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MÜZİK TERMİNOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ

AB form - İki farklı parça veya bölümden oluşan bir müzikal plan.
ABA form - Sonat olarak da adlandırılan formda da kullanılan, üç bölümden oluşan bir müzikal plan.
ABACA form - Ayrıca Rondo formu denir.
Absolute Music - Edebi, dramatik veya resimsel bir programa sahip olmayan müzik.
A capella - Enstrümantal eşlik olmadan söylenen koro müziği.
Accelerando, accel - Yavaş yavaş daha hızlı.
Accent -  Vurgu veya vurgu belirtmek için bir notanın üzerine yerleştirilir.
Accidental - Verilen sese dahil olmayan keskin, düz veya doğal.
Accompaniment - Bir solo bölüm için destekleyici veya arka plana sahip bir vokal veya enstrüman parçası.
Accordion - Küçük bir klavye ve serbest titreşimli metal sazlarla, hava pilili körük tarafından üretildiğinde 
çalınabilen bir müzik enstrümanı.
Acid Rock - 1960’ların sonlarında ortaya çıkan ve çoğu zaman psychedelic uyuşturucularla özdeşleşen 
Amerikan rock türü. Bu stil ağır amplifikasyon, enstrümantal doğaçlama, yeni ses teknolojileri ve ışık gös-
terileri özelliklerine sahiptir.
Adagio - Yavaş; Andante’den daha yavaş, largodan daha hızlı.
Additive meter - Daha küçük, düzensiz gruplara (örneğin, 2 + 3 + 2 + 3 = 10) bölünen vuruşların kalıpları; 
Doğu Avrupa müzikleri arasında yaygındır.
Addolorato - Üzgün.
Ad libitum, ad lib - İcracının tempoyu değiştirmesine ve / veya bir vokal veya enstrümantal kısım ekleme-
sine veya çıkarmasına izin veren bir terim. Piacere ile eş anlamlıdır.
A due – Divisi’den sonra birlik olmaya dönüş.
Aerophone - Flüt, düdük veya korna gibi birincil titreşimli araç olarak hava kullanarak ses üreten enstrü-
manlara verilen ad.
Affrettando - Acele Etmek.
Agilmente - Canlı.
Agitato – Ajite ederek; Heyecanla.
Al. all’, alla, alle - Diğer kelimelerle, ör. al Fine (sonuna kadar).
Album - Tam uzunluklu bir kayıt. Pop müzikte, bir dizi şarkı içerir.
Al coda - “Köşeye.”
Aleatory, or aleatoric music – İcracıların kendi materyallerini ve / veya kendi sunum tarzlarını gerçekleş-
tirmekte serbest oldukları şans müziği.
Al fine - Sona kadar.
Alla breve - Kesim zamanı; Her ölçümde iki vuruşun olduğu bir metre ve bir yarım nota bir vuruş alır.
Allargando, allarg - Tempoyu yavaş yavaş artan hacimle; En sık bir parçanın sonuna doğru gerçekleşir.
Allegretto - Allegro’dan daha yavaş.
Allegro - Hızlı tempo; neşeli.
Allemande - Rönesans ve Buroque dönemlerinde popüler olan ılımlı çift zamanlı Alman dansı; sık sık Barok 
takımının ilk hareketi.
Al segno - İşarete dön, Dal Segno. Değiştirme - Bir notun kazayla kaldırılması veya indirilmesi.
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Alteration - Kadın seslerin en düşük seviyesi
Alto - Kadın seslerin en düşük seviyesi
Alto clef - C hattının personelin üçüncü hattına düşmesi. Çoğu zaman viyola tarafından kullanılır.
Ancora - Tekrar
Andante - Orta tempo.
Andantino - Andante’den biraz daha hızlı.
A niente - Hiçbir şeye, ör. ppp için.
Animato - Hareketli; canlı.
Answer - Öznenin bir fügün ikinci girişi, genellikle dördüncü ya da konunun beşte biri kadardır.
Anthem - İngilizce bir dini koro kompozisyonu; Liturjik olarak, motelin Protestan eşdeğeri.
Antiphonal - Bir grubun 2 veya daha fazla gruba ayrıldığı, ardışık olarak ve daha sonra birlikte çalıştığı 
performans stili.
Antique cymbals - Oyuncuların her birinin elinde tuttuğu, hafifçe vurulmuş ve titreşmesine izin verilen 
küçük pirinç diskler.
A piacere - Performansta özgürlük. Ad libitum ile eş anlamlı.
Appassionato - Ateşli. 
Appoggiatura - Bir harmonik olmayan ton; genellikle armonik tonun yarım veya tam bir adım üzerindedir, 
bu vuruşta gerçekleştirilir ve sonra çözülür.
Arabesque - Fantezi bir piyano parçası. Bir temaya bağlı veya eşlik eden süslü pasaj.
Aria - Orkestra eşliğinde solo ses için Lyric şarkı, genellikle yoğun duygusal ifadeye sahiptir; opera, cantata 
ve oratoriolarda bulunur.
Arpeggio - Bir akorun seslerini, aynı anda değil, birbiri ardına söylenen veya çalındığı şekilde tanımlamak 
için kullanılan bir terim.
Arrache - Güçlü pizzicato.
Arrangement - Bir kompozisyonun uyarlanması.
Articulation - Notaların ayrıldığı veya bağlı olduğu staccato veya legato gibi dereceler.
A tempo - Bir önceki tempoya dönüş.
Atonalitv - Bir tonal merkezi eksik.
Augmentation - Uzun nota değerlerinde melodik çizginin tekrarlandığı kompozisyon tekniği. Azaltmanın 
tersi.
