101 

GİRİŞ: 

Notist ile yazılmış eserlerin seslendirilmesi hiçbir zaman gerçek 

enstrümanlarla yapılan canlı icranın yerini alamaz. Ancak, yazım sırasında 

unutulan değiştirme işaretleri veya yanlış perdeye konmuş notaları 

belirleyip düzeltmenin tek yolu o eseri dinlemekten geçer. Notist, kendisi 

ile yazılmış bir eseri, kullanıcı tarafından serbestçe tayin edilen 

özelliklerle dinletebilir. Bu özellikler: 

1-eserin gideri (metronom bilgisi) 

2-Giderin değişimi (finalde ağırlaşma gibi) 

3-seslendirecek saz veya sazlar 

4-her sazın kullanılacağı ney ahengi (transpoze) 

5-her sazın kullanacağı kanal numarası 

6-icraya refakat edecek ritim saz 

7-ritim sazın kullanacağı usul kalıbı 

8-melodi sazlarının kendi aralarındaki volüm dengesi 

9-melodi sazlarıyla ritim saz arasındaki volüm dengesi 

10-eserde kullanılan ve notaya yazılamayan çeşniler (baskılar) 

 

Yukarda sayılan özelliklerin değişmeden kaldığı eser bölümlerinin her 

birine “PASAJ” denir. Herhangi bir pasajın bu özellikleri, pasaj oluşturma 

aşamasında serbestçe tayin edilebilir ancak, bunlar pasaj bitinceye kadar 

değiştirilemez. 

 

&102 

Eseri pasajlara ayırma: 

Eseri pasajlara ayırmada (icra planı) iki önemli kriter göz önünde 

bulundurulur:  

I-Hepimizin bildiği gibi, bir eserin notası yazılırken, yerden tasarruf 

amacıyla, iki defa çalınan bölümler bir defa yazılır ve farklı olan notaları 
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varsa dolaplara yazılır. Bunun gibi, eser boyunca belki 4 defa çalınması 

gereken nakarat sadece bir defa yazılır ve önce reprizlerle, sonra da senyo 

işaretiyle icra yönlendirilir. 

Bu husus nota yazımında böyle olmakla beraber, eser icra edilirken durum 

farklı olmak zorundadır. Bilgisayar, icra edilecek pasajları mutlaka arka 

arkaya dizilmiş olarak ister. Bu işlem eserin seslendirilmesi için icra planı 

yapılırken dikkat edilecek birinci husustur. Eser icra edilirken bir 

noktadan sonra başka bir bölüme atlanıyorsa orada yeni bir pasaj başlatılması 

gerekir 

İkinci husus, eser içerisinde, yukarıda sayılan 10 adet özellikten herhangi 

birinin veya birilerinin diğerlerinden farklı olmasıdır. Bu özellikler bir 

bölüm için bizim tarafımızdan serbestçe belirlenirken, bazılarının 

değişmesi halinde o noktada da yeni bir pasaj başlatılmalıdır.  

 

&103 

Seslendirmeye hazırlık: 

Sayfa ekranında iken 

“Görünüm” menüsünden 

“icra” seçilirse, eserin 

tümü tek resim halinde 

ekrana gelir. Buna ICRA 

(performans) ekranı 

diyoruz.  

Bu ekranda, seslendirmede 

çok önemi olmayan başlık 

bilgileri ve güfte 

gösterilmez. Ekranın sol 

tarafında İCRA PLANI, sağ 

tarafta ise soldaki planda kutusu işaretlenmiş olan bir pasajın ismi ve tüm 

PASAJ ÖZELLİKLERİ gösterilir. 
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&104 

 

Pasaj oluşturma: 

İcra ekranında fare nota sayfası üzerindeyken imleç yeşil renkte 

görünür. Bu durumda bir pasajın başlangıç notasının, tarafınızdan 

belirtilmesi beklenmektedir. Çalınmasını istediğiniz bölümün ilk notasına 

tıklayın. (Sus işaretiyle başlıyorsa sus işaretini tıklayın). 

Başlama noktası için tıklamayı takiben imleç kırmızı renk alır. 

Bu da pasajın bitiş yerinin beklentisidir. Pasajın bittiği yeri 

tıklayın.(Sus işaretinde bitiyorsa sus işaretini tıklayın). 

