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ÖZET

ጀnsanoᇰlunun toplu yaᗰam düzenine geçmesinden bu yana kendini ifade 

etmek için müziᇰe ve dansa gereksinim duyduᇰu biliniyor. ጀnsanlጐᇰጐn geçirdiᇰi 

her evrim, sonucunda kendi gibi müziᇰi ve dansጐ da geliᗰme göstermiᗰtir. 

Dans, antik çaᇰlarda tragedya’larla baᗰlayan geliᗰmesini, Rönesans 

döneminde de sürdürmüᗰ; basit halk danslarጐnጐn sanat yoluyla inceltilmesiyle 

sonuçta soylularጐn daha çok ilgi duyduklarጐ bir sosyalleᗰme aracጐ olmuᗰtur. 

Dans kültürünün geliᗰmesine katkጐ saᇰlayan faktörlerin, dansጐn saraylara 

girmesiyle baᗰladጐᇰጐ söylenebilir. Nitekim Saray danslarጐnጐn geliᗰerek günümüz 

bale sanatጐnጐn temelini oluᗰturduᇰu bilinmektedir. 17. y.y. sonu ve 18. y.y. 

baᗰlarጐnda, kadጐn dansçጐlarጐn sahneye adጐm atmasጐyla bale sanatጐ daha da önem 

kazanarak Avrupa’da ve Rusya’da yayጐlmጐᗰtጐr. 18. y.y. sonu ve 19 y.y. 

baᗰlarጐnda sanata verilen önem birçok deᇰerli besteci, koreograf ve dansçጐlarጐn 

yetiᗰmesine yol açmጐᗰtጐr. Opera ve balenin Rusya’da gösterdiᇰi büyük geliᗰme, o 

dönem eserlerinin günümüzde de zevkle, ilgilenilmesini getirmiᗰtir.   

Klasik balelerin en güzel eserlerinden biri olan Fጐndጐkkጐran Balesi, 

Çaykovski’nin görkemli müziᇰi ve Petipa - ጀvanov ikilisin müzikle büyük bir 

uyum içinde olan koreografileri; baleyi yeni yጐlጐ anlatan bir Yጐlbaᗰጐ Klasiᇰi 

yapmጐᗰtጐr. Fጐndጐkkጐran’ጐn ilk sahnelendiᇰinde, olumlu eleᗰtirilerin yanጐ sጐra 

olumsuz eleᗰtirilerde aldጐᇰጐ biliniyor. Hatta bu acጐmasጐz eleᗰtiriler aᇰጐr basmጐᗰ 

ve Fጐndጐkkጐran Balesi kimi çevrelerce beᇰenilmemiᗰtir. Beᇰenilmemesinin 

nedenleri arasጐnda; eserde dansçጐlarጐn yerine çocuklara rol verilmesi; böylece 

profesyonel dansçጐlarጐn kendilerini yeterince gösteremedikleri sanጐlarጐ; birinci 

sahnenin gerçekçi ortamጐ ile ikinci sahnedeki büyülü atmosferin arasጐndaki 

geçiᗰin gereᇰince saᇰlanamamጐᗰ olmasጐ yanጐnda ilk onbir gösteride Iolanthe

Operasጐ ile Fጐndጐkkጐran Balesi’nin birlikte sunulmuᗰ olmasጐ sayጐlabilir. 

Bütün bu olumsuzluklara raᇰmen Fጐndጐkkጐran Balesi; Avrupa’ya yayጐlan 

Rus ጀmparatorluk Tiyatrosu’nun sanatçጐlarጐ sayesinde yeniden yorumlanarak 

sahnelenmeyi sürdürmüᗰtür. George Balanchine, 1954 yጐlጐnda Fጐndጐkkጐran 

Balesi’nin dekor ve kostümlerinde yaptጐᇰጐ deᇰiᗰikliklerle esere yeni bir yorum 
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kazandጐrmጐᗰtጐr. Ayrጐca bu koreografi, Amerika’da yayጐn yapan televizyonlar 

sayesinde geniᗰ bir seyirci potansiyeline ulaᗰmጐᗰtጐr. Fጐndጐkkጐran Balesi 

günümüzde de herkesin izlemekten hoᗰlandጐᇰጐ, her yጐl sahnelenen ve Noel 

ruhunu çok hoᗰ yansጐtan bir dünya klasiᇰi olarak seyirci toplamaya devam 

etmektedir.
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ABSTRACT   

Ever since people started to live in communities, they use music to and 

dance to express themselves. Mankind’s evolution is reflected on their ability to 

dance and produce music. Primitive sounds and acts of the Stone Age have 

passed through a continuous evolution over the centuries and the progress 

reached its peak in the embodiment of masterpieces like The Nutcracker. 

The progress of dancing started in the Ancient times with the Greek 

tragedies and continued in Renaissance. The common folk dance was refined 

and evaluated by art; and turned into a way to socialize. As a result it attracted 

the attention of aristocracy. It is well known fact that the beginning of artistic 

dance started with its introduction into courts. As a result, the ballet of the 

present day has its roots in courtly dances. With female dancers’ first 

appearance on stage at the end of eighteenth century and at the beginning of 

nineteenth century, ballet has gained more popularity and rapidly spread to all 

Europe and Russia.  

At the premiere, The Nutcracker has its share of approvals and 

disapprovals and even some of the authorities openly acknowledged their 

disappointment. The critics disapproved the appearance of little children 

instead of professional dancers and claimed that the professional dancers can 

not perform justly because of the little actors’ existence on stage. According to 

them the stark difference between the real life atmosphere of the first scene and 

the magical, dreamy atmosphere of the second scene was too much disturbing 

even to the point of distraction. For the first eleven shows, The Nutcracker was 

performed together with the opera, Iolanthe ; It is believed that, this was one of 

the main reasons for the disapproval of the critics.