Augmented - Bir yarım adım ile büyütülmüş olan büyük veya mükemmel bir aralık için terim, ör. c-g, (artı-
rılmış beşinci) veya c-d, (artırılmış ikinci). Ayrıca, artırılmış beşinci bir örnek ile bir triad için kullanılır, örn. C 
majörlü C +, c-e-g’de arttırılmış tonik triad.
Baby grand - Küçük bir kuyruklu piyano.
Balance - Enstrümanlar veya sesler arasındaki sesin ve tınının uyumluluk ayarı; enstrümanistler veya voka-
listler arasında veya kayıt veya mix sırasında elektronik olarak da olabilir.
Ballade - Ortaçağ döneminde bir tür trouvere müzik ve şiiri. Daha sonra, Alman şiirleri içinden bestelenmiş 
bir şarkı olarak kullanıldı.
Band - Genellikle rüzgar ve vurmalı çalgılar ve yaylı çalgılar olmak üzere enstrümantal bir topluluk.
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Bar - Ölçü ile aynı. Müziği küçük, organize edilmiş vuruş gruplarına bölmenin bir yolu. Ölçülerin bölünmesi, 
bar-çizgisi olarak adlandırılan dikey bir çizgi ile gösterilir. Müzik genellikle 2’li (ikili ölçü) veya 3’lü (üçlü ölçü) 
olarak gruplandırılır.
Bar line - Müziği, ölçütlere ayırmak için personele yerleştirilen dikey çizgi.
Baroque - 1600-1750 arası dönem.
Bass clef - Fa nahtarının diğer adı.
Basso continuo. Continuo. Thorough-bass - Bir klavye enstrümanı bas çizgisi ve belirtilen akorları çalar-
ken bir viola da gamba (viyolonsel) veya fagot tarafından bas bölümünü çaldığı Barok pratiği.
Baton – Orkestra şeflerinin kullandığı sopa.
Battuto – Vuruş veya ölçü. İhtiyaç ya da tre battuta, sırasıyla iki ya da üç kişilik gruplar halinde müzik ritmi.
Ben, Well – İyi; örn. iyi aksanlı, iyi vurgulu.
Big bands – Swing müziği toplulukları. 1930’larda ve 40’larda popülerdi.
Binary form - İki bölümden oluşan bir kompozisyonu tanımlamak için kullanılan terim.
Bis - İkinci kez tekrarlanması. 
Bitonalitv - Aynı anda iki farklı tonalite oluşumu.
Blues - Yavaş, hüzünlü bir caz tarzı.
Bourree - 17. yüzyıldan bir Fransız dansı
Brass family - Trompet, kornet, bugle, Flugelhom, trombon, tuba, bariton boynuz, euphonium, saksafon 
ve Fransız kornosu gibi bir fincan veya huni şeklinde ağızlık ile metalden yapılmış nefesli sazlar.
Bridge - Bir şarkının diğer bölümlerini bağlayan şarkının bir bölümü. 
Broken chord - Bir akorun notalarının eşzamanlı olarak değil art arda çalınması. Arpej.
Cadence - Bir cümlenin, kesimin ya da kompozisyonun yakınında meydana gelen, bir dinginlik hissi veren 
bir kordal ya da melodik ilerleme; geçici veya kalıcı bir son. En sık kullanılan kadanslar perfect, plagal ve 
deceptivedir.
Cadenza - genellikle besteci tarafından yazılmış ya da sanatçı tarafından doğaçlanan bir parçanın sonuna 
yakın, genellikle virtüöz, bir solo geçit.
Caesura - Sesi aniden susturmak
Calmo, calmato - Sakin.
Cambia - Akordu veya enstrümanları değiştirmek için notalarda bulunan bir yön.
Camminando - Kolayca ve nazikçe takip edilir.
Canon - İki veya daha fazla parçanın aynı melodiye sahip olduğu fakat farklı noktalarda başladığı en katı 
taklit şekli.
Canonic - Tüm parçaların aynı melodiye sahip olduğu fakat farklı zamanlarda başlayan bir polifonik müzik 
stilini tanımlamak için kullanılan bir terim.
Cantabile - Şarkı tarzında..
Cantata - Orkestra veya klavye eşliğinde solo, düet ve koro içeren kutsal veya laik Barok koral kompozis-
yonları.
Carol - Bir ortaçağ Fransızca kelimesinden türetilmiştir. İngiltere’de ilk önce kış gündönümü; daha sonra 
pagan şarkıları ile ilişkilendirilmiştir. Daha sonra genellikle Noel için bir övgü ve kutlama şarkısı haline geldi.
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C clef - Genelde birinci sınıfa (soprano clef ), üçüncü hatta (alto clef ), dördüncü hatta (tenor clef ) veya 
üçüncü uzaya (vokal tenor nota anahtarı) odaklanan bir nota anahtarı. Her nerede ortalanırsa, bu çizgi veya 
boşluk orta C olur.
Chance music - Aleatorik müzik.
Chorale - Engellenen akorlarla karakterize edilen, ilahi bir şarkı.
Chord - Birlikte çalınan üç veya daha fazla farklı ton.
Chromatic - Renk skalası bir oktavı on iki yarım aşamaya böler (klavyenin üzerindeki tüm beyaz ve siyah 
notlaarın üstündeki C’den C’ye kadar). Bu, sadece 8 tonlu ana ölçek ve minör ölçeğinden farklıdır.
Chromatic scale - 12 yarım adımdan oluşan bir dizi.
Circle of fifths - Beşinci tarafından ilerleyen anahtarların veya akorların ardılları.
