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ÖZET

Piyanistler aras›nda en s›k karfl›lafl›lan meslek efllikçilik ve 
korrepetitörlüktür. Efllikçiler/korrepetitörler sanat ve müzik e¤itimi veren 
kurumlarda bulunmas› gereken elemanlard›r. Bu çal›flman›n amac›, 
efllikçilik/korrepetitörlük mesle¤ini tercih eden piyanist ve müzisyenleri konu 
hakk›nda bilgilendirmek, hiç de kolay olmayan bu mesle¤in özelliklerini ve 
sorunlar›n› ortaya koymak, profesyonel efllikçilik/korrepetitörlük görevlerinin 
daha iyi tan›mlanmas›n› sa¤lamakt›r. Bu çal›flmada, amaca ulaflmak için ilgili 
kaynaklardan yararlan›larak konu araflt›r›lm›fl olup uygulamaya ve deneyime 
dayanan öneriler sunulmufltur. 
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ABSTRACT

The most common professions among pianists are being an accompanist 
and being ‘korrepetitor’. Accompanists and ‘korrepetitors’ are members who 
should be present in foundations of art and music education. The aim of this 
study is to inform the pianists and musicians who choose the profession of 
accompaniment and ‘korrepetisyon’ about the subject, to present the problems 
and features of this difficult profession and to define the missions of a professional 
accompanist/‘korrepetitor’ more clearly. In this study, the subject is researched 
using the relevant references in order to fulfill the aim and suggestions which 
are based on experience and practice are presented.

Key words: Accompaniment, Accompanist, Accompany, Transposition, 
Sightreading.
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G‹R‹fi

Piyanistler aras›nda en yayg›n ve icrac›l›¤›n en s›k kullan›lan türlerinden 
birisi de efllikçilik/korrepetitörlük mesle¤idir. Korrepetitör (Almanca 
konzertmeister), 1) senfoni veya opera orkestralar›nda yayl› çalg›lar grubunun 
bafl›nda olan kifliye; 2) flanc›larla, yayl› veya üflemeli çalg›c›larla, korolar ile 
birlikte çal›flan, konserlerde efllik yapan piyanistlere verilen isimdir. 
"Korrepetitörlük partner/ortak, hemfikir olma yetene¤i ve gerekti¤inde rehber, 
lider olma becerisi ister" (Babyuk, 2003: 4).  Korrepetitörün ifli yarat›c›l›¤a, 
pedagojik ve psikolojik fonksiyonlara dayan›r.

Frans›zcada efllik için accompagnement, efllikçi için de accompagner 
kelimesi kullan›lmaktad›r (Bormotov, 2007: 4).

Efllik: 1) Ana melodiye yard›mc› seslerden, armonilerden, ritmik ve 
melodik figürasyonlardan oluflan ve temel yaratan birikim; 2) solo flan partisine, 
koroya, bir çalg›ya efllik yapan piyano veya çalg› toplulu¤u partisi olarak 
tan›mlanmaktad›r (Koçneva, Yakovleva, 1986: 4). Accompagner/efllikçinin 
görevi sadece soloya efllik etmektir. Bu nedenle korrepetitör ve accompagner/ 
efllikçi kelimeleri efl anlaml› düflünülmemelidir.

Bu terimlere ek olarak repetitör kelimesi de s›kça kullan›lmaktad›r. 
Repetitör, günlük çal›flmalarda flanc›ya partisini ö¤renmesinde yard›mc› olan 
profesyonel müzisyen kifliye denilir (Babyuk, 2003: 4).

Bu çal›flman›n bafll›ca amac› efllikçilik/korrepetitörlük mesle¤ine ilgi 
duyan piyanist ve müzisyenlere konu hakk›nda bilgi vermek, bu mesle¤e genel 
bir bak›fl kazand›rmakt›r. 

Korrepetisyon ve efllikçilik meslekleri aras›nda belirgin bir fark olmas›na 
karfl›n her iki alanda da piyanistin dikkat etmesi gereken ortak özellikler 
bulunmaktad›r. Bu nedenle çal›flmada korrepetitör/efllikçi ve korrepetisyon/efllik 
terimlerini bir arada kullanmak yerine efllikçi/efllik terimlerinin kullan›lmas› 
daha uygun görülmüfltür.

Efllik, piyanist ile efllik etti¤i müzisyen aras›nda yarat›c› hislerin, 
duygular›n karfl›l›kl› olmas›n›, birlikteli¤i, icrac›lar›n sahne duygular›n›n yüksek 
tutulmas›n› gerektirir. Yorumun kalitesi ve niteli¤i ço¤unlukla efllikçinin 
profesyonel duyarl›l›¤›na, solistin solo partisini gereken düzeyde desteklemesine, 
yard›m etmesine, eserin içeri¤ini tam olarak aç›klamas›na, solistin icrac›l›k
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olanaklar›na ba¤l›d›r ve bu etkenlere dayan›r (Alekseyeva, 2000: 2). 

Efllikçinin ustal›¤› çok özeldir. Büyük artistik yetene¤inden baflka, 
müzikal icrac›l›k yetene¤i de ister. 

Müzik ve müzik e¤itimi ortamlar›nda efllikçilik tüm icrac›l›k meslekleri 
içinde bir temel meslek olarak tan›mlanabilir (Zagidullina, 2009: 1). Efllikçiler 
her zaman ve her yerde aranan kiflilerdir: Konserlerde, opera sahnelenmesinde, 
koreografide vb. ortamlarda. Efllikçi olmadan hiçbir müzik e¤itimi kurumu, 
sanat  kurumu çal ›flmalar ›n ›  sa¤l ›kl ›  bir  flekilde yürütemez.

Ünlü Rus efllikçi E.fienderoviç (1996: 207) flöyle söylemektedir: "Solo 
ve efllik faaliyetlerinin özellikleri o kadar farkl›d›r ki, birçok solist piyanist iyi 
bir yorumcu olarak çok baflar›l› konserler vermesine ra¤men efllikçi olamam›flt›r. 
Aksine, birçok piyanist de mükemmel bir efllikçi olarak ustal›k ve icrac›l›¤› ile 
farkl›l›¤›n› göstermifl olmas›na karfl›n, solist olarak kendisini gösterememifltir".

1. Profesyonel Efllikçide Bulunmas› Gereken Bafll›ca Nitelikler

Öncelikle, eflli¤i meslek olarak seçen bir piyanist, çalg›s›na hem teknik 
hem de müzikal anlamda çok hâkim olmal›d›r. Ayr›ca, önündeki yo¤un, çok 
dizekli bir partiyi, örne¤in koro partitürünü, iki sat›rl›k eflli¤e dönüfltürmeyi, 
an›nda önemli bir müzikal ak›fl› daha az önemli olandan ay›rmay›, armonik 
yap›y› ve de¤iflimi hissetmeyi, solo sesin rengini belirlemeyi, eserin nabz›n› 
canl› tutmay› becerebilmelidir.

