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Çalı!malarını Türk bestec"ler"n p"yano 
"ç"n eserler" üzer"nde yo#unla!tıran ve bu 
ba#lamda meslek" ç"zg"s"n" !ek"llend"rd"#" 
d"kkat çeken p"yan"st Hande Dalkılıç, 2000 
yılından "t"baren Ahmed Adnan Saygun, 
Muammer Sun ve Cemal Re!"d Rey’"n eser-
ler"nden olu!turdu#u repertuvarını kaydet-
m"!, ça#da! Türk bestec"ler"n"n tanıtımında 
öncü görev üstlenen p"yan"stler"m"zden b"r" 
olmu!tur.  Dalkılıç’ın en son 2008 yılında 
Kalan Müz"k et"ket"yle çıkardı#ı CD’s"nde 
Türk be!ler"nden Ulv" Cemal Erk"n’"n “Be! 
Damla”, “Sonat”, “Duyu!lar” ve “Altı Pre-
lüd” ba!lıklı p"yano yapıtlarını yorumlaması 
ve dolayısıyla Erk"n’"n tüm solo p"yano eser-
ler"n" tek b"r CD’de kaydetmes",  bu kayda, 
!üphes"z, ar!"v k"ml"#" kazandırmı!tır.

$lk kez Ulv" Cemal Erk"n tarafından 1931 
yılında S"vas Orduev"nde seslend"r"len, 
An"mato, Lento, Tranqu"llo, Energ"co 
ve Moderato adlı parçalardan olu!an ve 
Erk"n’"n 1950’de orkestrasyonunu  yaparak 
“Kelo#lan” "ç"n bale müz"#" hal"ne get"rd"#" 
“Be! Damla”yı ve 1937 yılında besteled"#" 
ve "lk seslend"r"l"!"n" e!" Ferhunde Erk"n’"n 
1947’de Ankara Halkev"’nde gerçekle!t"r-
d"#" 11 kısa parçadan olu!an “Duyu!lar”ı 
yorumlarken, Dalkılıç, Erk"n’"n a"t oldu#u 
dönem"n karakter"st"k özell"#" olan halk 
ezg"ler"ne, makamsal mot"%ere ve aksak ve 
düzens"z r"t"mlere yaptı#ı göndermeler" akı-
cılıkla duyurmakta ve "çselle!t"rd"#"n" d"n-
ley"c"ye h"ssett"rmekted"r. Yava! tempolu 
parçaların a#ıtsal havası, “Küçük Çoban”ın 
hüzünlü türküsü, “Ka#nı”nın "lerley"!"n"n 
sol eldek" r"tm"k kalıpla desteklen"!", “A#-
lama Yar A#lama”dak" sa# el"n tesell" eden 

melod"k cümleler" ve Ege’n"n !""rsel Zeybe#" 
tüm karakter"st"k özell"kler"yle, Dalkılıç’ın 
yalın ve zevkl" p"yan"st"k bakı! açısıyla du-
yurulmaktadır.

Erk"n’"n 1946 yılında besteled"#" ve e!" 
p"yan"st Ferhunde Erk"n’"n 1948’de "lk 
seslend"r"l"!"n" Ankara Radyosu Stüdyo-
larında yaptı#ı “Sonat”ın l"r"k ve romant"k 
ça#rı!ımlarına ra#men halk müz"#" özell"k-
ler"nden ödün vermemes", Dalkılıç’ın, ese-
r"n havasına uygun “grand"oso” yorumu "le 
öne çıkmaktadır. 1965-1967 yılları arasında 
besteled"#" ve p"yan"st Gülay U#urata’nın 
1969 yılında Ankara Radyosunda "lk kez 
seslend"rd"#" “Altı Prelüd” "se, bestec"n"n 
soyut yazımına örnek te!k"l ederken bu 
özell"#"yle CD’dek" d"#er yapıtlardan farklı 
b"r konumda görüleb"l"r. 
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romans.  Bell"n"’n"n "k" perdel"k c"dd" ope-
ralarından b"r"d"r. Bell"n", Napol"’de kon-
servatuvar e#"t"m" sırasında "ken yazdı#ı Do 
m"nor Senfon"s"’nden mot"%er" bu operada 
tekrar kullanmı!tır. Bell"n", 10 operasından 
7 tanes"n"n l"brettosunu Fel"ce Roman" "le 
yapmı!tır. Agr"gento Dükü IV. Carlo’nun 
o#lu Fernando ve Mess"na Dükü’nun kızı, 
dul B"anca arasında geçen olayları anlatır. 