 

 

 

Bitiş noktası için tıklamayı takiben pasajınıza, oluşturulacak diğer 

pasajlardan ayırt edebilmek için bir isim vermeniz istenir. Kolaylık olması 

için muhtemel isimler bir liste halinde ekrana gelir, Birini seçin. Bu 

seçimden sonra, başlangıcı ve sonu belirlenmiş  bir pasaj, soldaki pasaj 

planı penceresinde kendi ismiyle belirir.  
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Burada verilecek ismin çok önemi 

yoktur. Amaç sadece pasajın, 

eserin neresine ait olduğu 

konusunda size bir hatırlatma 

yapmasıdır. 

 

NOT:Kırmızı imleci istediğiniz 

kadar aşağı satırlara 

indirebilirsiniz. Ancak uygulama 

sınırları açısından (5-6 

satırdan sonra) bir limit aşımı 

varsa mesajla uyarılırsınız. Bu 

halde pasajınızı biraz 

kısaltmayı deneyin. 

 

Bir eserin bilgisayar tarafından doğru icrası için doğru pasaj oluşturma, 

önemli bir işlem olduğu için bu noktada konunun iyi anlaşılmış olması 

gerekmektedir. Bu nedenle işlemi detaylı bir örnekle açıklamak faydalı 

olacaktır. 

Bir şarkının tekrarlanan zemin bölümünü pasajlara ayırma örneği: 

Birinci pasaj: eserin ilk satırındaki ilk elemandan (nota veya sus) 

birinci dolaptan önceki son elemana kadar. 
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İkinci pasaj: birinci dolaptaki bütün elemanlar. 

 

 

Üçüncü pasaj: birinci pasajın aynı. 

 

 

Dördüncü pasaj: ikinci dolaptaki bütün elemanlar. 
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Teorik olarak 4 pasaj halinde çalınabilecek bu örnek, pratikte biraz 

kısaltılabilir: 

Zemini oluşturan notaların bütün özellikleri birinci dolap altındaki 

notaların özellikleriyle aynıdır ve bu iki pasaj artarda çalınacaktır. 

Dolayısıyla birinci ve ikinci pasajlar tek pasaj olarak tesis edilebilir. 

Ayrıca, 2. Dolaptaki notaları içeren 4. Pasaj, ondan sonra icra edilecek 

olan nakarat bölümünü içeren 5. pasaj ile aynı özelliklere sahiptir ve bu 

iki pasaj artarda çalınacağı için pratikte 4. ve 5. Pasajlar birleştirilerek 

tek pasaj halinde oluşturulabilir.  

 

&105 

Pasaj özelliklerini verilmesi:  

Yukarda anlatıldığı şekilde, 

eserin sonuna kadar bütün pasajlar 

oluşturulduktan sonra icra 

planının en üstündeki pasajın  

 

 

kutucuğu tıklanır. 

bu pasaja ait “varsayılan” özellikler pasaj 

ismiyle birlikte ekranın sağındaki 

özellikler penceresinde gösterilir. 
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Bu özelliklerin her birinin bizim istediklerimizle değiştirilmesi, 

özelliğin bulunduğu satırda fare el işareti şekline dönüştükten sonra 

tıklanarak gerçekleştirilir. 

A) Birim Nota: Tıklanınca açılan menüden birim nota, burada dörtlük, sekizlik 

veya onaltılık olarak seçilir. Bu değer, eserin ilk portesinde yazdığımız 

metronom birim notasının aynısı olmalıdır. 

B) Giriş metronom: Tıklanınca açılan tablodan bir değer seçilir. Bu değer, 

Pasaj çalınmaya başladığında uygulanacak gider seviyesidir ve eserin ilk 

portesinde yazdığımız metronom değerine eşit olmalıdır. 

C) Çıkış metronom: Giriş metronom değeri seçilince notist bu değeri çıkışa 

da eşitler. Yani bu, pasaj boyunca eserin gideri değişmeyecek anlamındadır. 

Eserin final mezürlerinde yeni bir pasaj yapıp, Girişi 180, çıkışı 90 

verirseniz, canlı performans benzeri güzel bir final     (Ağırlaşarak 

bitirme) dinlersiniz. 