Bir efllikçinin her türlü müzik yap›t› hakk›nda bilgi sahibi olmas›, her 
çeflit çalg›ya özgü özellikleri tan›mas› ve onlara uygun efllik yapabilmesi gerekir. 

Çok yönlü efllikçilik mesle¤inin merkezinde yarat›c›l›k yer almal›d›r. 
Efllikçinin yarat›c›l›k sürecinin en gerekli, önemli koflulu eserin ana fikrinin 
saptanmas› ve canland›r›lmas›d›r. Bu fikrin gerçeklefltirilmesi nota yaz›s›n›n 
içeri¤ine, etkin araflt›rmaya, eserin ana konusunu aç›klamaya ve icrac›n›n iç 
dünyas›n›n zenginli¤ine dayan›r.

Efllikçi soliste/solistlere müzi¤in, melodinin, hareketin ne zaman 
bafllad›¤›n› ve ne zaman bitti¤ini hissetmeyi, bilmeyi ö¤reten kiflidir. Müzi¤in, 
hareketin bafllang›c›n›  ve bitiflini göstermek onun görevidir.  

Efllik mesle¤inin en zor taraf› sezgisel olarak efllik yapma mekanizmas›na 
sahip olmakt›r (Bormotov, 2007: 5). Bu nedenle hem müzik e¤itimcili¤i, hem 
de efllikçilik mesleklerinde sezgi önemli bir etkendir.

Vinogradov’a göre "efllik yapma bir müzisyenin özel e¤ilimidir; ancak
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bu meslekte yap›lan ifl bir e¤itimcinin ifline eflde¤erdir" (Vinogradov, 1984: 2).

Efllikçilik özel istidat ve özel e¤itim isteyen bir meslektir. Bu meslek 
özel kulak hassasiyeti ve alg›lama, kavrama yetene¤i gerektirir.

Türkiye’de y›llarca çal›flm›fl olan orkestra flefi Lessing’e (1975: 21-
22) göre korrepetitörlerde aranan özellikler flunlard›r: "Önce müzikalite, bir 
orkestra veya koro flefinde aranan vurma tekni¤ine istidat, hassasça tepki 
gösteren büyük ve karmafl›k bir sanat toplulu¤una müzik düflüncelerini etkili 
ve inand›r›c› flekilde iletmek, solisti, orkestray›, küçük toplulu¤u kelimenin 
gerçek anlam›yla "yönetebilmek", ö¤reticilik yönü bulunmak ve son derece 
önemli bir fley daha, organizasyon istidad› olmak".

Efllikçinin solistle veya toplulukla birlikteli¤inin baflar›yla 
sonuçlanabilmesi için empati (yunanca impathea – kiflinin kendini baflkas›n›n 
yerine koymas›, duygu birli¤i) mekanizmas›n›n kullan›lmas› gerekir. Efllikçi 
kendine özgü müzik duygular›n› geriye, arka plana atarak solistin duygu 
dünyas›na girebilmelidir. Sonuçta, efllikçinin içsel müzik hissiyat› solo çalg›n›n 
sesiyle, flanc› solist ile birleflmekte ve kaynaflmaktad›r; böylece efllikçi için solo 
müzi¤i kendisine ait olmaya bafllamaktad›r (Bormotov, 2007: 5). Bunu flu örnek 
çok güzel do¤rulamaktad›r: Bir zamanlar ünlü Rus besteci ve piyanist S. 
Rachmaninoff flark›c› bas F. Shalyapin’e efllik yap›yordu. Shalyapin bu çal›flmalar 
hakk›ndaki an›lar›n› daha sonra k›saca flöyle ifade etmifltir: "fiunu belirtmem 
gerekir ki, Rachmaninoff piyanoda bana efllik ederken sanki "ben" de¤il de, 
"biz" flark› söylüyorduk" (Kazaçkov, 1990: 253-254).

Efllikçi her an parmaklar›n›n ne yapt›¤›n›, pedal› nas›l kulland›¤›n›, 
ses balans›n›n nas›l ayarlanaca¤›n› sürekli kontrol alt›nda tutmak zorundad›r 
ki, bu da dikkatinin ve konsantrasyonunun zirvede olmas›n› gerektirir. Bu 
eylemlerin tümü birlikte çal›flman›n (ansambl›n) baflar›l› olmas›na katk› sa¤lar.

Efllikçi ayr›ca çok iyi ritim duygusuna da sahip olmal›d›r. Ritmik desen 
eserin metni ile birebir ba¤lant›l›d›r, onun anlam›n›n etkisindedir (Mihaylova, 
2007: 4).

"Gerçek korrepetitör, sadece nota çalan, efllik eden biri de¤ildir; ilk 
provadan eser bütün olarak ortaya ç›k›ncaya kadar flark›c›y› o yetifltirir, o 
haz›rlar. Bunun için de her fleyden önce notalar›n gerisini görebilmeli, bir sanat 
eserinin ruhunu ve anlam›n› hissedebilmeli, dilini çözebilmeli" (Lessing,1975:22).

Efllikçinin as›l görevi dinlemek ve soloyu izlemektir. Bu meslek özel 
bir iflitme, kavrama, alg›lama gibi becerilere sahip olmay› gerektirir. Solist 
piyanist tek bafl›na icra yapt›¤› için, kendisi nas›l hissederse o flekilde çalabilir,
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kimseye ba¤l› olmad›¤› için, bireysel yarat›c›l›¤›n› sunmakta çok özgürdür. 
Fakat efllikçi ise melodiyi dinlemeli ve efllik partisinde bestecinin bütün niyetini, 
maksad›n› canland›rmal›, kendi yaklafl›m›n› da unutmamal›d›r. Efllik partisi 
melodinin karakterini takip etmeli, ayn› havay› vermelidir. Gerekti¤inde tempo 
kayb›nda solisti "toparlamal›d›r."

Efllikçili¤in çok özel bir yönü de ikinci planda kalarak müzikal sunumun 
bir parças› olmak, soliste destek vermek ve onun yorumuna uyum sa¤lamakt›r. 
Buna ra¤men, en zoru, ama en gerekeni efllikçi kimli¤ini koruyarak birlikteli¤i 
bozmamakt›r. 

Güzelli¤e hizmet ederek, soloyu öne ç›karmak amac›yla özverili 
davranmak ve sanat›n› iyi bir biçimde sunmaya çal›flmak efllikçilik mesle¤inin 
en temel esaslar›ndand›r (Medvedyeva, 2003: 4). 