Classical - Belirli form ve yapıya uygun müzik. Genellikle bu müzik 1770-1825 döneminde oluşmuştur.
Clef - Dizinin başındaki notlaarı belirtmek içinyerleştirilen sembol. Koral müzikte en çok kullanılan anahtar-
lar, G veya tiz ve F veya bastır. Klavyede, orta C’nin üzerindeki tüm notaların G notalarında olduğu söylenir; 
F notalarındaki orta C’nin altındaki tüm notalar.
Coda - Bir kompozisyonun kapanış bölümü. Eklenmiş bir son.
Col, coll’, colla - ile veya “ile.”
Common time - 4/4 ölçü.
Complete cadence - I-IV-V-I ilerlemesi.
Composer - Kendi yolunda sesleri bir araya getirerek bir müzik parçası yaratan kişi. Beethoven bir beste-
ciydi.
Con – İle birlikte.
Con brio - Ruhla; şiddetle.
Con calore - Sıcaklık ile.
Concert - Bir halk müziği performansı.
Concert grand piano - Büyük piyanoların en büyüğü, genellikle yaklaşık dokuz metre uzunluğundadır.
Concertino - Kısa bir konçerto. Bir konçerto grossoda solist grubu.
Concert master - Orkestrada ilk sandalye keman icracısı.
Concerto - Bir solist ve orkestra için bir parça.
Concert pitch - Uluslararası ayar aralığı - şu anda bir 440 veya 442. Yok edici (C) araçların perde.
Conducting - Bir grup müzisyenin yönlendirilmesi.
Conductor - Bir grup müzisyeni yöneten kişi.
Con intensita - Yoğunlukla.
Conjunct - Ölçeğin ardışık derecelerinde basamaklar; disjunct’un karşıtı.
Con moto - Hareket ile.
Consonance - Tekrar sesleri üreten intervallik ilişkiler. Sıklıkla oktav, üçüncü ve altıncı aralıklarla ilişkilidir; 
bununla birlikte, dördüncü ve beşinci sesler gibi, hem erken hem de 20. yüzyıl müziğinde olduğu gibi ün-
süz sesleri olabilir.
Consort - Enstrümantal oda toplulukları ve bu topluluklar için yazılmış besteler için 17. yüzyıl terimidir.
Con spirito - Ruhla.
Contra - Normalin altındaki oktav.
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Corda, corde - Dize.
Countermelodv - Başlıca melodiye tezat oluşturan bir vokal parçası
Counterpoint - Aynı anda çalınacak veya söylenecek iki veya daha fazla müzikal çizgiyi birleştiren sanat. 
Bu hatların birbirleriyle “kontrpuan” olduğu söylenebilir. Terim, en çok Barok müziği için kullanılsa da, bu 
terim bazı şekillerde polifoni anlamında da kullanılmaktadır.
Crescendo - Yavaş yavaş yüksek sesle.
Cue - Bir giriş yapmak için bir icracı için iletken veya bir işaret sözcüğü veya jestle işaret. Başka bir oyuncu-
nun rolünü gösteren küçük notalar. Bir filmde müzik oluşumu.
Cut time - 2/2’lik ölçü. 
Da capo, D. C. - Başa dön. Dal - “ “From”, “tarafından”
Damper pedal - Piyanolarda, amortisörleri dizelerden kaldıran pedal.
Deceptive cadence - Beklenen tonik dışında bir akorda kordal baskınlığı (V) baskındır. Decrescendo - Ya-
vaş yavaş daha yumuşak. Diminüendo ile eş anlamlı..
Degree - Büyük veya küçük ölçekli sekiz ardışık tondan biri..
Delicato - Delicately.
Di – ile birlikte.
Diatonic - Yedi-nota bir ölçeğe bölünmüş herhangi bir oktav (bütün tonların ve yarı tonların çeşitli kombi-
nasyonlarından oluşur). Kilise modlarının yanı sıra büyük ve küçük ölçekler de diyatoniktir. Tonal sistemimi-
zin temeli olan diyatonik uyum, sadece belirli bir diatonik ölçeğin notalarını içeren akorlardan oluşur. (Bkz. 
Kromatik.)
Diminished - Majörden iki yarım adımda ve mükemmel bir yarım adımda, örn. c-a, altınlı veya c-g (tam 
beşli). Ayrıca, üçte biri ve beşte bir azalmış beşe sahip bir triad için kullanılır. c, c-e, g.
Diminuendo, dim - Yavaş yavaş daha yumuşak. Decrescendo ile eş anlamlı.
Diminution - Nota değerlerinin kısaltılması; büyütme işleminin tersi.
Dirge - Bir cenaze veya anma töreninde yapılan bir parça.
Disjunct - Bir saniyeden daha büyük aralıkları tanımlamak için kullanılan terim; konjonktürün tersi.
Dissonance - huzursuzluk sesleri, ör. saniyeler ve yedinci aralıklar; ünsüzlerin karşıtı.
Divisi. div - Bölünmüş müzik parçalarının bir göstergesi.
Dixieland - New Orleans’ta patlayan erken bir caz tarzı. Birkaç icracının aynı anda farklı melodi çizgileri 
çalması (kontrpuana bakın) ve çok sayıda doğaçlama kullanırlar.
Do – Major dizinin birinci derecesi. 
Dolce - Tatlılıkla.
Dolcissimo - Çok tatlı.
Doloroso - kederle.
Dominant – Major veya minor dizilerin beşinci derecesi. Ayrıca, beşinci derece üzerine inşa edilen üçlü için 
kullanılan terim, armonik analizde V olarak etiketlenmiştir.