D) Solist saz: tıklanınca açılan menüden bir enstrüman seçin. Ancak 

seçtiğiniz enstrumana ait özel ses doyasının çalışma klasörünüzde mevcut 

olması gerekir. Yok ise notist sizi bir mesajla bilgilendirir. (Sinüs, 

bilgisayarınızın çıkardığı bip sesidir) 

E) Göçürüm tıklanınca 52 komalık bir tablo açılır. Buradan seçilecek herhangi 

bir koma kadar transpoze dinleyebilirsiniz. Ancak pratikte kullanılan ney 

ahenkleri tablodaki yerlerinde (kızneyi, Mansur gibi) isimlerle 

belirtilmiştir. 

NOT: İlk sazın ahengi belirlenince proğram, diğer refakat sazlarının 

göçürümlerini de buna uydurur. Siz özellikle farklı ahenk isterseniz 

değiştirebilirsiniz. 

 

Genel bilgi: 

Yerinden deyimi ile BOLAHENK akord, bir sesten deyimi ile 9 komalık SÜPÜRDE 

akord, dört sesten deyimi ile 22 komalık KIZNEYİ akordu, Beş sesten deyimi 

ile 31 komalık MANSUR akordu kastedilir. 

Esasen bu ifadeler teknik olarak yanıltıcı olup, doğruları sırasıyla 

Yerinden, Bir tam ses pestten, bir tam dörtlü pestten ve bir tam beşli pestten  

olmalıdır. 
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F) Kanallar: burada verilecek 0-3 arası 4 kanal, eğer eserin o satırında 

özel olarak yazılmışsa, o kanalı icra eder, yazılmamışsa 0 ve 1 nolu 

kanallardaki notalar icra edilir. Bu gelişmiş özelliği, notist ile bir süre 

çalıştıktan sonra kullanmanız tercih edilir.Solist sazın bu özelliklerine 

benzer şekilde, diğer refakat 

sazları da belirlenir. 

G) Ritim saz: Özel ritim ses dosyası 

çalışma klasörünüzde mevcut ise, 

buradaki menüden bir ritim saz 

belirleyin. 

 

H) Usul kalıbı: Tıklanınca usuller 

listesi açılır. Notanın birinci 

satırındaki usul rakamlarıyla 

uyumlu ve eserin kendi usulünde bir 

kalıp seçin. 

 

I) Ses dengeleri: Burası 

tıklanınca, seçilen solist ve 

refakat sazlarının yer aldığı bir 

pencere açılır. Burada dikey sürgülerle 

enstrümanlar arası volüm dengesi verilir. 

Yatay sürgü ile de, ritim sazın diğer sazlara 

göre volüm dengesi verilir. Ayarlama bitince 

“Tamam” ile çıkın. 

 

 

Pasaj özellikleri listesinin yandaki 

sürgüsünü aşağı doğru çekin. 

 

J) Çeşni: Bu özellik, notada mevcut 

işaretlerle belirtilemeyen baskılar için 

kullanılır. Örnek olarak: Aşağıda 

anlatılacak “ÇEŞNİ” bölümünde yazıp diske 

kaydettiğiniz bir çeşni burada bir pasaja 

verilebilir. Çeşnilerin bir durak perdesi, 

bir de ismi olduğu için  (nevada hicaz gibi) birbiri ardına iki liste açılır. 

İlkinde durak perdesi seçilir, ikinci listede çeşni ismi seçilir. Notist 

o pasajda, nota yazımı esnasında verilmiş değiştirme işaretlerini yok 

sayarak yerine diskte kayıtlı çeşninin aralıklarını kullanır. Elbette o 
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çeşni daha önceden çıkış ve iniş olarak tarafınızdan yazılıp kaydedilmiş 

olmalıdır. (Aşağıda anlatılacak) 

Buraya kadar sadece birinci (planda en üstte olan) pasajın özelliklerini 

verdik. Diğer pasajların özelliklerini de kolayca verebilmek için pasaj 

özellikleri penceresinin hemen altındaki “Bu ayarlar her pasajda geçerli 

olsun” butonunu tıklarız.  