Efllik ederken piyanodan gelen ses, solonun ses düzeyi biraz daha az 
olmal›, fakat efllik bu nedenle, renksiz, sönük, "gri, boz" olmamal›d›r (Mihaylova, 
2007:5).

Efllikçi solisti dinleyerek, zihnen flan partisini söyleyerek, nefes alarak, 
kendi eflli¤i ile soloyu kapatmadan sürekli takip ederek, gerekirse sadece kendi 
efllik partisini de¤il, solo partisini de bu eflli¤e ekleyerek üç dizek veya bazen 
daha fazlas›n› izleyerek çalmal›d›r. Hata yap›ld›¤› anda çalmay› kesmeden 
bütünlü¤ü sa¤lamaya çal›flmal›, eserin sonuna do¤ru devam etmelidir 
(Zagidullina, 2009:2). 

Bir e¤itim veya sanat kurumunda efllikçilik görevine bafllayan piyanistte 
olmas› gereken nitelikler flunlard›r: Herhangi bir zorlukta olan metni çabuk 
deflifre yapabilme, birlikte çalabilme, transpoze edebilme, ses rengini ifliterek 
balans› ayarlayabilme, farkl› anahtarlara çabuk adapte olabilme, stiller ve tarzlar 
konusunda iyi bir bilgiye ve beceriye sahip olma, uygun olmayan, örne¤in, 
orkestra partisinin piyanoya uyarland›¤› zor metinlerde efllik partilerinde 
bestecinin niyetini, eserin ana fikrini bozmadan eflli¤i hemen kolaylaflt›rabilme, 
koro fleflerinin temel fleflik jestlerini, yönetim tekniklerini bilme, flan esaslar› 
hakk›nda bilgi sahibi olma, flanc›larla ‹talyanca, Almanca, Frans›zca vd. dillerde 
fonetik seslenmede yard›mc› olma, koreografide dansç›lar›n hareketlerini, temel 
sahne deviniminin kurallar›n› bilme, iyi takip etme, her hangi bir eflliksiz ezgiye 
gerekirse an›nda efllik oluflturma, do¤açlama (emprovize) yapma, çal›flt›¤› 
toplumun ulusal müzi¤ini bilme, kulaktan duyulan herhangi bir ezgiye çabuk 
efllik oluflturma, müzik kültürü, güzel sanatlar, edebiyat alanlar›nda belli bir 
bilgiye sahip olma. fienderoviç efllik görevinin içeri¤ini flöyle aç›klam›flt›r: 
"Efllikçinin faaliyetinde pedagojik, psikolojik ve yarat›c›l›k fonksiyonlar› 
birleflmektedir. Bunlar›n hiç birisini birbirinden ay›rmak, konserlerde,
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yar›flmalarda her hangi birinin üstünlü¤ünü belirlemek mümkün de¤ildir, hatta 
yanl›fl olur.

Bu görevlerin üzerine çal›flt›r›c›l›k (repetitör) görevi de eklenmektedir. 
Bu fonksiyonlar›n içinden pedagojik görev alt›nda sadece efllik de¤il; bir efllikçi 
piyanist efllik yapmay› ö¤reten bir e¤itici de olabilmektedir. Müzisyen pedagoglar, 
icrac›lar gibi bir efllikçi de kendi mesle¤inin önemini kavramal›, anlam ç›karmal›, 
paylaflmay› bilmelidir." (Babyuk, 2003: 4).

Müzik e¤itimi veren kurumlarda efllikçi "dersi sürüklemeli ve dersin 
dinami¤ine uygun ölçütleri iyi bilmelidir" (Yurga, Kaya, 2009: 3).

Efllik yaparken iflitsel, görsel, devinimsel, zihinsel, psikolojik süreçler 
birlikte çal›flmal›d›r. Efllikçinin hareket kabiliyeti çok yüksek, reaksiyonu h›zl› 
olmal›d›r. ‹rade gücü ve so¤ukkanl›l›k efllikçinin en gerekli niteliklerindendir 
(Pançenko, 2009: 2).

Efllikçi ifli gere¤i çeflitli insanlarla karfl›laflt›¤› için uyumlu ve sab›rl› 
olmal › ,  onlarla anlaflabilmeli  ve iyi  i let iflim kurabilmelidir.

Efllikçi çok genifl bir müzikal repertuara sahip olmal›d›r. Bu meslek 
çok fazla deneyim ve birikim ister. Efllikçi çal›flma sürecinde sürekli olarak 
yeni parçalar ile tan›fl›r. Bu tür çal›flmalara eskiz (taslak) çal›flmalar› denir. 
Yani, çok k›sa zamanda, gerekirse besteci taraf›ndan özel yaz›lm›fl efllik partisini 
(lied, romance vb.), veya opera yap›tlar›n›n, orkestra için yaz›lan efllik 
partisyonlar›n›n piyanoya uyarlamalar›n› (örne¤in bir opera aryas›) hemen 
çalabilmelidir. Böyle bir beceri de¤eri ölçülemeyecek kadar önemlidir. Do¤ald›r 
ki bu becerinin geliflimi çok fazla çal›flmaya ve yüklü bir deneyime dayan›r. 
Söz konusu özellik hem bir efllikçiye özgü olan, onun do¤as›ndan gelen bir 
özelliktir, hem de zaman içinde gelifltirilmifl müzik yetene¤inin, psikolojik, 
fizyolojik, kiflisel özelliklerdir. 

1.1. Birlikte Çal›flmada Efllikçinin Pozisyonu

• Efllikçi çal›flma sürecinde ilk dinleyici olma durumundad›r. Bazen 
çal›flman›n ilk aflamalar›nda pek de iyi olmayan bafllang›ç sürecine kat›larak, 
ayn› zamanda da geliflimi, sonucu ve baflar›y› görmektedir. Böylece, çal›flma 
sürecinde bafltan sona kadar, kötüden iyiye do¤ru, aflama aflama izlemekte ve 
kat›lmaktad›r,

• Solistlerin düflüncelerine dayanarak söylenilebilir ki, efllikçi 
solistin/solistlerin ilk, en güvenli ve en önemli destekleyicisi, bazen de 
elefltiricisidir,
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• Efllikçinin ifline çok büyük de¤er verilmelidir. Çünkü göze görünmeyen, 
ama afl›r› a¤›r, zor bir ifl yap›lm›fl oldu¤u bazen hiç dikkate al›nmaz. Birlikte 
yap›lan çal›flmaya ra¤men efllikçi bu iflin "kalbi,ruhu"dur.

• Birlikte çal›flman›n bitiminde solist kendine ait olan sorumluklar›, 
efllikçi ise iki kiflinin sorumlulu¤unu tafl›maktad›r.