Double bar - Bir bölümün veya bir kompozisyonun sonunu belirtmek için diziye iki dikey çizgi yerleştirilir. 
Ayrıca, tekrarlanan bölümleri kapatmak için iki nokta ile kullanılır.
Double flat - Perdeyi bir adım düşürmek için bir sembol..
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Dynamics - Müzikteki sesler ve yumuşak renkler. Piyano (yumuşak) ve forte (yüksek sesle) en yaygın ola-
nıdır.
Form - Bir müzik parçasının genel yapısı veya planı. AB formunun iki farklı bölümü vardır. Sonat formu 
olarak da adlandırılan ABA formu üç bölümden oluşmaktadır. Rondo formu ABACABA formundadır. Ayrıca 
Tema ve Varyasyonlar’a da bakınız.
Fugue - Bir bestecinin oluşturduğu bir melodi (tema), diğer seslerin farklı zamanlarda daha yüksek ve 
düşük perdelerde aynı temayı oicra ettiği bir müzik kompozisyonu veya tekniği. Fugues genellikle iki ila 
dört ses için yazılır. Bach en büyük füg’lerden bazılarını yazdı. Kontrpuan ve polifoniye bakın.
Half step - Bir klavyede, bir notadan sonraki nota, siyah veya beyaza olan mesafe. Bütün adımı gösterir.
Harmony - Aynı anda iki veya daha fazla farklı ton sesi duyulur.
Hip Hip - Rap müziğin yaydığı hip hop kültürünün kendi dili, stili ve elbisesi vardır. Bu kültür sürekli değişi-
yor. Hip hop kültürü aslında grafiti, dansı kırmak, DJ tırmalamak ve rap yapmaktan oluşuyordu.
Homophonv (homophonic) - Tüm seslerin aynı ritim içinde hareket ettiği müzik. Ayrıca, melodi ve eşlik 
arasında açık bir farkın olduğu bir müzik dokusu. (Polifoniye bakınız.)
Impressionism - Fransa’da doğan ve Fransız ressamlardan esinlenen bir müzik tarzı. Bu müzik bulanık ako-
rları, bulanık armonileri ve egzotik yerleri öneriyor.
Improvise. - Müzik icrası esnasında müzik yapmak; sıklıkla cazda kullanılır..
Jazz. - 1900’lerde New Orleans’ta doğup senkopasyon, doğaçlama ve scat kullanan bir müzik sınıfı. Dixie-
land, blues ve swing gibi birçok farklı caz tarzı vardır.
Key - Belirli bir ölçekte veya tondaki her müzik çalışmasının bir anahtarı olduğu söylenir. C majörde yazılmış 
bir parça genellikle bu anahtarda sona erer. Çoğu müzik büyük anahtarlarda veya küçük anahtarlarda 
yazılmıştır. Bazı parçalar anahtarsız yazılır, böylece tüm tonlar eşit derecede önemli olabilir.
Key signature - Anahtar imzası, parçaların anahtarını belirten bir müzik kompozisyonunun başlangıcında, 
genellikle parçalardan veya düzlüklerden oluşur.
Ma – Ama. Başka kelimelerle kullanımı, ör. lento ma non troppo, yavaş ama çok yavaş değil.
Maestoso – Majestik olarak.
Major - Belirli aralıklarla ve ölçeklerde atama. Önemli bir ölçeğe dayanan bir tuşa önemli bir anahtar denir.
Major chord - Bir kök, bir üçlü ve bir mükemmel beşliden oluşan bir üçlü.
Mancando - Uzaklaşma
Marcato - Vurgulanan, ağır aksanlı.
Measure - Birincil aksan ve bir veya daha fazla ikincil aksan içeren bir grup atım, Dizinin üzerindeki çubuk 
çizgilerinin yerleştirilmesiyle gösterilir. İki çubuk çizgisi arasındaki boşluk
Medesimo - Aynı.
Mediant – Majör ve minor dizilerin üçüncü derecesi. Bu derece üzerine inşa edilen üçlü, iii ölçeğinde, doğal 
ve armonik minör dizisinde III + olarak etiketlenmiştir.
Medieval - Rönesans öncesi dönem, c. Erken Hıristiyan kilisesinin müziğine işaret eden 500-1450.
Melody - Bir melodiyi, ifadeyi, temayı veya motifi oluşturan bir dizi nota. 
Meno - Daha az.
Meno mosso - Daha az hareket.
Meter – Vuruşların organizasyonu,
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Meter signature - Müziğin ölçüsünü belirtmek için bir kompozisyonun başlangıcında yer alan sayılar, örn. 
Üst sayı, bir ölçekteki vuruşları gösterir; alt sayı, bir notanın ne tür bir nota olacağını söyler.
Metronome - 1816’da Maelzel tarafından icat edilen alet, bir kompozisyonun tam temposunu belirtmek 
için kullanılır. M.M. 60, altta bir ağırlığa sahip olan sarkaçın dakikada 60 vuruş yaptığını gösterir. Tempoyu 
azaltmak ve arttırmak için bir kaydırıcı sarkaç yukarı ve aşağı doğru hareket ettirilir. M.M. = 80, kaydırıcı 80 
olarak ayarlandığında, çeyrek notanın zaman değerinin, bir sarkaç vuruşunun karşılığı olduğu anlamına 
gelir.
Mezzo – Yarım, orta.
Mezzo forte – Orta yüksek sesle.
Mezzo piano – Orta yumuşak.
Mi - Solmizasyonda, ana skalanın üçüncü derecesi.
Middle Ages - Yaklaşık 500 ve 1450 yılları arasında Avrupa tarihi dönemi.