Despite all these discouraging elements, The Nutcracker is reinterpreted 

and performed by the dancers of the Russian Imperial Theater. In 1954 George 

Balanchine accomplished to produce a new aspect to The Nutcracker with the 

changes he made in the decorations and the costumes. Furthermore, the spread 

of television enforced the spread of this version of The Nutcracker to millions of 
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audiences. Today The Nutcracker has established its place as a Christmas 

classic which epitomizes the Christmas spirit and is a “must” to perform ant to 

watch.
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ÖNSÖZ

Yüksek Lisans çalጐᗰmamda bir büyük bale yapጐtጐnጐ oluᗰturan temel öᇰeler 

üzerine çözümleme yapma düᗰüncesi hangi yapጐtጐ seçmem gerektiᇰi sorusuna 

dayandጐᇰጐnda seçeneklerimin arasጐnda Fጐndጐkkጐran’ጐn daha çok ilgimi çektiᇰini fark 

ettim. Romantik dönemi temsil eden üç büyük eserden Fጐndጐkkጐran’ጐ tercih etmemin 

nedeni: Her dönemde yeniden ele alጐnmጐᗰ olmasጐ; her dönemde seyircinin ilgisini 

çeken;  her yeni yጐlda yeniden beᇰeniyle izlenmek istenen; izleyenlere güzel tatlar 

veren; onlarጐ hoᗰ nostaljik anጐlara götüren bir baᗰ yapጐt olmasጐydጐ. Ama bunun daha 

derinlere inen baᗰka nedenleri de olmalጐydጐ. Bu merak, bu büyük klasik yapጐtጐn

yapጐsal özelliklerini ortaya çጐkarmak amacጐyla Fጐndጐkkጐran’ጐn gizemli dünyasጐna 

yönelmemin baᗰlጐca nedenidir.

Fጐndጐkkጐran Balesi’nin bütün dünya bale repertuarlarጐnda çok sevilen bir 

beyaz bale olma özelliᇰi taᗰጐmasጐnጐn altጐnda yatan özellikleri, bu özelliklerin birbirini 

nasጐl bütünlediklerini ayrጐntጐlarጐyla incelemek bu çalጐᗰmanጐn temel amacጐnጐ 

oluᗰturmuᗰtur.

Dansጐn, doᇰuᗰundan klasik bale sanatጐnጐn ortaya çጐkጐᗰጐna deᇰin geliᗰimini 

kጐsaca özetlemeyi amaçlayan giriᗰ bölümünden sonra çalጐᗰmamጐzጐ üç temel bölüm 

halinde incelemeyi planladጐk.

 Birinci bölümde; baleyi ortaya çጐkaran tüm yaratጐ çalጐᗰmalarጐnጐn temelinde 

yer alan Dramaturgik yapጐyጐ ele aldጐk. Masalጐn E.T.A Hoffman ve Alexandre Dumas 

tarafጐndan yazጐlan versiyonlarጐnጐ karᗰጐlaᗰtጐrmalጐ olarak inceledikten sonra aradaki 

farklጐlጐklarጐ ve benzerlikleri belirledik. Daha sonra Fጐndጐkkጐran Balesi’nin Marius

Petipa – Lev ጀvanov, Vasily Vainonen, George Balanchine ve Rudolf Nureyev’in ele 

aldጐᇰጐ koreografilerini çözümlemeye yöneldik. Librettolarጐnጐ bölümler halinde 

inceleyip, öyküler ve koreografilerdeki olay dizileri üzerine eᇰildik. Farklጐlጐklarጐnጐn 

ve benzerliklerinin altlarጐnጐ çizmeye çalጐᗰtጐk; kiᗰileᗰtirme ve bölümleme de kendisini 

gösteren yorum farklጐlጐklarጐnጐ vurguladጐk.

ጀkinci bölümde; Fጐndጐkkጐran Balesi’nin sevilen sekiz parçasጐndan oluᗰan 

Fጐndጐkkጐran Süiti’nden ve Vasily Vainonen’nin Kirov Operasጐ için yapmጐᗰ olduᇰu 
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koreografik uygulamasጐndan yola çጐkarak müzik ve hareket düzeni iliᗰkilerini 

incelemeye çalጐᗰtጐk.

Üçüncü bölümü balenin sahne tasarጐmጐ açጐsጐndan içerdiᇰi özelliklere ayጐrdጐk. 

Dekor ve kostümün Bale sanatጐnጐn estetik bütünlüᇰü içindeki yerini irdeledikten 

sonra Fጐndጐkkጐran Balesi’nin 1892 yጐlጐnda sahneye konulduᇰunda oluᗰturulan ilk 

dekor ve kostümlerini deᇰerlendirmeye çalጐᗰtጐk. Daha sonra Marius Petipa – Lev 

ጀvanov’un koreografisinden Vasily Vainonen tarafጐndan yorumlanan, Kirov 

Orkestrasጐ Victor Fedotov tarafጐndan yönetilen, Marinsky Tiyatrosu’nda 1994 yጐlጐnda 

sahnelenen Fጐndጐkkጐran Balesi’nin DVD kayጐtlarጐndan yararlanarak dekor ve kostüm 

yorumlarጐnጐ örneklerle belirlemeye çalጐᗰtጐk. Yapጐtጐn ülkemizdeki uygulamalarጐna 

birer örnek olmasጐ açጐsጐndan Fጐndጐkkጐran Balesi’nin 19 Aralጐk 1998 yጐlጐnda Ankara 

Devlet Opera ve Balesi’nde sahneleniᗰi ile ጀzmir Devlet Opera ve Balesi’nde 2005 ve 

2008 yጐllarጐnda oynanጐᗰጐnጐn kostüm - dekor çizimleri ve fotoᇰraflarጐyla belgelemeyi 

amaçladጐk. 

Çalጐᗰmamጐz sጐrasጐnda program dergilerinde yer alan deᇰerli inceleme 

yazጐlarጐnጐn ötesine geçen; Türkçe yazጐlmጐᗰ ayrጐntጐlጐ kaynaklara rastlayamamጐᗰ 

olmamጐz en baᗰta gelen zorluklardan olmuᗰtur. Fጐndጐkkጐran Balesi hakkጐnda yazጐlmጐᗰ 

olan Türkçe kaynaklarጐn çoᇰunda sጐradan seyirciyi bilgilendirmeye yönelik, birbirini 

tekrarlayan bilgilerin olmasጐ yabancጐ dilde kaynaklara yönelik özgün çeviri 

çalጐᗰmalarጐna yönelmemize neden oldu. Bir baᗰka temel güçlük de orkestra ᗰefi için 

hazጐrlanan ᗰef partitürüne bir türlü ulaᗰamamጐᗰ olmamጐzdጐr. Bu nedenlerle müzikli 

yapጐ üzerindeki örnekleme çalጐᗰmalarጐmጐzጐ Fጐndጐkkጐran Balesi’nin en gözde 

parçalarጐnጐ bir araya getiren Fጐndጐkkጐran Bale suiti üzerinden yapmak zorunda kaldጐk.