1.2. fianc›lara Efllik

Baflar›l› bir ansambl›n, birlikte yorumculu¤un kalitesini tart›flabilmek 
için yorumcular›n durumunu iki yönden de düflünmek gerekir. 

fianc› aç›s›ndan:

• Solist flanc› kendi partisine hem entonasyon, hem de ritmik aç›dan 
çok iyi çal›flmal› ve metni iyi ö¤renmelidir. fianc› partisine tamamen hâkim 
olmadan efllikçi ile birlikte çal›flmaya bafllamamal›d›r.

• Metnin manas›n› çok iyi kavrayarak, duygular› ifade ederek, melodiyi 
metinle birlikte do¤ru flekilde sunarak, genel olarak eserin karakterini belirtmelidir. 
Söylenilen parçan›n hangi ses aral›klar› çerçevesinde bulundu¤unu, parçan›n 
zirvesini, nefes yerlerini, kendisinin söylemedi¤i ölçüleri (sus iflaretli ölçüler) 
belirlemelidir. Ancak bundan sonra efllikle çal›flmaya haz›r oldu¤una karar 
verebilir (Nazarova, 2000: 3).

• fianc› eflli¤in karakteri hakk›nda da ön bilgi edinmelidir. Bazen solo 
flan partisi eflli¤e tabi olabilir. Örne¤in, özellikle Brahms’›n, Çaykovski’nin, 
Rahmaninof’un ve 20.yüzy›l bestecilerinin eserlerinde efllik partisi solo ile eflit 
bir flekilde verilmektedir, hatta baz›lar›nda piyano partisi öncülük tafl›maktad›r.

• Eserin ilk notas›ndan son notas›na kadar müzi¤in hareketini geriye 
çekmemeli, tempoyu düflürmemelidir.

• Solisti a¤›rlaflmalar› (ritard., rit., point d’orgue vb.) do¤ru flekilde 
yapmas› için önceden haz›rlamal›, yönlendirmelidir. Ayn› zamanda bu iflaretlerden 
sonra da do¤ru tempo uygulanmal›d›r.

• Efllikçiyi duymak, dinlemek ve kendi pozisyonunu etkileyici bir 
flekilde piyaniste belirtmek gerekir. Kaliteli, profesyonel, mant›kl› uyar›lar› 
piyanist dikkate al›r.

• Bazen efllik partisinde gizli, efllik d›fl›nda baflka bir müzik de vard›r. 
Bu durumda, piyanist flanc›y› takip etmekte zorluk çeker (özellikle flanc› s›k 
s›k "frenleme" yaparsa). Buna benzer durumlarda piyano veya orkestra mutlaka 
ezgiyi ileriye do¤ru al›p götürmelidir. fianc› burada çok dikkatli olmal›, eflli¤i
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iyi dinlemeli, müzi¤in ak›fl›n› ve ritmini dikkate alarak söylemelidir.

• Bir alt›n kural olarak a¤›r tempolu eser söylenirken, flanc›n›n nefes 
kapasitesi çerçevesinde, müzi¤in ak›fl› ve nabz› düflmemelidir.

• fianc› söylerken cümlelerin bütünlü¤ünü bozmadan, müzik 
cümlelerinin ak›fl›n› düflünmelidir. Her notay› ayr› ayr› düflünmek yanl›fl yoruma 
yol açabilir.

1.3. Piyanist aç›s›ndan:

• Efllikçi, flanc›lar›n ses özellikleri hakk›nda bilgi sahibi olmal›d›r.

• Teorik bilgiden baflka efllik yapt›¤› flanc›n›n bireysel ses özelliklerini 

(tessitura) bilmek zorundad›r. 

• Piyanist, flanc› ile birlikte nefes almal›d›r. fianc›n›n akci¤erlerini 

düflünerek, ona nefes, soluk alma f›rsat› vermelidir. 

• fianc›n›n çok tizlere ç›kt›¤› durumlarda veya tiz nota söyledikten 
sonra gerilimi, gerginli¤i düflürmek gerekmektedir. Bu durumlarda, piyanist 
flanc›n›n o andaki nefesinin yetip yetmeme durumunu sezerek, kendi partisindeki 
müzi¤in ak›fl›n› flanc›ya göre sa¤layarak ona yard›mc› olmal›d›r. 

• Özellikle flanc›lara efllik yapma efllikçinin farkl› dillerin telaffuzuna 
hâkim olmas›n› da gerektirir. Piyanist seslerin aral›klar›, sesin rengi, gücü, 
vibratosu ile birlikte ses ve nefes özelliklerini bilmelidir.

• fianc› piyanisti iyi duymal›d›r, fakat piyanist flanc›y› kendi eflli¤i ile 
kapatmamal›d›r. Çok hafif, yo¤un olmayan efllikte piyano deste¤i önemlidir. 
E¤er piyano partisi çok yo¤unsa piyanist dikkatle ses balans›n› ayarlamak 
zorundad›r.

• fianc›n›n yapt›¤› tempo de¤iflikliklerini fark ederek haz›rlanmas›n›, 
nefes almas›n› izlemek efllikçinin bafll›ca görevidir.

• fianc›lar›n tempo ayarlamas› ço¤unlukla onlar›n ses rengine ba¤l›d›r. 
Unutmamak gerekir ki, her flanc› sesinin özelliklerini, rengini göstermek ister. 
Piyanist bu özelli¤i bilerek ona uyum sa¤lamal›d›r. 

• Efllikçi çalmas› gereken piyano partisinin tonal, teknik ve sanatsal 
özelliklerini, flan ve solo partisiyle olan ba¤lant›s›n› çok çabuk çözümlemelidir 
(Nazarova, 2000: 2).

• Duyarl›l›k efllikçinin ustal›¤›n› gösterir. Efllikçinin duyarl›l›¤›, balans
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ayarlama becerisi, solistin hangi nüans›, ince ayar›, ayr›m yapaca¤›n› önceden 
hissetmesi demektir (Kafarova, 2008: 8).

• Efllikçi flanc›ya müzik cümlesinin do¤al ak›fl›n› göstermesi için f›rsat 
vermeli ve ortam yaratmal›d›r. Ayn› zamanda bütün a¤›rlaflmalarda ve 
h›zlanmalarda solisti çok iyi takip ederek icrac›l›¤›n, yorumun sanatsal mant›¤›nda 
yürüyen orant›y› kontrol etmelidir (Mihaylova, 2007: 5).

• Solistin eserin zirvesine varmas›na, belirlemesine çok uyumlu destek 
vermelidir.

• Solo partisinin ses ayar›na dayanarak efllik de dengelenmelidir. Efllik 
partisyonunda bas seslerinin derinden gösterilmesi, duyurulmas› solistin 
tonaliteyi daha iyi hissetmesine yard›m etmektedir.