CD’dek" (5-6-7) 3. eser y"ne Ross"n"’n"n 
“Mat"lde d" Shabran” (Shabranlı Mat"l-
de) adlı (sem"ser"a) yarı c"dd" "k" perdel"k 
operasıdır. Olaylar $spanya’da Corrad"no 
&atosunda ve yakınlarında geçer. Tenorun 
“Mat"lde Ebben!” g"r"!" "le ba!layan res"tat"f 
daha sonra Mat"lde’n"n “Am" alf"n? E ch" 
non ama” (Sonunda sever m"s"n? K"m sev-
mez k"!) adl" Rondò "le devam eder. Y"ne 
Ross"n" acel"teler" "le kar!ı kar!ıya kalırız. 
Bu CD’de Cuberl" kend" yazdı#ı acel"teler 
ve varyasyonlar "le b"zler" !a!ırtmaktadır, o 
duru ve esnek ses"yle. 

CD’dek" (8-9-10) 4. eser Don"zett"’n"n 
“Rosmondo d’Ingh"lterra” adlı y"ne çok 
fazla tanınmamı! "k" perdel"k c"dd" opera-
sıdır. $ng"l"z II. Enr"co’nun a!ı#ı Rosamund 
Cl"'ord efsanes" üzer"ne yazılmı!tır. Flüt 
g"r"!"nden sonra ba!layan “Perché non ho 
del vento” aryası tıpkı Ross"n" operaları 
aryalarına benzemekted"r. 

CD’dek" (11-12-13-14-15) son eser "se y"ne 
Ross"n"’n"n “Erm"one” adlı ender "k" per-
del"k c"dd" operasıdır. Erm"one’n"n mutsuz 
a!kını anlatır opera. 

CD’dek" eserler: 1. Ross"n": L’Assed"o d" 
Cor"nto, «L’ora fatal s’appressa» 2. Ross"-
n": L’Assed"o d" Cor"nto, «G"usto c"el ! "n 
tal per"gl"o» 03.Bell"n": B"anca e Fernando, 
«Ove son ? Che m’avvenne?» 04. Bell"n": 
B"anca e Fernando, «Sorg", o padre, e la f"g-
l"a r"m"ra» 05. Ross"n": Mat"lde d" Shabran, 
«Mat"lde. Ebben ?» 06. Ross"n": Mat"lde d" 
Shabran, «Am" alf"n ? E ch" non ama» 07. 
Ross"n": Mat"lde d" Shabran, «Non è vero 
?/Anz" è ver"ss"mo» 08. Don"zett": Ros-
monda d’Ingh"lterra, «Volgon tre lune… 
» 09. Don"zett": Rosmonda d’Ingh"lterra, 
«Perché non ho del vento» 10. Don"zett": 
Rosmonda d’Ingh"lterra, «Torna, torna, o 
caro oggetto» 11. Ross"n": Erm"one, «Essa 
corre al tr"onfo!» 12. Ross"n": Erm"one, 
«D" che vedest" p"angere» 13. Ross"n": 
Erm"one, «Ah, vogl"a "l c"el» 14.Ross"n": 
Erm"one, «Amata, l’ama"» 15. Ross"n": 
Erm"one, «Un’ emp"a mel rapì!»
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