Bu çalጐᗰmanጐn oluᗰmasጐnda Avrupa ve Amerika’daki büyük üniversitelerin 

sanal ortamdaki kütüphanelerini tarama çalጐᗰmalarጐndan geniᗰ ölçüde 

yararlanጐlmጐᗰtጐr. Amerika Birleᗰik Devleti Kaliforniya Eyaleti’ndeki San Mateo 

Kütüphanesi’nden saᇰladጐᇰጐmጐz Roland John Wiley’in yazmጐᗰ olduᇰu The Life And 

Ballet of Lev ጀvanov Choreographer of The Nutcracker and Swan Lake; Stanfort 

Üniversitesi’nin Kütüphanesinden saᇰladጐᇰጐmጐz aynጐ yazarጐn Tchaikovsky’s Ballets 

Swan Lake, Sleeping Beauty, Nutcracker adlጐ kitaplardan derinlemesine bilgi 

edinilebilmiᗰtir. 
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Müzik incelmesi için yararlandጐᇰጐmጐz notalarጐ Borusan Müzik 

Kütüphanesi’nden saᇰladጐk. Masallar için: E.T.A Hoffmann Nutcracker and 

Mouse King – Alexandre Dumas The Tale of the Nutcracker öykülerini içeren

Penguin Classics’den; librettolar için The Ballet Goer's Guide Mary Clarke ve 

Clement Crisp; George Balanchine and Francis Mason’un birlikte yazdጐklarጐ: 101

stories of the Great Ballets The scene-by-scene stories of the most popular 

ballets old and new adlጐ yapጐt; Bale de dekor ve kostüm bilgileri için Osman 

ᗠengezer’in Bence Dekor ve Kostüm ile Toni Bentley’in Costumes by Karinska

adlጐ kitaplarጐ konunun bütünlenmesinde çok yararlጐ oldu, The Nutcracker Kirov 

Ballet At The Mariinsky Theatre dvd’sinin çalጐᗰmaya getirdiᇰi katkጐlarጐ da burada 

belirtmek isterim. 

Çalጐᗰmamጐzጐn sonuna: “Fጐndጐkkጐran Balesi’nin ilk kez sahnelenen 

versiyonundaki Kar Taneleri Valsi’nin sahne düzeni” ile yine ilk kez eserin 

besteleme aᗰamasጐndaki: ‘‘Marius Petipa’nጐn Çaykovski’ye Fጐndጐkkጐran Balesi 

hakkጐnda istekleri ve verdiᇰi talimatlar ve Fጐndጐkkጐran Balesi’nin Rusya dጐᗰጐndaki 

ülkelerde ilk kez ne zaman sahnelendiklerini anlatan kronolojik sጐralama” yጐ bizden 

sonra bu konuya eᇰilecek yeni araᗰtጐrmacጐlara yardጐmcጐ olmak üzere ek olarak 

koyduk.

Bu tezi hazጐrlarken baᗰta beni en doᇰru biçimde yönlendiren, yüreklendiren 

tez danጐᗰmanጐm Prof. Dr. Murat TUNCAY’a, Sahne Tasarጐmጐ Anasanat Dalጐ Baᗰkanጐ 

Doç. Dr. Selda KULLUK YERDELEN’e, güvenlerini ve desteklerini hep arkamda 

hissettiᇰim Yrd. Doç. Demet EYTEMጀZ’e, Yrd. Doç. Zibelhan DAᇠDELEN’e ve 

küçük yaᗰlarda sabጐrla bizi eᇰitmeye çalጐᗰan, bilgi ve birikimlerini bize sunan Öᇰr. 

Gör. Shavkat TURSUNOV’a, beni hep destekleyen aileme teᗰekkür borçluyum. 

Onlar destekleriyle bu çalጐᗰmayጐ tamamlamamda en büyük yardጐmcጐlarጐm oldular.

ጀzmir / 2009
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GጀRጀᗠ

‘‘Fጐndጐkkጐran’’ Balesi; Kuᇰu Gölü ve Uyuyan Güzel’le birlikte klasik Rus 

beyaz bale geleneᇰinin en güçlü örneklerinden biridir. Ortaya çጐktጐᇰጐ 1892’den bu 

yana bütün dünya bale repertuarlarጐnጐn, özellikle yጐlbaᗰጐ programlarጐnጐn vazgeçilmez 

yapጐtlarጐndan biri olmuᗰtur.

Dramatik yapጐsጐndan, sahne tasarጐmጐ özelliklerine kadar ayrጐntጐlጐ olarak 

incelemeyi amaçladጐᇰጐmጐz bu önemli baᗰyapጐtጐn dünya bale repertuarlarጐ içindeki 

özgün yerini daha belirginleᗰtirebilmek için, dans sanatጐnጐn Rus Balesi’ne kadar olan 

geliᗰimini ana hatlarጐyla kጐsaca özetlemek; Rus Balesi’nin bu geliᗰim içindeki özgün 

yerini saptamak gerekmektedir. Böylece Fጐndጐkkጐran Balesinin dünya bale tarihi 

içindeki yerini doᇰru bir perspektifle yerine oturtmak mümkün olabilecektir.

ጀnsanoᇰlu yaratጐldጐᇰጐndan bu yana her zaman kendini ve duygularጐnጐ ifade 

etmek için bir takጐm hareketler, sesler aracጐlጐᇰጐyla iletiᗰim kurmaya çalጐᗰmጐᗰtጐr. Dans 

kendini ifade etmenin ilk yolu olmuᗰtur. ጀnsanlጐk, geçirdiᇰi her evrimden sonra 

kendini ve ifade etme yeteneᇰini geliᗰtirmiᗰtir. ጀnsanoᇰlu yerleᗰik yaᗰam düzenini 

kurduᇰunda, kendini ifade ederken, eᇰlenmeyi ve de eᇰlendirmeyi de müzik ve 

hareket birleᗰimleriyle geliᗰtirmeyi sürdürdü. Bu bireᗰimlere en genel anlamጐyla dans 

diyoruz. 

Dans, insanlጐk tarihi kadar yaᗰlጐdጐr. Kimi etnologlara göre sanat adጐna önce 

dans vardጐ; sonra müzik geldi. ጀlk çaᇰlarda insanlarጐn dans etmek için nedenleri 

arasጐnda ጐsጐnmak, zafer kutlamak, korkutmak, kötü ruhlarጐ uzaklaᗰtጐrmak gibi 

nedenler vardጐ. ጀçgüdüsel hareketlerle ritim tutup, dans etmeyi öᇰrendi. Kamጐᗰ, 

düdük ve ilkel çalgጐlarጐ yapmaya baᗰladጐktan sonra danslar daha düzenli ve amaçlጐ 

bir ᗰekilde ortaya çጐkmaya baᗰladጐ.1 Dinsel ve törensel danslar milattan çok önce 

görüldü; dinsel ve törensel temalar gibi görevler de danslara yüklendi. Dans; 