• Kendini flanc›lara efllikçi olarak yetifltirmek isteyen piyanist piyano 
partisinden baflka flan partisini, flan partisinde olan fliiri, söylenilen metni de 
çok iyi ö¤renmelidir.

• Bir flanc›ya efllik ederken ona önce gerekirse eseri Bona, sonra solfejini 
yapt›rmak, eflli¤i çalarak flanc›ya tek eli ile söyledi¤i partiyi çald›rmak, eflli¤i 
duyurmak, sözlerini iyi telaffuz ederek artikülâsyonunu do¤ru yapmas›n› 
sa¤lamak için yard›mc› olmal›d›r.

Lessing (1975: 22) flan eflli¤i konusundaki düflüncelerini flöyle ifade 
etmifltir: "Elbette her korrepetitörün temelli bir piyano ö¤reniminden geçmifl 
olmas› flartt›r, ama Beethoven’in büyük sonatlar›ndan birini ya da önemli 
konçertolar›ndan baz›lar›n› kusursuz çalabilmesi de gerekli de¤ildir. Özellikle 
operada çal›flan korrepetitörlerin çal›flmalar›nda farkl› bir yaklafl›mla karfl›laflmak 
olur. Çünkü operalar›n piyano partisini seslendirmek asl›nda bu ifllere taban 
tabana z›t bir fley: Kar›fl›k bir piyano yaz›s›n› basite icra etmek, iskeleti ortaya 
ç›karmak: Mesele bu! Baflka bir de¤iflle, korrepetitör, en güç piyano partilerini 
bile aynen, kusursuz çalabilmeli, fakat çalmamal›! Aksi halde kendi piyanistli¤ine 
tutulur, kap›l›r ve flark›c›y› ya da toplulu¤u kontrol ederek dinleyemez, flark›c›n›n 
ilerde orkestradan duyaca¤› ya da ses kalabal›¤› içinde duymas› gereken hatlar› 
piyanoda ortaya ç›karamaz; oysaki en önemli fonksiyonlar›ndan biri de budur".

Ukraynal› flan e¤itimcisi O.N. Blagovidova efllikçilik mesle¤ine 
yaklafl›m›n› flöyle aç›klamaktad›r: "Eserin melodik ve ritmik desenini mekanik 
vurgulama ifllemiyle tamamen bitirmek gerekir. ‹fle s›rf "birlikte çalal›m" diye 
yaklafl›lmamal›d›r. Hem flanc›, hem de efllikçi canl› bir iletiflim içinde olmal›d›rlar, 
eserin ana konusunu birlikte aç›klamal›d›rlar" (Lebedyeva, 1984: 10).
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fianc›lar ile efllik çal›flmalar›n›n bireysel yap›lmas›ndan dolay› çal›flma 
yöntemi de buna göre ayarlanmal›d›r. 

Özellikle opera materyali üzerinde çal›flma sürecinde efllikçi flanc›lara 
do¤ru giriflleri gösterebilmeli ve eksik replikleri zaman›nda verebilmelidir. 
Ansambl çal›flmalar›nda di¤er partileri de tan›ma, koro partisini piyanoda çalma 
vb becerilere sahip olmal›d›r. Hatta suflörün görevini bile bilmelidir. Ayr›ca 
çal›flmalarda orkestra flefini izleyerek efllik de yapabilmelidir (Klimentova, 
2003: 4).

2. Efllikçilik Mesle¤ine Yaklafl›mlar

Solistin baflar›s›n›n yar›s›ndan ço¤u iyi bir efllikçisi olmas›na ba¤l›d›r. 
Efllikçinin sahnede önemi bazen solistten daha fazlad›r. Duruma göre bir efllikçi 
solisti göklere de ç›karabilir, çok kötü durumlara da düflürebilir. Profesyonel 
solistler meslek hayat›nda efllikçinin önemini çok iyi de¤erlendirirler. 

Efllikçi solistle birlikteli¤inin en baflar›l› noktas›na varmak için çok 
çaba göstermelidir. Solist ile iflbirlikçi ve sanatsal bir iletiflim kurman›n yan›nda 
insanc›l, ruhsal bir iletiflim de çok önemlidir. Bu çal›flmalarda güven en önemli 
noktad›r. Solist, efllikçinin kendisi hakk›nda her bir özelli¤i, onun olanaklar›n›, 
zay›f ve güçlü yönlerini bildi¤inden emin olmal›d›r. Solist efllikçiden sadece 
müzikal ustal›k beklememekte, ayn› zamanda duyarl›l›k da aramaktad›r 
(Pançenko, 2009: 2).

Ço¤u müzisyen efllikçilik mesle¤ine "yukar›dan" bakmaktad›r: Solistin 
gölgesinde kalman›n, nota ile çalman›n büyük bir ustal›k gerektirmedi¤i 
düflüncesindedir. Bu çok yanl›fl bir bak›fl aç›s›d›r.

Efllik mesle¤ini her piyanist yürütemeyebilir. Çünkü çok büyük ustal›k, 
yarat›c›l›k, sanat kültürü ve özel bir yetenek, e¤ilim ister. Neredeyse bütün 
ünlü besteciler efllik deneyiminden geçmifllerdir. F. Schubert ve ‹. Fogel, M. 
Musorgski ve D. Leonova, S. Rahmaninoff ve F. Shalyapin, M. Metner ve E. 
Schwarzkopf gibi ikililer bunu kan›tlayan örneklerdir. Dünyaca ünlü solist 
piyanistlerin de ara s›ra efllikçi olarak ansambllara kat›ld›klar› görülmektedir. 
Örnek:K. ‹gumnov, A. Goldenweiser, H. Neuhaus, S. Richter, G. Ginzburg vs.

Ünlü Solistlerin Ünlü Efllikçileri:

Enrico Caruzo-Savla Fuchito

Yehudi Menuhin – Adolph Baller

Elena Obraztsova, Evgeni Nesterenko – Evgeni Shenderovich
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Dietrich Fischer-Dieskau - Gerald Moore, Jörg Demus, Christoph 
Eschenbach, Sviatoslav Richter

‹gor Oistrakh – Natalia Zertsalova

Matthias Goerne – Alfred Brendel

Jacqueline Du Pre – Daniel Barenboim

Olaf Bar – Georffey Parsons

Thomas Quasthoff – Justus Zeyen

Herman Prey – Karl Engel

Miklos Perenyi – Zoltan Kocsis

Cecilia Bartoly - Andras Schiff

Mstislav Rostropovich – Sviatoslav Richter

Coenraad Valentyn Bos – Julia Culp, Elena Gerhardt

Fyodor Shalyapin – Sergey Rachmaninoff

Suna Kan – Ferhunde Erkin, Gülay U¤urata

Asl›nda efllikçinin ifli fazla göze çarpmayan, ama gerçekte ise oldukça 
zor,  sorumluluk gerektiren, emek isteyen bir ifltir. fienderoviç (1996: 57) bu 
konuda düflüncelerini flöyle belirtmifltir: "‹kinci planda görülmesine ra¤men, 
formda kalabilmek için sürekli çal›flma gerektiren efllikçilik san›ld›¤› kadar 
kolay ve de¤ersiz bir ifl de¤ildir. Daima çal›flma, zahmet, fakat çok az önem 
verilme, minimum övgü ve tan›nma. ‹flte budur efllikçi olma".

