
Hangi Müzik, Hangi Tarz?

Dünya genelinde yüzlerce müzik tarzı var, ama çoğu-
muzun -birkaç tanesi hariç- hangi tarzın neye benze-
diğine dair net bir fikri yok. Örneğin pop veya caz de-
sem hemen aklınızda birkaç örnek canlanır. Peki ya 
new age, ambient, synthpop dersem? İşte tüm müzik 
türlerinin ne olduğu hakkında detaylı bilgi alabilece-
ğiniz ve örneklerini dinleyebileceğiniz harika bir web 
sitesi hayata geçirmişler. www.musicmap.info adre-
sinden ulaşabileceğiniz bu web sitesinde, farklı mü-
zik türlerinin nasıl ortaya çıktığından detaylı tarihçesi-
ne, örnek çalma listelerinden müzik terimleri sözlüğü-
ne kadar özenle derlenmiş geniş bir bilgi dağarcığın-
dan faydalanabilirsiniz. Eğer hangi müzik tarzının ku-
lağa nasıl geldiğini daha kısa ve kolay yoldan duymak 
istiyorsanız, bu durumda da size Glenn Mcdonald’ın 
Every Noise at Once adlı web uygulamasını öneririm. 
Otomatik bir algoritma tarafından Spotify müzik plat-
formu üzerinde yer alan 1500’e yakın farklı müzik tar-
zının etiket bulutu şeklinde derlendiği bu uygulama-
da, seçtiğiniz tarzın isminin üzerine tıklayarak o tar-
zın bir örneğini anında dinleyebilirsiniz. Denemek için 
everynoise.com/engenremap.html adresine tıklama-
nız yeterli.

Bilgisayarlar yazı yazma konusunda büyük rahatlık sağ-
lıyor. Yazdıklarınızı kolayca kaydedebiliyorsunuz, yan-
lış yaptığınız yeri tek dokunuşta silebiliyorsunuz, hata 
yaptığınızda geri alabiliyorsunuz, büyük metin blokla-
rını işaretleyerek kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz... Yi-
ne de çoğu yazar çıkardığı melodik seslerle, hatalarını-
zı göz ardı ederek yazdığınız şeye devam etmeye zorla-
yışıyla ve yalnızca önünüzdeki sayfaya odaklanmanızı 
sağlayan basit yapısıyla daktilo kullanmayı özlüyor. İş-
te böyle bir özlem içinde olanlar için internet tarayıcı 
üzerinden kullanabileceğiniz harika bir daktilo uygula-
ması var. OverType adlı bu sanal daktilo, daktilonun çı-
kardığı kendine özgü seslerden tutun da yazarken veya 
satır atlarken kâğıdın sola doğru kaymasına kadar ger-
çek bir daktilonun tüm özelliklerini bire bir ekranınıza 
taşıyor. Yazı karakterlerinin üzerindeki mürekkebin ara 
ara soluklaşmasını bile ekrana yansıtmışlar. Hatta dak-
tilonun amacına uygun değil diyerek kaydetme fonksi-
yonu bile koymamışlar. Bunun için ya yazdığınız sayfa-
nın çıktısını almanız ya da “dosyaya yazdır” diyerek PDF 

benzeri bir dosyaya aktarmanız gerekiyor. Tüm bunla-
rı kabullenebiliyorsanız kullanması son derece keyifli. 
Denemek için uniqcode.com/typewriter adresini ziya-
ret edebilirsiniz.

İnternet tarayıcınız üzerinde çalışan OverType adlı daktilo uygulamasıyla 
gerçek bir daktiloda yazma hissini bilgisayarınızda yaşayabilirsiniz.

Klavyenizin Daktiloya Dönüşmesini İster misiniz?

Farklı müzik tarzları hakkında 
bilgi almak ve dinlemek isterseniz, 
MusicMap ve Every Noise web 
sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
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