Middle C – Dizeğin ortasındaki nota C ve piano ortasına yakın..
Minor - Belirli aralıklarla ve ölçeklerde atama. Küçük çapa dayalı bir tuşa küçük bir anahtar denir. Üç tür 
küçük ölçekler arasında koro müziğinde nadiren kullanılan doğal, hormonal ve melodik vardır.
Misterioso - Gizemli.
Mit - İle.
Mode - Bunlar özel dizilerdir. Major ve minör diziler bugün tanıdığımız modlardır, ancak başkaları da vardır. 
Piyanonun üzerindeki beyaz tuşların hepsini D’den bir sonraki D oktav’a yükselttiyseniz, Dorian moduna 
sahip olursunuz.
Moderato - Orta hız.
Modem - 20. yüzyılda yazılmış müzik veya çağdaş müzik.
Modulation - Anahtar değişikliği. Müzik, bir anahtar olarak adlandırılan belirli bir nota setinde başlıyorsa, 
daha sonra yeni veya daha yüksek bir not setine dönüşür.
Molto - Çok. Diğer terimlerle, ör. molto allegro..
Mordent - “Isırma” Yazılı notanın (bir veya iki kez) bir değişimini (bir veya iki kez), hemen altında (alt mor-
dent) veya üstünde (üst, veya ters, mordent) çalarak ve sonra nota tekrar çalınmasıyla oluşan bir süs.
Morendo - Ses seviyesinde yavaş yavaş azalan; ölüyor.
Mosso - Hızlı. Meno mosso, daha az hızlı. Piu mosso, daha hızlı.
Motive - Kısa bir melodik veya ritmik desen. 
Moto - Hareket. Con moto, hareketle.
Movable Do - Anahtarın uygun olması için değişiklik yapan solmisyon sistemi, örn. C majörünün anah-
tarında c; E majörlük yapmak e. Bir minörün anahtarında c (nispi majör); c minörün anahtarında e (nispi 
majör).
Movement - Daha büyük bir müzik çalışmasının bölümleri. Bir senfoninin genellikle dört hareketi vardır. 
Bir piyano sonatının üç hareketi vardır.
Music - Ritim, melodi ve armoni ile seslerin bir dereceye kadar organizasyonu.
Music theory - Müziğin nasıl bir araya getirildiği üzerine çalışma.
Nach - Sonra (“şeklinde”); arkasında.
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Nachtmusik - “Gece müziği.” Bir serenat.
Nationalism - Kişinin sevgisi ve başkalarından özgür olma arzusu. Milliyetçi müzik, müziğin nerede oldu-
ğunu söyler ve o ülkenin umutlarını ve hayallerini ifade eder.
Natural - Bir önceki keskin veya düzlemi iptal eden müzikal bir sembol.
Neumatic - Bir hecede iki ila dört perdenin meydana geldiği bir zikretme stili; melismatik ve hecenin tersi.
Non - Hayır; değil. 
Nonharmonic tones - Akorun armonik yapısı dışındaki tonlar için bir adlandırma. Sık kullanılan iki örnek 
geçen ton ve appoggiaturadır.
Non troppo - Çok fazla değil. Diğer terimlerle, ör. troppo allegro, çok hızlı değil.
Notation - Yazılı karakterleri kullanarak müzikal sesleri ifade etme sistemi için bir terim.
Note - Belirli bir nota işareti bir diziye yerleştirildiğinde perdeyi gösteren sembol. 
Nuance - Müzikal bir performansı geliştirmek için tempo, deyim, dinamik vb.
Octave - Belirli bir ziftin sekizinci tonu, saniyede iki kat daha fazla titreşim veya belli bir ziftten daha az 
titreşim ile yarıya kadar.
Octet - Sekiz enstrüman veya ses için bir parça.
Open fifth - Üçüncü olmayan bir triad.
Open strings - Teller durdurulmuyor, parmakları kesilmiyor veya sürtünüyor.
Opus, Op - Çalışmanın anlamı olan terim, bestecilerin eserlerinin kronolojik sırasını göstermeleri için kul-
lanılır. Op. 1, Op. 2.
Orchestra - Dize, pirinç, nefes darlığı ve vurmalı çalgılardan oluşan büyük bir grup müzisyen
Orchestration - Orkestra için yazma, düzenleme veya puanlama sanatı.
Ornamentation - Süsleme ve eklenen ilgi için orijinal melodik çizgiye eklenen notlar veya notlar.
Ornaments - Melodik bezemeler, yazılı veya doğaçlama.
Ossia - “Veya.” Alternatif bir geçiş veya versiyon belirtmektedir.
Ostinato - Bas çizgisinde sıkça görülen tekrarlanan bir melodik veya ritmik desen.
Ottava - Octave.
Ottava alta - (8va) Bir oktav daha yüksek.
Ottave bassa - (8va veya 8vb) Bir oktav daha düşük.
Overtones - Temel tonda ortaya çıkan neredeyse duyulmaz yüksek tonlar. Bunlar bir ipin (enstrüman) veya 
bir hava sütununun küçük bölümlerinin titreşiminin sonucudur. Üstgeçitler için diğer genel terimler kısmi 
ve harmoniktir.
Overture - Bir opera, oratorio veya bale için tanıtım müziği. Bir konser çıkışı bağımsız bir çalışmadır.
Pacato - Sakin, sessiz.
Passing tones - Armonik olarak birbrine ait olmayan iki akor arasında konjektif olarak hareket eden, akma-
yan notalar.
Pausa - Bir dinlenme.
Pensieroso - Düşünceli, düşünceli.