 

 

Eser bu şekilde dinlenmeye hazırdır. Ancak gerçekten bazı pasajların bazı 

özellikleri diğerlerinden farklı ise o pasaja gidip farklı olan özelliği 

doğru değeri ile değiştirebiliriz:  

Sırayla:  

Soldaki pasaj planından o pasajın kutusu tıklanır, sağda ismi ve mevcut 

değerleri gösterilir, Değişecek olan değerin gösterildiği satır tıklanır 

ve doğru değer seçilir. 

Bu işlemlerden sonra güvenlik açısından, “dosya” menüsünden “kaydet” 

seçeneğini kullanarak, yaptıklarımızın kaza ile silinmesini önlemiş oluruz. 
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Dinleme:  

İcra planına geri döneriz. Dinlemek 

istediğimiz pasajları kutularını 

işaretleriz.  

 

 

 

 

 

 

(Bazen eserin ortasında tek bir pasajı dinlemek isteyebiliriz. 

Bütün pasajların kutuların işaretlemek veya bütün pasajların kutularını 

boşaltmak gerektiğinde İcra planı penceresinin altındaki “Hepsi / Hiç biri” 

kutusunu kullanın. 
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Bundan sonra ses doyası oluşturmak gerekir. 

Bunu için İcra planı penceresinin altındaki 

“wav kaydet” butonu tıklanır. 

 

 

Notist, verilen 

bilgilere uygun bir ses dosyası hazırlar ve bunu 

.DAT uzantısı ile çalışma klasörünüze kaydeder.  

Ayni zamanda İcra planı penceresinin altında 

“dinleme” “ara verme” ve “durdurma” butonlarını 

taşıyan (video player benzeri) bir başka 

pencere açılır. Bu butonları kullanarak pasajlarınızı art arda bir bütün 

olarak dinleyebilirsiniz.  

 

Eserin dinlenmesine ara vermek için ortadaki düğme, son vermek için sağdaki 

düğme kullanılır. Yeşil gösterge, çalmakta olan ses dosyasının ne kadarının 

dinletildiğini gösterir. 

ÖNEMLİ: Başka bir işleme geçmeden önce icrayı mutlaka durdurmalısınız. 

  

İcra planındaki pasajların sıralanmasında, bir pasajın sınırlarında veya 

bir pasajın özelliklerinden birinde yapılacak bir değişikliğin, geçerli 

olması için mutlaka “Wav kaydet” butonu tekrar kullanılmalı ve yeni ses 

dosyası oluşturulmalıdır.  

Seçtiğiniz melodi ve ritim 

sazlarından herhangi birine ait 

saz dosyası eksikse bu durum 

mesajla size bildirilir. 

 

 

 

 

Kullanılabilecek saz dosyaları listesi: 

CELLO.PCM Çellonun arşe sesleri 

CELPC.PCM çellonun piçikato sesleri 

KANUN.PCM kanun sesi 

KEMAN.PCM keman sesi 
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KLRNT.PCM klarnet sesi 

KMNCE.PMC kemençe sesi 

MTNBR.PCM mızraplı tanbur sesi 

RITIM.PCM ritim saz sesi 

UDOOO.PCM ud sesi 

Bu dosyalardan geçerli olanları notist.org sitesinden indirebilirsiniz. 
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Pasajların edit edilmesi: (yeniden düzenleme) 

Pasaj oluşturma esnasında bir pasajın sınırları (başlama veya bitiş) yerinde 

hata yapılmış ise, bu pasajı silip yeniden oluşturmak gerekmez. Hatalı 

pasajın icra planındaki kutusu tıklanarak ekranda o pasajın eserdeki yeri 

siyah renkte gösterilir. Bundan sonra klavye üstündeki şu tuşlarla pasajın 

yerini ve uzunluğunu değiştirebilirsiniz: 

 

 

 

 

1 nolu rakam tuşu basıldıkça, pasajın başlama yeri ÖNCEKİ notaya alınır 

(pasaj başlangıçtan genişler) 

2 nolu rakam tuşu basıldıkça, pasajın başlama yeri SONRAKİ notaya alınır 

(pasaj başlangıçtan daralır) 

3 nolu rakam tuşu basıldıkça, pasajın bitiş yeri ÖNCEKİ notaya alınır (pasaj 

sondan daralır) 

4 nolu rakam tuşu basıldıkça, pasajın bitiş yeri SONRAKİ notaya alınır (pasaj 

sondan genişler) 
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Klavye üstü rakam tuşlarının pasaj 

sınırlarına etkisi: 

 

 

 

 

108 

İcra planının edit edilmesi: 

İcra planında yapılacak değişiklikler için bu 

pencerenin üzerindeki butonlar kullanılabilir. 