  
1 Bkz., Beatrice Fenmen,  Bale Tarihi, Sevda-Cenap And Müzik Vakfጐ Yayጐnlar 2, Ankara, 1986, 8 s.
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insanoᇰlunun geliᗰmesine paralel olarak ilerledi, uygarlaᗰtጐkça ve kültürü de 

geliᗰtikçe karmaᗰጐklaᗰtጐ.2

Bir kronolojik sጐralama yapacak olursak; Eski yunan tragedyasጐnጐ klasik 

balenin temel taᗰጐ olarak düᗰünebiliriz. Eski bir Yunan tragedyasጐ tiyatrodan çok bir 

operaya benzerdi. ጀçinde, oyun, müzik, koro, ᗰarkጐlar, solistler ve dans bulunan; tüm 

sahne ve müzik öᇰelerini içeren bir operaya benzer kapsam içinde Dans’ጐn özel bir 

yeri olduᇰu biliniyor:

‘‘Tragos eski yunanca da keçi, ode ᗰarkጐ, tragedya da bu kelimelerden oluᗰmuᗰtur. 
Tragedya, bolluk ve bereket tanrጐsጐ Diyonisos’a yapጐlan törenlerle geliᗰti. Bu törenlerde 
aktör ve koro, tanrጐya kurban edilen keçilerin postlarጐna bürünürlerdi. Bu törenleri yöneten 
ᗰair rahiplerdi.
Tanrጐ Diyonisos’un hikâyesini, rahip ᗰarkጐ ile söylerken çömezleri dans ve mimik ile 
Tanrጐnጐn yaptጐklarጐnጐ belirtirler. Eserin sonunda seyircilerde acጐklጐ ya da neᗰeli dansa 
katጐlጐrlardጐ.’’3

Milattan önce 500 yጐllarጐnda,  Yunan Tiyatrosuna giren dans, komik bir 

biçim ve grotesk dans türleri ile Romalጐlar tarafጐndan da geliᗰtirilerek kullanጐldጐ. 

Eski zarafetini yitiren tiyatro danslarጐ toplumsal deᇰer kazanmጐᗰtጐ. Dönemin soylu 

aileleri kጐzlarጐna dans dersleri aldጐrጐyorlardጐ.

Romalጐlar, Yunanlጐlarጐ ve kültürlerini çok önemser, uygarlጐᇰጐn beᗰiᇰi olarak 

görür, onlarጐn adetlerini ve sanatlarጐnጐ taklit ederlerdi. Antik çaᇰda Roma 

ጀmparatorluᇰu zamanጐnda geliᗰme gösteren, edebi olmayan sözsüz oyun türü olarak 

geliᗰen pantomimus’ta; oyuncular dans eᗰliᇰinde deᇰiᗰik tiplemeler için, deᇰiᗰik 

giysiler ve maskelerle sözsüz oyunlar sergilerlerdi. Sözsüz olarak canlandጐrጐlan 

pantomimus’ta konular bazen açጐk saçጐk, bazen baᗰtan çጐkarጐcጐ, bazen de Antik 

Yunan tragedyalarጐnጐ konu alጐrdጐ. Pantomimus oyuncularጐ saygጐn ve yüksek kiᗰilerin 

korumasጐ altጐnda sanatlarጐnጐ geliᗰtirmiᗰlerdir. Batጐ Roma ጀmparatorluᇰunun ortadan 

kalkmasጐndan sonra Bizans ጀmparatorluᇰunda, kilise yönetimince yasaklanmጐᗰtጐr. 

Ancak Rönesans’ta pantomimus, Commedia dell’arte’ ler sayesinde yeniden hayat 

bulmuᗰtur.

  
2 Bkz., Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt No: VI, Ana Yayጐncጐlጐk A. ᗠ., 1987, 1992, 
598 s.
3 Fenmen, a.g.e., 8 s. 
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ጀtalya’ya ve oradan Orta Avrupa’ya bu kültür taᗰጐmጐᗰtጐr. 14., 15. ve 16. 

y.y.’da, sokaklarda ve meydanlarda düzenlenen gösterilerde pantomim sanatçጐlarጐ 

aynጐ zamanda dans sanatçጐsጐ olarak da eᇰlencelere katጐlጐyorlardጐ. Daha sonralarጐ bu 

eᇰlenceler saraylara taᗰጐndጐ. 

‘‘ጀtalya’da ‘‘baletti’’ adጐ altጐnda bazጐ temsiller geliᗰmeye baᗰladጐ. Roma ጀmparatorluᇰunun 
çöküᗰüyle Rönesans’ጐn doᇰuᗰu arasጐnda geçen uzun zaman içinde Yunan korosu ile Roma 
pantomiminin yerleᗰtiᇰi danslጐ, mimik gelenekleri, halkጐ eᇰlendiren gezici topluluklar 
tarafጐndan devam ettirildi. Buna ek olarak Romalጐlar ve Yunanlጐlar, kendi eᇰlence 
tiyatrolarጐnጐ kurduklarጐ gibi, Romanጐn çöküᗰünden sonra Avrupa’ya yayጐlan barbar 
kabileler kendilerine özgü tiyatro ᗰekillerini tapma törenlerinde oluᗰturdular.’’ 4

Kuzey ጀtalya’da 15. y.y. ve 16. y.y. baᗰlarጐnda önemli olaylarጐ kutlamak için 

temsiller verilirdi. Bu görkemli, eᇰlenceli temsillere önemli bir örnekte Bergonza di 

Botta tarafጐndan sahnelenen ‘‘Ziyafet Balesi’’ adlጐ eserdir. Bu eser; Aragon’lu 

ጀsabella ve Milano Dükünün düᇰünleri nedeniyle, konusunu eski yunan 

tragedyalarጐndan alan ve çok sevilen ‘‘Jason ve Altጐn Post’’ efsanesine 

dayanmaktaydጐ. Bu gösterilerde, sahne dekoru ve ilginç sahne makinelerini 

hazጐrlayanlardan en ünlü isim Leonardo da Vinci’dir.5

Romanጐn yጐkጐlጐᗰጐyla, Avrupa’ya egemen olan Katolik Kilise’sinin etkisiyle 

sahne danslarጐ neredeyse yok edilmek istendiyse de ጀtalyanlar sokak ve meydanlarda 

düzenlenen eᇰlencelerde dansጐ hep kullanmጐᗰlardጐr. 1416 yጐlጐnda Domenico 

Piacenza’nጐn yazdጐᇰጐ “Dans Etme ve Danslarጐ Yönetme Sanatጐ” adlጐ kitap ilk yazጐlጐ 

kaynak olmuᗰtur. Bu kitapta da anlatጐldጐᇰጐ gibi ጀtalyanlar danslጐ oyunlarጐnጐ saray 

eᇰlenceleriyle kaynaᗰtጐrdጐlar.6

Saray danslarጐndaki temalar, genellikle antik çaᇰdaki tanrጐlar ve yarጐ tanrጐlarጐn 

içinde bulunduᇰu olaylarጐ konu alጐrdጐ. ጀtalya’da geliᗰen dans sanatጐnጐ, Fransጐz 

sarayጐna taᗰጐyan Floransalጐ Medici Ailesi’nin kጐzጐ Catherine De Medici olmuᗰtur. 