Percussion family - Davul, çıngırak, çan, gong ve ksilofon dahil olmak üzere sarsıldığında veya vuruldu-
ğunda belirli veya belirsiz aralıklarla ses üreten sonorous malzemeden yapılmış aletler.
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Perfect - Dördüncü, beşinci ve oktav aralıklarını etiketlemek için kullanılan bir terim. Saniyeye, üçte birine, 
altıncılara ve yedilere verildiği gibi majöre karşılık gelir.
Perfect cadence - Küçük V-I’de büyük bir anahtar V-I’de tonik baskınlığın korda ilerlemesi.
Perfect interval - Bir oktav, beşinci veya dördüncü seslerin aralıkları.
Perfect pitch - Başka notanın desteği olmadan bir notayı duyma ve tanımlama becerisi.
Pesante - Ağır.
Petite - Küçük.
Peu a peu - Küçük azar azar.
Phrase - Tam bir düşünce, bir cümle gibi bir şey gibi davranan melodik bir fikir. Bir melodi pek çok cümle 
içerecektir, tıpkı bir hikayede birçok cümle içerdiği gibi. Bu melodinin dört cümlesi vardır.
Pianissimo - Çok yumuşak
Pitch - Bir tonun yüksek veya alçak hali. Bir flüt yüksek bir perdeye sahiptir. Bir tuba düşük bir sahaya sahip.
Polyphony (polyphonic) - Yunanca “çok sesli”. Aynı anda iki veya daha fazla “sesin” duyulduğu müzik. Bu, 
monofonik (“tek ses”) ve homofonikden (“çok ses”) farklıdır. Kontrpuan ve dokuya bakın.
Ragtime - Bir çok senkopasyon kullanan cazın erken bir formu.
Rap - Bir ritmi olan şiir. Bir melodiye sahip olabilir veya olmayabilir. Rap müzik, başlangıçta grafiti, dans ve 
rap yapmaktan oluşan hip hop kültüründen doğdu.
Refrain - Şarkının aynı melodiyi ve kelimeleri kullanarak tekrarlayan kısmı. Ayete ve köprüye bakın.
Register - Bir grup tonun perde konumu. Yüksek perdeli seslerin yüksek bir kaydı vardır. Düşük tonları 
olanlar düşük kayıtlıdır. Bir flütün yüksek bir kaydı vardır. Bir tuba, düşük bir sicile sahip.
Rest - Müzikte sessizlik için bir sembol. Metreye bakın.
Rhythm - Hareketi bir müzik parçasında, vuruş, uzun ve kısa sesler, ölçü, aksan, tempo, senkop vb.
Rock and Roll. - Caz ve bluestan bombalanan popüler müzik. Sık sık tekrar eden güçlü bir ritim ve bir me-
lodiye sahiptir.
Sanft - Yumuşak, nazik.
Sans - Olmadan.
Scale - Belirli bir adım desenine göre tizden peste doğru bir perde düzenlemesi. Majör, minör, pentatonik, 
tam ton ve kromatik beş çeşit ölçeklerdir. Her birinin kendine özel ses dizilişi vardır.
Scat - Anlamsız hece üzerinde kelime söylemek için, cazda kullanılır. Ayrıca scatting veya scat singing denir.
Scherzo - “Şaka” Canlı bir tempoda bir parça. Minuet yerine, hızlı üçlü zamanda bir senfoni, sonata veya 
dörtlü bir hareketi.
Schnell - Hızlı.
Score - Bir müzik grubunun bütün bölümlerinin yazılı olarak tasnif edilmiş kısımları dikey ve ritmik olarak 
hizalanmıştır.
Secco - “Kuru.” Bezemesizdir.
Second - Diyatonik ölçeğin ikinci derecesi. Ayrıca, belirli bir ton ve bunun üstünde veya altında bir sonraki 
ton ile oluşan aralık, örn. c’ye kadar c veya c’ye kadar b. İkincinin aralıkları büyük, azalmış veya artırılmış 
olabilir.
Section - Müzik kompozisyonunun bir bölümü.
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Segno - “ İmza.”
Sehr - Çok.
Sehr leise beginnend - Başlangıçta çok yumuşak.
Semitone - Yarım adım. Klavyede en küçük aralık.
Sempre - Her zaman. Diğer terimlerle, ör. semper staccato.
Semplice - Basit.
Senza - Olmadan. Diğer terimlerle, ör. senza crescendo.
Septet - Yedi enstrüman veya ses için bir parça. Yedi sanatçı..
Sequence - Daha yüksek veya daha düşük zift seviyesinde bir melodik modelin tekrarı.
Serenade - Genellikle birisinin penceresinin altında akşamları gerçekleştirilen bir aşk şarkısı veya parçası.
Sereno - Serene, huzurlu.
Seventh - Diyatonik ölçeğin yedinci derecesi. Ayrıca, belirli bir ton ve bunun üstünde veya altında yedinci 
tonun oluşturduğu aralık, örn. c’ye kadar c veya d’ye kadar d. Yedinci aralıklar büyük, küçük, azalmış veya 
artırılmış olabilir.
Seventh chord - Bir yedinci  sesin (kökün üzerinde) bir üçlüye (kök, üçüncü, beşinci) eklendiğinde, sonuç 
yedinli bir akordur, örn. C majör, g-b-d anahtarındaki dominant üçlü, eklenen yedinci ile g-b-d-f olur ve V7 
olarak gösterilir
Sforzando, Sfz, Sf - Bir not veya akorda ani güçlü vurgu.
Sharp - Bir notun adımını yarım adım yükselten bir sembol.