 Beklentisi yüksek ve elefltirici olan dinleyici, bir konseri izlerken 
ancak son aflamay› görmektedir. Bu iflin arkas›nda ne kadar fazla emek, çaba, 
enerji ve zaman tüketimi oldu¤unu ancak profesyonel müzisyenler bilir ve 
anlar. Dinleyici her zaman konserden memnun oldu¤unu alk›fllar› ile belirtir, 
solisti alk›fllar. Asl›nda iflin yüzde ellisinden fazlas›n›n efllikçide oldu¤unu 
herkes de¤erlendiremez, bazen hiç bilmez ve anlamaz. Ne yaz›k ki efllikçinin 
iflini yeterli de¤erlendirmeme, çok az ifl yapt›¤›n› düflünme bu ifli bazen dikkate 
almama, önemsememe, efllikçilik mesle¤ine özenmeme, sayg›l› davranmama 
çok üzücü yaklafl›mlard›r (Kafarova, 2008: 8).

Dinleyici ço¤u zaman coflkulu alk›fllar›n› soliste sunar. Efllikçinin 
görevi ise yeterince takdir edilmez. Bu sorunu çözmek için efllik yapan 
müzisyenlerin durumunun tekrar incelenmesi, yarat›c›l›k statülerinin bir daha 
gözden geçirilmesi bu tür sorunlar›n ortadan kalkmas›na yard›mc› olabilir.
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Sonuçta bu önemli mesle¤e karfl› daha farkl› bir yaklafl›m›n oluflumunu 
sa¤layarak, destek, prestij, sayg› kazand›r›lmal›d›r (Kafarova, 2008: 8).

Frans›z besteci Francois Couperin’in de "Klavsende Çalma Sanat›" 
("L’art De Toucher Le Clavecin") adl› kitab›nda bu konuda ilginç yorumlar› 
vard›r: "Eminim ki benim için bundan daha cazip, daha uygun bir ifl olamaz. 
Baflkalar›n› da cezp ederek bana yaklaflt›ran tek ifl baflar›l› bir efllikçi olmakt›r. 
Fakat ne büyük haks›zl›k! Efllikçi seyircinin övgülerini ve kutlamalar›n› alan 
en son kiflidir. Konserde klavsende yap›lan efllik sunulan müzi¤in temel yap›s›na 
efl de¤erdedir. Üstelik efllikle sahnede çalan solist tek bafl›na dinleyicilerin 
dikkatini ve alk›fllar›n› kazanmaktad›r. Ne yaz›k ki bunlar› hiç kimse hiçbir 
zaman dile getirmez"(Kuperen, 1973: 15).

Müzik tarihinde efllik konusundaki yaz›lan kitaplardan birisi de ‹talyan 
besteci ve orkestra flefi Giovanni Paisiello taraf›ndan yaz›lan "Klavsende Efllik 
Yapma Kurallar›"d›r ("Regole Per Bene Accompagnere ‹l Partimento: O Sia 
‹l Basso Fondamentale Sopra ‹l Cembalo"). Bu kitap Rusya’da Petersburg 
flehrinde de 1782’de ‹talyanca bas›lm›flt›r (Maykapar, 2001: 225).

3. Transpoze ve Deflifre
    3.1. Transpoze 
Transpoze yapma efllikçinin en önemli niteliklerinden birisidir. Efllikçi 

transpoze edilen eseri yeni tonalitede hemen düflünebilmeli, hissetmeli ve 
çalabilmelidir. ‹flitme sinyalleri çok duyarl›, müziksel mant›¤› çok aktif olmal›d›r. 
Yeni tonaliteye çabucak uyum sa¤layarak yönünü bulmal›d›r(Nazarova,2000:2).

Transpoze ifllemi sürecinde efllikçinin içsel iflitme becerisi, müzikal 
anlay›fl ve düflüncesi, armonik geliflmenin mant›¤›n› izleme ve duymas› çok 
önemlidir (Mihaylova, 2007: 4-5).

Transpoze için armoni bilgisi, armonik zincirlerin tüm tonlarda çabuk 
ayarlanmas›, diatonik ve kromatik gamlarda parmaklar›n do¤ru kullan›m›, 
arpejlerin, akorlar›n düzenini bilme baflar›l› sonuca ulaflt›r›r. Efllikçi sol el 
akorlar›n›n yap›s›n› (üçlü, yedili veya çevrimi) hemen belirleme becerisine 
sahip olmal›d›r (Medvedyeva, 2003: 5). 

Transpozeyi kolaylaflt›ran baflka bir yol soloyu ve baslar› takip ederek 
yeni tona adapte olmakt›r.

Kulaktan çalma ve emprovize etme de yarat›c›l›¤›n bir parças›d›r ve 
efllikçinin baflar›s›n›n göstergesidir.
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3.2. Deflifre

Efllikçi periyodik olarak, her gün az da olsa deflifre yapmal›d›r. Deflifre 
yapma meslek hayat›n›n bir parças›d›r. Bundan dolay› deflifresi geliflir, deneyim 
kazan›r. Deflifre prati¤i her zaman efllikçiye büyük avantaj sa¤lar.

Bu konuda virtüöz piyanist Josef Hofmann’n›n "h›zl› deflifre yapabilme 
konusunda ne önerirsiniz?" Sorusuna cevab› "Elden geldi¤ince çok nota 
okumak" olmufltur (Gofman, 2007: 150).

Deflifrenin geliflmesi için efllikçinin çeflitli eserleri bilmesi, tan›mas›, 
farkl› stiller ve tarzlar hakk›nda bilgi sahibi olmas› gerekir. 

Baflar›l› bir efllikçi deflifre s›ras›nda armonik çözümleme yaparak 
kendini gelifltirmeli, çal›flmalar›n› durdurmamal›d›r. Tabii ki yorumculuk hiçbir 
zaman ihmal edilmemelidir. Çal›nan eserin armonik ak›fl›, ses flemas› önceden 
hayal ederek belirlenmelidir. 