Fransa Kralጐ’nጐn oᇰlu II. Henry ile evlenen Catherine’nin, 1573 yጐlጐnda Paris 

Tuileries Saray’ጐnda sahneye konulan Polonyalጐlarጐn Balesi ‘‘Ballet des Polonais’’

ve 1580 yጐlጐnda Louvre Saray’ጐnda oynanan Kraliçenin Komik Balesi ‘‘Le Balet 

  
4 Fenmen, a.g.e., 10 s.
5 Bkz., y.a.g.e., 10 s.
6 Bkz., Ana Britannica,  a.g.e., 598 s.
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Comique de la Reine’’ tarihteki ilk bale eserleri olarak yerlerini almጐᗰlardጐr.7

Kraliçenin Komik Balesi yalnጐz danslardan oluᗰmamጐᗰtጐr, ᗰiirler okunmuᗰ, göz 

kamaᗰtጐrጐcጐ dekor ve kostümler, sahne deᇰiᗰimlerinde ve sahneye giriᗰ çጐkጐᗰlarda 

mekanik efektlerden bile yararlanጐlmጐᗰtጐr. Catherine’nin üç oᇰlunun da tahta çጐkmasጐ 

sonucunda dans; Fransጐz Saray’ጐnda tekniᇰini ve ruhunu bulmuᗰtur.8  

Fransa’da bale, IV. Henry tarafጐndan desteklenerek geliᗰen bir sanat dalጐ 

olmuᗰtur ve daha geçerli bir hal almጐᗰtጐr. Bale, müzik eᗰliᇰinde, ᗰiir okuma ve mim, 

ᗰarkጐ ve dansla birlikte abartጐlጐ kጐyafetler ve dekorlarla birleᗰtirilerek saray erkânጐnጐn 

da dansጐn içine katጐlmasጐyla zenginleᗰerek saraylarጐn, kraliyet ailelerinin 

vazgeçilmez eᇰlence kaynaᇰጐ olmuᗰtur.

Bugünkü balenin temeli olan klasik teknik XIV. Louise zamanጐnda ortaya 

çጐktጐ. Güneᗰ Kral olarak anጐlan XIV. Louise’nin tahta çጐkmasጐyla saray balelerinin en 

görkemli dönemi baᗰlamጐᗰtጐr. XIV. Louise, 20 yጐl dans eᇰitimi almጐᗰ iyi bir 

dansçጐydጐ. Sanatçጐlara büyük destek saᇰlayan Kral Louise 1661 yጐlጐnda Paris’te  

‘‘Academie Royal de le Danse’’ Kraliyet Dans Akademi’sini kurdurarak dansጐn 

belli bir sisteme baᇰlanmasጐnጐ, reformlarla geliᗰmesini saᇰlamጐᗰtጐr. XIV. Louise’nin 

dans ustasጐ olan Pierre Beauchamps’ጐn sistemleᗰtirdiᇰi ayak hareketleri, bugünkü 

hareketlerin temelini oluᗰturmaktadጐr. Bale tekniklerinin oluᗰmasጐ sayesinde, bale 

saray balesinden çጐkarak, operalara taᗰጐnmጐᗰtጐr. Paris Müzik ve Dans Akademisinde 

yetiᗰen deᇰerli dansçጐlar Avrupa’nጐn her köᗰesine, her sarayጐna önceleri dansçጐ, 

sonralarጐ da öᇰretmen olarak girerek birçok yetenekli kiᗰiyi bale sanatጐna 

kazandጐrdጐlar.9

Avrupa’daki Kraliyet aileleri ve saraylar arasጐnda bale ve opera bir prestij, bir 

uygarlጐk ölçüsü ve iftihar nedeni olmuᗰtur. Rus Çarlarጐ, saraylarጐnda Avrupa’daki 

saray yaᗰantጐsጐnጐ ve mimarisini örnek aldጐklarጐ için 18. y.y.’da birçok dansçጐ, 

koreograf ve mimar Rusya’ya davet edildi. Özellikle 1. Petro kimliᇰini gizleyerek 

  
7 Bkz., Jak Deleon, Kጐsa Bale ve Modern Dans Tarihi, Birinci Basጐm, Altጐn Kitaplar, ጀstanbul, 1993, 
11 s.
8 Bkz., y.a.g.e., 11 s.
9 Bkz., y.a.g.e., 12 s.
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çጐkmጐᗰ olduᇰu Avrupa turunda; Avrupa’nጐn çeᗰitli ᗰehirlerinde ve saraylarጐnda 

karᗰጐlaᗰtጐᇰጐ sanat, mimari ve bilim karᗰጐsጐnda büyük bir hayranlጐk duymuᗰtur. 

Rusya’ya dönerek batጐlጐlaᗰma çabalarጐ sonucunda, Rusya’yጐ sanatta ve mimaride 

Avrupa’nጐn önüne taᗰጐyacak atጐlጐmlarጐ baᗰlatmጐᗰtጐr.10 Baltጐk kጐyጐsጐnda, Versailles 

Sarayጐ’yla boy ölçüᗰebilecek görkemde bir saray ve bir kent kurdurmuᗰtur. St. 

Petersburg Kenti Rus ጀmparatorluᇰunun, sanat merkezi; parlayan yጐldጐzጐ olmuᗰtur. 

Balenin geniᗰ bir tartጐᗰma platformuna taᗰጐnmasጐ 1760 yጐlጐnda Jean Georges 

Noverre’nin yazdጐᇰጐ ‘‘Lettres Sur la Dance altes Balets’’ Dans ve Baleler Üzerine 

Mektup isimli eserle olmuᗰtur.11

Bununla birlikte 18. y.y. ikinci yarጐsጐnda Paris Operasጐ’nda ጀtalyan dans ustasጐ 

Gaetano Vestris ve oᇰlu Auguste Vetris sahnedeki hareketlerin, maskelerinin 

kaldጐrጐlmasጐ, kostümlerinin tamamen deᇰiᗰtirilmesini saᇰlamጐᗰlardጐr.

“Bugünkü dans tiyatrosu olgusu, temelindeki stili Jean George Noverre 

borçludur.”12 18. y.y. dansጐyla, 1880’de geliᗰen romantik bale akጐmጐ arasጐndaki 

köprüyü baba oᇰul Vetris’ler ve J. G. Noverre saᇰlamጐᗰtጐr. Romantik çaᇰጐn en önemli 

koreograflarጐ arasጐnda Jules Perrot ve August Bournonville’nin özgün stilleri 

görülmüᗰtür.