Sheet music - Ses, piyano, gitar veya üçünün bir kombinasyonu için, genellikle basılmış bir şarkı. Basılı 
müzik.
Shifting meter - Bir bileşenin içindeki metre değişimi. Değişen metre ile eşanlamlı.
Simile - Aynı şekilde devam etmek için bir gösterge.
Sin’ - kadar.
Sinistra - Sol el.
Sino - Kadar.
Six-four chord - Bir triadın ikinci inversiyonu, akorun beşinci en düşük seste yerleştirilmesiyle yapılır, ör. 
Cis g-c-e.
Sixteenth note/rest - Bir sekizinci nota uzunluğunun yarısı ve bütün bir notun onaltıncı on altıncı.
Sixth - Diyatonik ölçeğin altıncı derecesi. Ayrıca, belirli bir ton ve bunun üstünde veya altında altıncı ton ile 
oluşan aralık, örn. c’ye kadar, veya c’ye kadar. Altıncı dönemler büyük, küçük, azalmış veya artırılmış olabilir.
Sixth chord - Bir üçlünün ilk inversiyonu, ör. C6, e-g-c’dir.
Skip - Birden fazla tam adımın melodik hareketi.
Slur - Legato tarzında yapılacağını belirtmek için iki veya daha fazla nota farklı veya daha fazla notanın 
altına veya altına yerleştirilmiş eğri bir çizgi.
Smorzando - Uzaklaşmak.
Soave - Tatlı, hafif.
Sognando – Rüyada gibi.
Sol – Major dizinin beşinci derecesi.
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Solmization – Major dizilerin dereceleri için hecelerin kullanımını belirten terim: do, re, mi, fa, sol, la ti, do. 
Minör dizi (doğal) la, ti, do, re, mi, fa, sol, la’dır.
Solo - Tek başına ya da baskın kısım olarak icra etmek.
Sonata - An instrumental piece, often in several movements.
Sonatina - Kısa bir sonat.
Sostenuto - Tonun sürdürülmesi veya temponun gevşemesi.
Spiccato - Yaylı çalgılar üzerinde, yayın dize üzerinde orta hızda sıçradığı bir bowing tekniği.
Staccato - Bir notanın üzerinde veya altında bir nokta ile gösterilen müstakil sesler. Legato’nun tersi. 
Staff - En çok kullanılan terim, üzerine dört adet boşluk bulunan beş adet yatay çizgiden oluşur. Notalar ve 
diğer müzik sembolleri yerleştiri yerleştirilir.
Stanza - Ortak bir sayaç, kafiye ve çizgi sayısı ile karakterize edilen iki veya daha fazla çizgi uzunluğunda 
bir şarkı.
Steady beat - Düzenli vuruşlar.
Stesso - Aynı.
String instrument family - Çekildiği, eğildiği veya çarptığında ses üreten dizelerle yapılan düzenlemeler.
Strophic - Metnin tüm stanzlarının aynı müzikle söylendiği bir şarkıyı tanımlamak için kullanılan bir terim. 
Derinden oluşanın tersi.
Subdominant - Majör veya minör dizilerin dördüncü derecesi. Ayrıca, triad’ın dördüncü derecesi üzerine 
inşa edilmiş, IV ile büyük bir anahtarda ve ikincil bir anahtarda iv ile gösterilen isim.
Subito - Aniden.
Submediant – Mojor veya minor dizilerin altıncı derecesi. Ayrıca, ölçeğin altıncı derecesinde inşa edilen 
üçlünün adı, VI tarafından büyük bir anahtarda ve küçük bir anahtarda vi ile gösterilir. 
Sul - On the.
Supertonic - The second degree of the major or minor scale. Also, the name of the triad built on the se-
cond degree of the scale, indicated by II in a major scale and iio in a minor scale.
Sur - Açık, bitti.
Suspension - Akorun çözünürlüğünü geciktirmek için nonharmonik ton kullanımı, sıklıkla bir kadansda 
meydana geldiği gibi.
Svelto - Hızlı, hafif. 
Swing - 1930’larda ve 40’larda popüler olan canlı ve sabit bir ritme sahip bir caz tarzı. 
Symphony - Genellikle ilk hareketin genellikle sonata formunda olduğu dört hareket halinde, büyük or-
kestra için bir parça. Büyük bir orkestra.
Syncopation - Beklenmedik bir vuruşta vurgu.
Tanto - Çok, çok fazla.
Tempo. - Bir müzikal kompozisyonun gerçekleştirildiği hız oranı. Tempo, bir parçanın veya bölümün genel 
hızını (ve genellikle ruh halini) açıklayan bir tempo işaretiyle (genellikle İtalyanca) belirtilir. Allegro (hızlı), 
andante (oldukça yavaş) ve adagio (yavaş) tempo işaretleridir.
Tempo primp - Orijinal temposuna geri dön.
Teneramente - Şefkatle.
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Tenor clef - Dizeğin dördüncü çizgisine düşen C anahtarı.
Tenuto, ten - Belirtilen değerden daha uzun, genellikle fermata kadar uzun olmayan bir notayı tutmakry 
form - Orta bölOrta bölümün diğer bölümlerden farklı olduğu üç bölümlü form. ABA olarak belirtilir.demeli 
artış ve hacimKademeli artış ve hacim düşüşüne karşın, dinamik seviyelerde ani değişiklikler kullanılan 
Barok tarzıa düzenlenmiş akorlaÜçte bir aralıkta düzenlenmiş akorlara dayalı müziği tanımlamak için kul-
lanılan bir terim.