Deflifre yapmaya bafllamadan önce, piyanist eserin tüm nota ve metnini 
h›zla gözden geçirerek parçan›n "havas›n›" hissetmeli, tonunu, temposunu, 
tempo ve ritim de¤iflmelerini fark etmeli, dinamik s›n›rlar›, geliflmeleri bulmal› 
ve belirlemelidir. Önceden zihnen "gözden geçirme" çalma sürecinde do¤ru 
yorum yapmaya yard›mc› olur (Medvedyeva, 2003: 5). 

Efllikçi deflifre yaparken notada önünü görerek, h›zl› nota okumay› 
gelifltirmelidir. "Deflifre çalarken, nota üzerinde daima ileriye bakmaya ve 
elveriflli durumlarda geriye dönüp göz gezdirmeye çal›fl›lmal›d›r" (Çimen, 
2001, 451). 

Efllikçi böylece çabucak partisine hâkim olur ve konsere haz›rlanma 
sürecini h›zland›r›r.

Dikkat her zaman ileriyi takip etmeye yöneltilmelidir. Tecrübeli efllikçi 
2-3 ölçüyü önünde görmeli, hatta sayfa çevirme durumlar›nda önceden sonraki 
sayfalardan haberi olmal›d›r. Efllik metnine iyice hâkim olma soloyu daha 
yo¤un olarak takip etmeyi sa¤lar. Baslar› derinden duyurma solistin tonaliteyi 
daha iyi hissetmesine yard›mc› olur. 

Efllik yapma sürecinde tak›lma, flafl›rma, atlama gibi durumlar olursa, 
kesinlikle hatay› düzeltme, durma, yeniden bafllama gibi olaylar›n yaflanmamas› 
tavsiye edilir (Medvedyeva, 2003: 6).

 Ancak azimli, ›srarl›, uzun süreli çal›flma deflifre becerisini gelifltirebilir. 
Efllikçi deflifre yaparken müzi¤in niteli¤ini, cümle ak›fl›n› do¤ru göstermelidir. 
Nitelikli deflifre için piyanoda sa¤lam ve etkili bir tufle ve duyum, hassasiyet,
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her türlü yüksek teknik beceri, çeflitli aplikatür (parmak düzeni kullan›m›) 
uygulamas› ve beynin h›zl› çal›flmas› gereklidir (Mihaylova, 2007: 4-5). 

Deflifre müzikal bilinç ve analitik düflünme yetene¤ine dayan›r 
(Medvedyeva, 2003: 6).

4. Efllikçinin Farkl› Solist ve Topluluklar ile Çal›fl›rken Dikkat
    Etmesi Gereken Noktalar

fianc›lara efllik yapma konusu yukar›da detayl› verildi¤i için burada 
sadece di¤er çalg› ve topluluklar›n eflli¤inden söz edilecektir.

Efllikçili¤in özelliklerinden birisi de çeflitli solistlere efllik yapmakt›r. 
Böylece, farkl›, çeflitli çalg›lara (üflemeli, yayl›, vurmal› vs), ses türlerine 
(soprano, tenor, bariton, bas), korolara efllik yaparak hepsinin özelliklerine 
tan›k olur ve bilgilenir. Do¤al olarak bu çal›flmalar zamanla efllikçiye büyük 
bir deneyim kazand›r›r,

4.1. Koroya Efllik

Özellikle orkestra partisyonunu piyanoda çalarken, efllikçi piyanonun 
flark› söyler gibi t›nlamas›n›, derin seslendirilmesini, yumuflak girifllerle, 
akorlar›n bütünlü¤ü ile efllikte koroya nefes alma f›rsat› vermesini sa¤lamal›d›r. 

Koro - piyano birlikteli¤inde piyanist ve koro flefi partitürü önceden 
birlikte detayl› incelemelidirler (Kazaçkov, 1990: 254).

Efllikçi koroya efllik yaparken hem flefin elini izlemeli, hem çald›¤› 
partiyi, hem de dikkatle koroyu duymal›d›r. fiefin gösterdi¤i her girifl ve nefes 
iflaretini dikkatlice takip etmeli, kaç›rmamal›d›r. Tempolarda ansambl özelliklerini, 
balans ayarlar›n› an›nda do¤ru uygulamal›d›r.

Koro çal›flmalar›nda efllikçinin ritim, iflitme ve duygu duyarl›l›¤›, 
konsantrasyonu çok yüksek olmal›d›r. Notada çok çabuk ayarlama yapabilmeli, 
aniden icran›n yönelimini sezmeli ve bulmal›d›r. Bu özellik flef ile efllikçinin 
iflbirli¤i ile sa¤lanabilir. Efllikçi eserin tüm formunu, partitürü, temposunu, 
ritmini, dinami¤ini, karakterini, bölümler aras›ndaki dengeyi, zirvelerin 
yerleflimini görmelidir.

4.2. Farkl› Çalg›lara Efllik

Piyanist flütçüden, kemanc›dan, viyolonselciden farkl› olarak kendi 
çalg›s›ndan biraz daha uzakt›r. Buna göre de ses balans›n› daha kolay ayarlayan
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kifli efllikçidir. Piyanistin baflka bir özelli¤i ise piyanonun çoksesli bir çalg› 
olmas› nedeniyle solistten farkl› olarak tek ses de¤il, birçok sesi seslendirme  
durumunda olmas›d›r. Dolay›s› ile ses balans› ayar› sorumlulu¤u piyaniste daha 
fazla düflmektedir. Ayr›ca, yayl› çalg›lardan kontrbas için efllik ses ayar› 
di¤erlerine oranla daha düflük olmal›d›r. 

Trombon, korno, flüt, klarnet vb. üflemeli çalg›lar›n eflli¤i flanc›lara 
efllik yapmaya benzer, çünkü solistin nefes alma ifllemine ba¤l›d›r. Efllikçi nefes 
yerlerini bilmeli ve titizlikle takip etmelidir. Cümlelerin ak›fl›n›, nefes almay›, 
solistin dudak ve dilini kullanmas›n› izlemeli, çalg›n›n özelliklerini (bak›r, 
ahflap vb) bilmeli, dinamik ve teknik imkânlar›ndan, rejistir özelliklerinden 
haberdar olmal›d›r (Sedirhanova, 2008: 161-163). Obua, fagot, korno, tuba 
gibi çalg›lara efllikçi taraf›ndan daha düflük ses ayarlanmas› gereklidir. 