Bunlar, kutuları işaretlenmiş pasajı 

kopyalamaya, silmeye ya da bir yukarı veya bir 

aşağı kaydırmaya yararlar. 

 

 

 

ÇEŞNİ ÖZELLİĞİ 

Türk musikisi eserlerinin kısmen uyumlu hale getirilmiş batı notası ile 

yazılması, ne yazık ki makamlarımızın en önemli unsuru olan çeşni olgusuna 

zarar vermektedir. Saz sanatçılarımız icra sırasında kulak yardımıyla 

melodinin o andaki çeşnisine ait baskıları kullanarak bu mahzuru bir dereceye 

kadar ortadan kaldırmaktadır. Ayni eseri bilgisayardan dinlerken bu 

şansımız olmadığı için, yazılı notada belirtilemeyen bu tür baskıların bize 

duyurulmasını sağlamak üzere yazılıma ÇEŞNİ özelliği eklenmiştir. Bu 

özellik sayesinde eserin belli pasajlarında, notasyondaki arızalar yok 

sayılarak belli perdeler üzerinde belli çeşnilerin duyurulması mümkün hale 

gelmiştir.  

Bu işlem, ekranın üstündeki “görünüm” 

menüsünden “Çeşni Tanımlama” seçeneği 

tıklanarak başlatılır. 

Ekrana boş bir sayfa ve sol tarafa bir çeşni 

isim listesi gelir. 
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Burada yapılabilecekler: 

A-yeni bir çeşni tanımlama (İleri düzey) 

B-Mevcut çeşnilerden birini yeniden düzenleme 
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Yeni bir çeşni tanımlama: 

Çeşni isim listesinden boş bir çeşni (rakamla gösterilenlerden) tıklanır. 

Ekrana bir beşlinin her derecesi için çıkıcı ve inici seyirde “varsayılan 

aralıkları” gösteren bir grafik gelir.  
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Bu grafikte mavi çizgiler 1/53 oktav değerindeki tam Holder komalarını, yeşil 

çizgiler her tam koma arasındaki 1/3 lük dilimleri, kırmızı çizgi ise durak 

perdesini gösterir. 

 

Ayrıca fare grafik üzerinde gezinirken, o andaki 

derecenin rakamsal tanımlaması sol alt köşede 

gösterilir. 

  

Bunlar farenin bulunduğu perdenin üst komşusuna, alt 

komşusuna ve karara olan uzaklığının Holder koması ve 

Sent cinsinden ifadesidir.  

  

 Yeni bir çeşni yaratırken bu perdeler, her derece için 

fare ile tıklanarak tayin edilir. Gerekiyorsa inici 

ve çıkıcı seyirler için farklı aralıklar düzenlenebilir. Notist bu oranları 

aynen kullanır. 
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Aralıkların tayininden sonra oluşturulan çeşniye yeni 

bir isim yazılır ve kaydet butonu ile çıkılır. Verilen 

isim, daha sonra bu çeşniye pasaj özelliklerinden 

ulaşmak için kullanılacaktır.  
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Mevcut bir çeşninin yeni aralıklarla tekrar düzenlenmesi: 

Sol taraftaki çeşni isim listesinden, istenen çeşni tıklanarak grafik 

gösterim ekrana getirilir ve istenen değişiklikler, yukarda anlatıldığı 

şekilde yapılır. Değişikliklerin kalıcı olması için kaydedilmesi gerekir. 

Her tanımlanmış çeşni, notist çalışma klasörünüzdeki özel bir dosyaya 

yazılır. 

 

Notist ile iyi vakit geçirmenizi dilerim. 

 

Yük. Müh. M. Uğur Keçecioğlu 

notist@hotmail.com 

www.notist.org 
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