Through-comp- Her stanza için müziğin farklı olduğu bir şarkıyı tanımlamak için kullanılan bir terim. Stro-
fikin tersi.tersi.Solmizasyonda, ana dizinin yedinci derecesi. Ayrıca önde gelen tona denir. - AynıAynı per-
deden iki veya daha fazla notanın üstünde veya altında kavisli bir çizgi. İlk adım, etkilenen notaların süresi 
boyunca söylenir veya çalınır ve tutulur.imbre. - ToTon rengi. Bir enstrümanı veya soundu diğerinden farklı 
kılan ses kalitesi. Örneğin, bir flütün klarnetten farklı bir tınısı vardır.
Tonalite - Dinleyiciye melodi ve armoninin “anlamı” olduğu bir bağlam sağlayan “merkez” sunar. 20. yüzyıl-
da popüler olan Atonal müziğin tonal merkezi yoktur.
Tone - Müziğin temelidir. 
Tone clusters - İki veya daha fazla bitişik tonun eşzamanlı sesi.
Tonguing - RNefesli çalgılarda dil ile artikülasyon yapmak.
Tonic - Bir dizinin ilk notası. Ayrıca, ölçeğin birinci derecesi üzerine inşa edilen akorun adı, I ile gösterilir.
Tono - Ton, anahtar Tosto - Hızlı. Tranquillo - Sessizce; sakin. Transposition - Bir kompozisyonun anahtarını 
değiştirme süreci. Tre - Three. Üç. Diğer terimlerle, ör. üç bölüm halinde bir tre voci. Treble clef - Dizenin 
ikinci çizgisine gelen G nota anahtarı.
Triad - Üçlü olarak düzenlenmiş üç tonluk bir akor, örn. C-majör triad c-e-g, kök-üçüncü beşinci.
Trill, tr - Verilen bir notanın hızlı bir şekilde üst üste veya ikinci bir saniye ile değiştirilmesiyle gerçekleştiri-
len müzik süsü. 
Triple meter - Bir ölçümde üç vuruş veya üç katına dayalı ölçü. 
Triplet - Aynı türden iki kez yapılan üç nota grubu. 
Troppo - Çok fazla. Diğer terimlerle, ör. allegro olmayan troppo, çok hızlı değil. 
Turn - Verilen bir notun, ikincisinin veya altının ikincisinin ve altının hızlı performansının ve verilen nota 
dönüşünün karakterize ettiği müzikal bir süs. 
Tutti - Hepsi. Tüm grubun aynı anda şarkı söylemesi veya çalması için bir yön. 
Twelve-tone technique - Bir ton dizisi veya dizi olarak adlandırılan, bir düzenlemede renk tonunun on iki 
tonunu kullanan bir kompozisyon sistemi. Satır, orijinal formunda, tersine, retrograd ve retrogradın tersine 
çevrilmesinde kullanılabilir. Sistem, 20. yüzyılın başlarında Arnold Schoenberg tarafından tasarlandı.
Una corda - Yumuşak pedal. 
Unison - Tam olarak aynı perdede veya farklı bir oktavda tüm şarkıcılar veya icracılar tarafından aynı nota-
ları çalmak. 
Un peu - Biraz. Başka kelimelerle, ör. peu piyano.
Un poco - Biraz. 
Upbeat - İstenilen aksanın amacı doğrultusunda metnin gerektirdiği gibi, ilk ölçü çizgisinden önce meyda-
na gelen bir veya daha fazla nota. 
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Variation - Bir temanın melodik, ritmik ve harmonik değişimlerle manipüle edilmesi
Vibrato -  Perdenin tekrarlanan dalgalanması
Virtuoso - Parlak, yetenekli sanatçı.
Vivace - Canlı, canlı, hızlı ve parlak.
Vivo - Canlı, parlak.
Volti subito - [Sayfayı] hızlıca çevirin. 
Whole note/rest - İki yarım nota ve dört çeyrek notaya eşit bir nota. 
Whole step - Bir klavyede, bir notadan diğerine olan uzaklığı tek bir tuşla çalmak.
Wind instrument family - Sesin, pirinç ve ahşap rüzgâr aletleri dahil olmak üzere, havanın titreşimiyle 
üretildiği çalgılar.
Woodwind family - Başlangıçta ahşaptan yapılmış, ses kayıt cihazlarının, flütlerin, klarinetlerin, saksafon-
ların, fötrlerin ve fagotların da dahil olduğu hava titreşimi tarafından üretilen çalgılar.
Woodwind Quintet -  Flüt, obua, klarnet, fagot ve Fransız kornosu (woodwind enstrümanı değil) arasın-
dan seçilen standart oda grubu.
Word painting - Bir ifade aracı olarak metinden sözcüklerin müzikal resimselleştirilmesi; Rönesans madri-
galının önemli bir özelliği. 
Work song - Grup görevlerini senkronize eden ortak şarkı. 
World Beat - Popüler üçüncü dünya müzikleri, etnik ve geleneksel müzikleri ve Batılı ve Batılı olmayan 
müziklerin eklektik kombinasyonları için kullanılan terim. 
Xylophone - Vurmalı çalgılar, bir klavyeye yerleştirilmiş ve sert tokmakla vurulan bir çerçeve üzerine yer-
leştirilmiş ve ayarlanmış ahşap bloklarından oluşur. 
Yangqin - Bir trapez, ses kutusu ve bambu çubuklarla dikilmiş metal tellere sahip bir Çin çalgısı.
Zither - Tellerin gerildiği, ses kutusuna sahip yaylı çalgılar ailesi; düz veya eğimli olabilirler. Zitherler birçok 
şekilde görünür ve Avrupa, Asya ve Afrika geleneksel müziğinde yaygındır.
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