
"H™ mini 

MOSMVA KLAS›K BAMS! 
"MA (IMIJOCf" 

ttt ›SUABUT›M 
Dünyanın en iyi bale grupları arasında gösterilen 
"Moskova Klasik Balesi", repertuarlarındaki en 
ünlü bale klasiklerinden biri olan "Don Quijote" 

ile 24-27 Mayıs tarihlerinde Mydonese 
Showland'de izleyicilerle bulu˛acak... 

Edebiyat dünyasının tarihinde hiçbir eser 
Cervantes'in Don Quijote'u kadar ba˛arıya 
ula˛mamı˛tır. Yazıldıı tarihden (17. Yüzyı-
lın ba˛ları) günümüze kadar ı˛ıını koru-
mu˛ olan bu eserin deeri gün geçtikte da-
ha çok anla˛ılmakta. Bir edebiyat eseri - ro-
man - olarak ortaya çıkan Don Quijote gü-
nümüze kadar sinema, bale. opera ve tiyat-
ro sanatlarında sayısız defa i˛lenmi˛. La 
Mancha'lı Don Quijote ve yardımcısı Sanc-
ho Panza sürekli anılarak ya˛atılmı˛tır. Bu-
nun son örneklerinden birini de Moskova 
Klasik Balesi, Mydonose Showland'de vere-
cek ve sanıyorum ki bu. izleyiciler için do-

yumsuz bir sanat ziyafeti olacak. Moskova 
Klasik Balesi "Don Quijote'u repertuarla-
rındaki en ünlü bale klasiklerinden say-
makta ve bu me˛hur baleye yeni karakter-
ler ekleyerek dramatik kompozisyonunu 
zenginle˛tirip, klasiin daha canlı ve ilginç 
olmasını saladıklarını belirtmektedirler. 
Uluslararası yarı˛malarda yirmi altın ma-
dalya ve Paris Dans Akademisi Ödülü'nü 
üç kez kazanan topluluk, otuz ülkede ve 
yüzlerce ˛ehirde sahne almı˛tır. 
Topluluk, balenin klasik kurallarını mo-
dern tarzla birle˛tirerek kendi stilini olu˛-
turmu˛ altmı˛yedi ki˛ilik bir yıldız küme-
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sinden olu˛maktadır. Dans otoritelerinin 
büyük bir övgü ile bahsettikleri Natalya 
Kasatkina. Vladamir Vasilyov ve dier yete-
nekli starlar kendilerine özgü bir yorumla 
bale sanatının tüm güzelliklerini ortaya ko-
yuyorlar. 
"Klasik Moskova Balesi" vesilesiyle "Don 
Quijote" gündeme gelmi˛ken, edebiyat tari-
hinin en önemli eseri olarak görülen ro-
man üzerinde yerimiz elverdii ölçüde dur-
maya çalı˛alım. Bu eserin en önemli özelli 
gi ilk çada˛ roman olarak sayılmasıdır 
Romanda: yazarın çada˛larına ve öncelle 
rine (dier edebiyat eserlerine) yaptıı gön 
dermeler, yer yer geriye dönü˛ler, ufak öy-
küçükler yazarın kimi zaman romanın akı 

˛ını kesip okurla ileti˛im kurması, karak-
terlerin canlandırılı˛ı ve kimi zaman onla-
rın ruhsal çözemlemelerine giri˛ilmesi gibi 
pek çok yenilik bulunur. Hatta denebilir ki. 
Don Quijote'dan sonra hiçbir eser yazılma-
mı˛tır ki. içinde Don Quijote'un etkisi gö-
rülmesin. 
Don Quijote karakterini incelersek kar˛ımı-
za aksi. cesaretli, yazarının deyimiyle sa-
bahlara kadar ˛övalye romanları okumak-
tan beyni kurumu˛ ve biraz aklını kaçırmı˛, 
romantik ve konu ˛övalyelik olmadıı za-
man okuru ˛a˛ırtacak kadar mantıklı ko-
nu˛malar yapabilen bir kahraman çıkar 
kar˛ımıza. Don Quijote'u unutulmaz yapan 
özellii ise cesaret ve hayalperestliidir. 
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Öyle ki: kahramanımız ne kadar büyük 
olurlarsa olsunlar kötü devler olarak gör-
düü yel deirmenlerine bile saldırmaktan 
çekinmez. Aslında Don Quijote roman bo-
yunca hemen hemen girdii her kavgayı 
(ona göre sava˛ı) kaybeder ve bunu da ger-
çek dı˛ı nedenlere balar (örnein büyücü-
lere). Ancak cesaretini ve inatçılıını hiç yi-
tirmez. Yürekten balı olduu a˛kı Dulci-
nea'da bir hayaldir aslında. Böyle birisi var-
dır ancak soylu fiövalye Don Quijote'nin 
sevgilisi olmadıı gibi. dünyanın en soylu 
ve güzel kızı da deildir. 

Romanın en az Don Quijote kadar ilginç di-
er ana karakteri ise Sancho Panza dır. 
Don Quijote ile Sancho Panza birbirini bü-
tünüyle tamamlayan iki karakterdir. Arala-
rındaki ili˛ki tipik bir köle (u˛ak) efendi 
ili˛kisi gibi görünsede. Sanco Panza efendi-
sinde eksik olan saduyuyu tamamlayıp, 
onun akıl di˛iliim biraz olsun gidermeye 
çalı˛ır Aslında Sanco Panza'da somut olay-
ları akılcı bir ˛ekilde yorumlayabilse de. 
efendisinin hizmetlerini birgün kar˛ılıksız 
bırakmayacaını ve onu (söz verdii gibi) 
ödüllendireceini dü˛ünürken insanı hay-
retler içinde bırakan bir saflık ve iyimserlik 
sergiler. 

Roman içinde birçok karakter kar˛ımıza 
çıksa da. eser bu ikilinin serüvenden serü-
vene ko˛usunun hikayesidir. Cervantes'in 
"Don Quijote'u üzerine sayısız yorum ya-
pılmı˛tır. Ancak en iyisi. Roza Hakmen'in 
mükemmel çevirisiyle Yapı Kredi Yayınla-
rından çıkmı˛ olan bu eseri okumak ve 
her ya˛ grubundaki insanlara da okumala-
rını tavsiye etmektir. 

Biz burada Don Quijote'u anlatma giri˛i-
minden çok, Moskova Klasik Balesi'nin 
gösterisini izleyebilecek olan okurlarımıza 
ana iki karakterin en temel özelliklerinden 
çok kısa olarak bahsetmeye çalı˛tık. Roma-
nı okumamı˛ ancak gösteriyi izlemek iste-
yenler, daıtılacaını dü˛ündüümüz ve 
grup ile oyun hakkında bilgi veren bro˛ür-
lere de göz atarak daha keyifli bir seyir el-
de edebilirler. 
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