Romantik balenin temelini hazጐrlayanlar arasጐnda, Jean Dauberval, Charles 

Louise Didelot,  Salvatore Vigano’nun isimleri en baᗰta bulunmaktadጐr. Sahnelen 

eserler arasጐnda “La Sylphide” Balesi’ni 1832 yጐlጐnda Paris Operasጐ’nda sahneleyen 

Plippo Taglioni Romantik Çaᇰጐ doruᇰa çጐkarmጐᗰtጐr.

Plippo Taglioni’nin kጐzጐ, Marie Taglioni daha önce ki dönemlerde 

görülmemiᗰ bir incelikle, bale tekniᇰine ilk defa Point ile parmak uçlarጐna çጐkmayጐ 

  
10 Bkz., I. Petro (Rusya), Vikipedia, http://tr.wikipedia.org/wiki/I._Petro_(Rusya) 
son güncelleme: 10.04.2009
11 Bkz., Grolier International Americana, Cilt No: III, Medya Holding A. ᗠ., ጀstanbul, 1993, 28 s.
12 Deleon, a.g.e., 14 s.
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yerleᗰtirmiᗰtir. O güne kadar erkek dansçጐlar ön planda olurken, ᗰimdi kadጐn 

dansçጐlar ön plana çጐkmጐᗰtጐr. 

17. y.y. sonu ve 18. y.y.’da bale;  kadጐn dansçጐlarጐnda sahneye çጐkmasጐyla 

daha görkemli bir hal alarak bütün Avrupa’ya ve oradan Rusya’ya yayጐldጐ. Rusya’da 

bale Çar tarafጐndan 1776’da Moskova’da ve 1783’de St. Petersburg’da Bolᗰoy 

Tiyatrosu olarak kuruldu. 1885’de St. Petersburg ጀmparatorluk Balesi Marinski 

Tiyatrosu’na taᗰጐndጐ. Bolᗰevik devriminden sonra St. Petersburg ᗰehri Leningrad, 

ጀmparatorluk Bale topluluᇰu da Kirov Balesi olarak anጐldጐ.13

18. y.y. sonu, 19. y.y. baᗰlarጐnda balenin geliᗰmesi ve yaygጐnlaᗰmasጐ 

sonucunda sanat ve edebiyattaki Romantik akጐm bale sanatጐnጐ da  etkisi altጐna 

almጐᗰtጐr. Rusya’da ilk bale derslerini veren Fransጐz Didelot ve ጀsveçli öᇰretmen 

Christian Johansson olduysa da St. Petersburg Balesi’nde önceleri dansçጐ daha 

sonralarጐ koreograf olarak çalጐᗰan ve Rus Klasik Balesi’nin temeli atan Marius Petipa 

Rusya’da kaldጐᇰጐ uzun yጐllar sonucunda birçok eserin altጐna imza atarak kendi adጐnጐ 

altጐn harflerle yazdጐrmጐᗰtጐr. Marius Petipa ve yardጐmcጐsጐ Lev ጀvanov ünlü müzisyen 

Çaykovski ile birlikte sadece Rus Balesi’ne deᇰil dünya balesine altጐn eserler 

kazandጐrmጐᗰlardጐr. 

E.T.A Hoffman’ጐn ‘‘Fጐndጐkkጐran ve Fare Kral’’ ve Alexandre Dumas’ጐn 

“Fጐndጐkkጐran Masalጐ”nጐ ele alጐᗰጐ; tekrar düzenlemesinden sonra opera metni olarak 

ጀvan Vsevolosky tarafጐndan yazጐlmጐᗰtጐr.14

ጀmparatorluk Tiyatrosu’nda çalጐᗰan dört altጐn adam; St. Petersburg Krallጐk 

Tiyatrolarጐ yönetmeni ጀvan Vsevolosky, bale yönetmeni Marius Petipa, ikinci 

yönetmen Lev ጀvanov ve besteci P. I. Çaykovski uzun mektuplaᗰmalar sonunda 

Fጐndጐkkጐran Balesi ‘‘Casse-noisette’’ çalጐᗰmalarጐna baᗰladጐlar.

  
13 Bkz., Fenmen, a.g.e., 21 s.
14 Bkz., The Nutcracker, BalletMet Premiere of David Nixon’s The Nutcracker, San Antonio,
November 29, 1997, http://www.balletmet.org/Notes/NUT97NOT.HTM, son güncelleme: 27.03.2009
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Çaykovski’nin ilk baᗰlarda, Petipa’nጐn istekleri doᇰrultusunda yazdጐᇰጐ 

müziklerden memnun kaldጐᇰጐnጐ öᇰreniyoruz.15 Bu sጐrada New York Carnegie Hall’ጐn 

açጐlጐᗰጐna orkestra ᗰefi olarak davet edilen Çaykovski yolculuᇰu sጐrasጐnda Paris’in 

arka sokaklarጐnda yeni bir çalgጐ olan Çelesta’yጐ keᗰfetti. Çelesta’nጐn ilahi tጐnጐsጐnጐ o 

kadar beᇰendi ki rakip olarak gördüᇰü Korsakov ve Glazunov’un Çelesta’yጐ duyup 

kendisinden önce eserlerinde kullanmamalarጐ için büyük bir gizlilikle Rusya’ya 

çalgጐyጐ getirdiᇰini biliyoruz.16 Kጐz kardeᗰinin beklenmedik ölümüyle bunalጐmlarጐ 

artan Çaykovski her ᗰeye raᇰmen Fጐndጐkkጐran’ጐn müziklerini yazmaya devam 

etmiᗰtir. Dostlarጐna yazdጐᇰጐ mektuplarda sጐk sጐk; Fጐndጐkkጐran’ጐn Uyuyan Güzel kadar 

iyi olmadጐᇰጐnጐ; eseri oluᗰturmak için gücünü toparlamasጐ gerektiᇰini bildirmektedir.17

Eseri tamamladጐktan sonra St. Petersburg’a dönen besteci balenin ilk 

gösterisini Marinski Tiyatrosu’nda son Operasጐ Iolanthe’yle birlikte çift prömiyer 

olarak sergiledi. Bu iki eserin konularጐ arasጐnda benzerlik bulunmamaktaydጐ, koᗰullar 

gereᇰi bestecinin kafasጐnda birleᗰmiᗰ olan bu iki yaratጐnጐn birbiri ardጐna izlenmesi 

planlanmጐᗰtጐ. Bu nedenle iki eserde bir bütünlük düᗰünmüᗰtü ama bu bütünlükler 

zጐtlጐklar üzerineydi. Fጐndጐkkጐran neᗰeli, deᇰiᗰken, fantastik bir dünyada geçerken,  

Iolanthe dokunaklጐ, sevgi dolu bir opera sayጐlጐrdጐ. Birinde çocuklarጐn neᗰeli, hayal 

dolu sesleri, diᇰerinde ise inzivaya çekilmenin, dünyadan ayrጐlmanጐn sessiz 

mutluluᇰu vardጐ. ጀki eserden Iolanthe seyirci üzerinde daha derin bir etki bጐrakጐyordu. 