Opera ve konçertolar›n orkestra partilerinin piyanoya uyarlamalar›n› 
çalma görevi efllikçiye düfler. Bu ise çok birikim ve deneyim isteyen bir ifltir. 
Piyano için uygulanan bu düzenlemeler neredeyse orkestran›n bütün çalg›lar›n›n 
partilerini seslendirmektedir. Efllikçinin üzerine düflen ifl bütün bu ses renklerini 
ustaca ayarlayarak duyurmakt›r. Bir büyük yap›t›n do¤uflu (opera, kantat, 
senfoni, oratoryo vb.) besteci taraf›ndan ilk olarak piyanoda denenerek bafllar. 
Bu ifllem ise ço¤u kez iyi bir efllikçi taraf›ndan veya onun yard›m›yla gerçekleflir.

SONUÇ 

Efllikçi müzik e¤itimi veren kurumlarda, opera/bale ve çeflitli 
orkestralarda bulunmas› gereken ve aranan önemli bir elemand›r. Efllikçilik 
görevini üstlenmek isteyen bir piyanist bu görevin kolay olmad›¤›n› ve birçok 
sorumluluk yüklenmek zorunda oldu¤unu bilmelidir. Piyanistte efllikçilik için 
özel bir yetenek, yatk›nl›k ve e¤ilim olmas› mesle¤inde baflar›l› olmas›n› sa¤lar. 
Efllikçilik zaman içinde uzmanlaflmay› gerektiren bir meslektir. Piyanist, 
efllikçilik mesle¤inin gerektirdi¤i bütün becerileri edinmifl ve bu alanda yeterli 
birikim ve deneyimi kazanm›fl olmal›d›r.

Efllikçinin icrac›l›k ve teknik yönden çok baflar›l› olmas›, birlikte çalma 
tekniklerine sahip olmas›, flanc›l›k sanat›n›n esas temellerini bilmesi, farkl› 
çalg›lar›n özelliklerini bilmesi, çok iyi iflitme özelli¤ine sahip olmas›, çok iyi 
deflifre ve transpoze yapmas›, çeflitli partileri an›nda okuma özelli¤ine sahip 
olmas›, çal›flt›¤› insanlar ile ifl birli¤i ve iletiflim sa¤lamas› bu mesle¤in 
gerektirdi¤i koflullard›r.
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Efllikçi Olmak ‹steyen Piyanistlere Öneriler

Efllikçilik mesle¤i için özel bir e¤itim alarak geliflme ve deneyim 
gerekmektedir. Her müzisyen kendi haz›rl›k ve genel müzik yetene¤i düzeyine 
göre e¤ilimini belirleyerek efllikçi olup olamayaca¤›na karar vermelidir.

Efllikçi olmak isteyen piyanistlere vurufl tekni¤ine hakimiyet, 
partisyondan hemen çalabilme, eski anahtarlar› okuyup çalabilme, transpozisyon, 
korrepetisyon, müzik edebiyat› ve stilleri, opera ve konser yorumlar› aras›ndaki 
farklar gibi mesle¤in temel bilgileri e¤itim sürecinde verilmelidir (Lessing, 
1975: 23).

"Kendini efllikçili¤e haz›rlayan bir müzisyenin ald›¤› genel müzik 
e¤itimi sürecinde, ö¤rencilik y›llar›ndan itibaren efllik için gerekli bilgileri ve 
nitelikleri kazanmas›, sanatsal zevkinin biçimlenmesi, müzik ufkunun ve 
kültürünün geliflmesi sa¤lanmal›d›r" (Nazarova, 2000: 2).

Bu mesle¤e yönelen bir piyanistin afla¤›daki önerileri dikkate almas› 
yararl› olacakt›r:

‹lk önce sahneyi, insanlarla iletiflimi çok sevmelidir. Sahne korkusu 
olmamal›d›r; varsa, bu korkuyu yenmesi gerekir.

Serbest ve rahat bir flekilde, her türlü gerginlikten uzak olarak piyanoya 
hâkim olmal›, her tarzda ve her döneme uygun müzik eserlerini bilinçli ve 
do¤ru hissederek çalmal› ve yorumlamal›d›r. 

Her zaman formda kalabilmek için durmadan çal›flmal›, icrac›l›k ve 
efllikçilik becerilerini sürekli gelifltirmelidir. 

Partneri/orta¤› ile iyi bir iletiflim kurmal›, sahneye ç›kmadan önce 
psikolojik, sahnede ise müzikal destek vermelidir. 

 Her tür (solo, koro, müzik toplulu¤u vb.) eflli¤in özelliklerini tan›yarak 
yapabilmelidir.

Solistin sahnede heyecandan herhangi bir hata yapmas› durumunda 
(partisini unutma, tonaliteden ç›kma, ölçü atlama vb.), tehlikeli anlar yafland›¤› 
zaman dinleyiciye belli etmeden yard›m edebilmelidir. 

fian repertuar›n› çal›fl›rken parçalar›n içeri¤ini, kompozisyon yap›s›n›, 
karakterini, metnini, ses ile söz ba¤lant›s›n›, flanc›n›n partisinin özelli¤ini 
önceden incelemelidir. 

Mesle¤in özelli¤i gere¤i çal›fl›lan programlar›n bazen k›sa sürede ve 
az say›da prova ile oluflturulmas›na her zaman haz›r olmal›d›r.

Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XII, Say› 1, 2010                   270



Efllikçinin dikkati çok yönlüdür; hem iki el aras›nda paylafl›lan efllik 
partisini, hem de soloyu takip eder. Dikkatin bir k›sm› ise iflitsel olarak ses 
balans›n›n ayarlanmas›na yönelir. Bu nedenle efllik yaparken hatas›z ve baflar›l› 
bir sunum için dikkatini ve konsantrasyonunu yo¤unlaflt›rabilmelidir.

Sahne performans› çok yüksek fiziksel ve ruhsal güç, enerji tüketimi 
  gerektirir. Efllikçi solisti desteklemek için enerjik ve dinamik olmal›d›r.

Çal›nan eserde önemli olan noktalar› daha az önemli olanlardan an›nda 
ay›rabilmeli ve eflli¤i hafifletme hakk›n› da kullanabilmelidir. Esas amaç, detayl› 
nota metnine kendini kapt›rmadan genel bir fikir oluflturarak ortaya sa¤lam bir 
efllik sunmakt›r. Böyle durumlarda, afl›r› derecede metinle u¤raflma birlikteli¤e 
zarar vererek dikkati da¤›tabilir, ansambl üzerinde kontrolü kaybettirebilir.

Gerekti¤inde çal›nan eseri transpoze edebilme ve h›zl› flekilde deflifre 
efllik yapma becerilerini gelifltirmelidir. 

Solistin partisini efllikle birlefltirebilme ve gerekirse ezgilere kulaktan 
efllik oluflturarak yard›mc› olma durumlar›na haz›rl›kl› olmal›d›r. 
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