Ciddi bir operadan sonra eᇰlendirici bir bale izleniyordu. Sanki Fጐndጐkkጐran, 

Iolanthe’nጐn düᇰün kutlamasጐ gibi düᗰünülmüᗰtü. ጀki eserin birbirini izleme 

düᗰüncesinden vazgeçilmesinden sonra Fጐndጐkkጐran Balesi’nin içerdiᇰi hatalarጐn 

açጐkça kendilerini gösterdikleri ileri sürülmüᗰtür.18

  
15 Bkz., Vefa Çiftçioᇰlu, ‘‘Çaykovsky’nin Rüyasጐ’’, P.I.  Çaykovsky Fጐndጐkkጐran Balesi, T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlጐᇰጐ Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüᇰü Program Dergisi, Ankara, 19 
Aralጐk, 1998, 6 s.
16 Bkz., Nutcracker History,
http://www.balletminnesota.org/Nuthtml/NutFirst.html,
son güncelleme: 28.03.2009; 
Bkz., Fጐndጐkkጐran Balesi, Vikipedia, 
tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1nd%C4%B1kk%C4%B1ran_Balesi; 
son güncelleme: 28.03.2009
17 Bkz., Tchaikovsky,
http://www.tchaikovsky-research.org/en/Works/Ballets/TH014/index.html, 
son güncelleme: 28.03.2009
18 Bkz., Roland John Wiley, Tchaikovsky’s Ballets,  Swan Lake, Sleeping Beauty, Nutcracker,
First Published, Clarendon Press Oxford University Inc., New York, 1985, 205 s.
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19. y.y.’ጐn en büyük bestecilerinden olan Çaykovski, eserlerinde ki duygu 

yoᇰunluᇰunu ve ifade gücünü yaᗰamጐnጐn gelgitlerinden almaktaydጐ.19 En güzel 

eserlerini en bunalጐmlጐ dönemlerinde hatta intiharጐ düᗰündüᇰü anlarda ortaya 

çጐkardጐᇰጐ söylenmiᗰtir.20 Ölümünden birkaç yጐl önce bestelediᇰi Fጐndጐkkጐran Balesi, 

eserleri arasጐnda annesiyle birlikte geçen mutlu çocukluᇰuna son bakጐᗰጐ olarak 

yorumlanmaktadጐr. “Bestecinin öᇰrencisi Tanayev eserin finalindeki Pas de Deux’ 

nün Çaykovski’nin yaᗰama ve aᗰka bir vedasጐ olduᇰuna dikkat çekmektedir.” 21

Eserin öteki yaratጐcጐ olan Fransጐz dansçጐ ve koreograf Marius Petipa 

Rusya’dan önce ጀspanya’da Kraliyet Tiyatrosu’nda baᗰ koreograf olarak 

bulunuyordu. Ancak yasak bir aᗰk macerasጐ ortaya çጐkጐnca Madrid’i terk ederek 

Rusya’ya gelmek zorunda kalmጐᗰtጐ.22 Petipa çok titiz çalጐᗰan; eserlerini en ince 

ayrጐntጐlarጐna kadar adeta saniye saniye planlayan; her nota üzerinde titizlikle duran; 

sahne önü kadar sahne arkasጐna da hakim müthiᗰ bir deha olarak tanጐnmጐᗰtጐ. 

Petipa’nጐn diᇰer bir özelliᇰi ise büyük ölçekli, görkemli, birçok öᇰeyi bir arada tutan, 

yerel ve klasik danslarጐ mimiklerle karጐᗰtጐrarak büyük baleler yaratmጐᗰ olmasጐdጐr.23

Çaykovski’nin müzikleri üzerine oluᗰturduᇰu Kuᇰu Gölü, Uyuyan Güzel, 

Fጐndጐkkጐran, Petipa’nጐn ve yardጐmcጐsጐ Lev ጀvanov’un bu gün hala daha 

popülaritesini koruyan önemli balelerindendir.

Marius Petipa’nጐn asistanጐ ve Kraliyet Balesi’nin ikinci Balet Master’ጐ olan 

Lev ጀvanov, kendisini Petipa’nጐn yetiᗰtiᇰi Neo klasik dönemden çok, yaᗰadጐᇰጐ 

Romantik dönemin etkisindeki eserleriyle ortaya koymuᗰtur. 

Ustasጐ Petipa’nጐn etkisi altጐnda çok kalan ጀvanov, kendi baᗰጐna kaldጐᇰጐnda 

olaᇰan üstü sahnelerin koreografilerini yapmጐᗰtጐr. Ortaya çጐkan koreografilerde 

  
19 Bkz., Ahmet Say, Müzik Tarihi, ጀkinci Basጐm, Müzik Ansiklopedisi Yayጐnlarጐ, Ankara, 1997, 440 
s.
20 Bkz., Çiftçioᇰlu, a.g.e., 6 s.
21 Zeynep Aksoy, ‘‘ᗠekerlemeler Diyarጐnda Kar Taneleri’’, Radikal Gazetesi,

 http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=1870, son güncelleme: 10.04.2009 
22 Bkz., Marius Petipa, Choreografher, Biography, (Complied April, 2000),

 http://www.balletmet.org/Notes/Petipa.html, son güncelleme: 17.10.2008 
23 Bkz., Necla Çጐkጐgil, ‘‘Fጐndጐkkጐran Balesi Üzerine’’, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlጐᇰጐ ጀzmir 
Devlet Opera ve Balesi Program Dergisi, Sayጐ: 98, ጀzmir, Aralጐk, 2003, 25-28 ss.
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müziᇰi vurgulayan bir sadelik göze çarpar. Fጐndጐkkጐran’ጐn karlar sahnesinde olduᇰu 

gibi. Marius Petipa 1892 sonbaharጐnda hastalanጐnca eseri sahneye koyma, iᗰi Lev 

ጀvanov’a kalmጐᗰtጐr. Fakat Marius Petipa konuyu kendi kafasጐnda tasarlamጐᗰ ve 

hareketleri gösteren bir kitap bile yazmጐᗰtጐ ve bu hareketlere uyacak müzikleri 

bestelemesi için Çaykovski’ye sürekli baskጐ yapጐyordu. 

Romantik dönemin altጐn eserleri sayጐlan Kuᇰu Gölü ve Uyuyan Güzel 

balelerini ortaya çጐkaran yaratጐcጐ kadro aynጐ olunca, Fጐndጐkkጐran Balesi’nin de 

koreografisini Marius Petipa’nጐn yaptጐᇰጐ düᗰünülmektedir, oysaki eseri tamamlayan 

ve sahneye koyan kiᗰi Lev ጀvanov olmuᗰtur.

Fጐndጐkkጐran’ጐn dünya prömiyeri St. Petersburg Marinski Tiyatrosu’nda ilk kez 

6 Aralጐk tarihinde oynandጐᇰጐ bilgilerimiz arasጐnda bulunurken, 18 Aralጐk 1892’de 

sahnelendiᇰi bilinmektedir.24 Bu ilk uygulamanጐn Koreografisi Petipa-ጀvanov’a, 

müziᇰi Çaykovsky’ye ve dekoru Botcharov’a aitti. ᗠeker Perisi: Antoinette dell’era 

ve Prens, Pavel Gerdt tarafጐndan canlandጐrጐlmጐᗰtጐ.25

Fጐndጐkkጐran’ጐn ilk gösterisi beᇰenilmedi. Gelecekte tatillerde en çok izlenen 

bale gösterisi olarak bale tarihine geçecek olan Fጐndጐkkጐran Balesi keskin eleᗰtirilerin 

hedefi oldu. Fጐndጐkkጐran’da eleᗰtirmenlerin yanlጐᗰ olarak gördüᇰü en önemli konu; 

öykünün baleye uyarlanmasጐnda ve üstünde çalጐᗰጐlmasጐnda ‘‘sipariᗰ eser’’ etiketinin 

hissedilmesiydi. Uyuyan Güzel’den sonra Fጐndጐkkጐran kimi eleᗰtirmenlerde hayal 

kጐrጐklጐᇰጐ yarattጐ. Onlara göre bu hikâye, farklጐda olsa iyi bir tiyatro eseri özelliklerini 

taᗰጐmጐyordu.

Eleᗰtirmenlerin gördükleri bazጐ aksaklጐklar vardጐ. Birinci sahne çok 

hareketliyken, ikinci sahne duraᇰandጐ. Fጐndጐkkጐran’ጐn librettosunu yazan E.T.A. 

Hoffmann’ጐn eserinde titizlikle belirtilen günlük hayatla, hayal dünyasጐnጐn karጐᗰmasጐ 

ve iç içe geçiᗰindeki uyum kaybolmuᗰtu. Balenin ikinci bölümü, birinci sahnedeki 

Noel aᇰacጐnጐn altጐnda yaᗰanan sihirli olaylarጐn mantጐklጐ bir ᗰekilde devamጐ olsa da 

  
24 Bkz.,Wiley a.g.e., 1985, 206-207 ss.
25 Bkz., Nutcracker History, http://www.balletminnesota.org/Nuthtml/NutFirst.html, 
son güncelleme:28.03.2009
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gerekli olan güçlü bir motivasyondan yoksundu. Ayrጐca Kuᇰu Gölü ile 

karᗰጐlaᗰtጐrጐldጐᇰጐnda; günlük hayattan, hayal dünyasጐna geçiᗰ ani oluyordu. Kuᇰu 

Gölü’nde ise sahne, bölüm bölüm ayrጐᗰtጐrጐlarak gerçek dünyadan, sihir alemine geçiᗰ 

görülüyordu. Ayrጐca Fare Kral ile yaᗰanan krizin Clara’nጐn günlük yaᗰantጐsጐyla bir 

baᇰlantጐsጐ yoktu. Üstelik Clara ᗠekerleme Ülkesi’nden (Konfituerenburg) 

dönmemiᗰken perde kapanጐr. Seyirci olaylarጐn ne anlama geldiᇰini anlayabilmek için 

neyi bilmesi gerektiᇰinin yanጐtጐnጐ bulamaz. 26

Fጐndጐkkጐran’ጐn en önemli eksiᇰi; Uyuyan Güzel Masalጐ’nጐn Baleye 

uygulanma sürecinde biraz da olsa gerçek dünyaya yaklaᗰmasጐydጐ. Fጐndጐkkጐran da bu 

ince yaklaᗰጐm tam olarak belirtilemedi. Fጐndጐkkጐran bir çocuk masalጐ olarak kaldጐ. 

(Bu eleᗰtirilerin benzerleri zamanጐnda Uyuyan Güzel Bale’si içinde yazጐlmጐᗰtጐ.) 

Üstelik hikâyede ana karakterler neredeyse hiç dans etmiyordu. Birinci sahnede 

mime yapጐlan vurgu, ikinci sahnede yerini divertismanlara bጐrakጐyordu. Bu nedenle 

her iki sahne dramatik açጐdan birbirinden kopuk, baᇰlantጐsጐz görülüyordu. Bu 

uzunlukta bir balede, eser içinde sadece bir Pas de Deux olmasጐ ve bununda ikinci 

perdenin sonunda yer almasጐ eleᗰtirmenlerin gözünden kaçmamጐᗰtጐr.

Kimi eleᗰtirmenlere göre Fጐndጐkkጐran çocukluᇰu anlatan bir kesittir. 

Çaykovski’nin kafasጐndaki Fጐndጐkkጐran’ጐ anlamak için bu yeni temanጐn, bale için zor 

bir konu olduᇰunu bilmeliyiz. Çaykovski, Petipa’nጐn planlarጐnጐ, Hoffmann’ጐn 

hikâyesinin dጐᗰ hatlarጐyla yaratጐp fantastik, ᗰaᗰጐrtጐcጐ, olaᇰanüstü etkili bir eser ortaya 

koymuᗰtur.

Bazጐ eleᗰtirmenlere göre ise içeriᇰi derin anlamlar taᗰጐyan ciddi bir 

çalጐᗰmaydጐ. Burada anlatጐlan sadece bir çocuᇰun dünyayጐ nasጐl gördüᇰü deᇰil, hayatta 

önemli bir dönüm noktasጐ olan gençliᇰin eᗰiᇰindeki bir çocuᇰun geçirdiᇰi deᇰiᗰimdir. 

Yeni bir dünyanጐn, o dünyadaki sevinçlerin ve tehlikelerin fark edilmesi, en önemlisi 

de mutluluᇰa duyulan tam, kesin inanç anlatጐlmaktadጐr.27

  
26 Bkz., Wiley, a.g.e., 1985, 198 s.
27 Bkz., y.a.g.e., 199 s.
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Ayrጐca çocuklarጐn danslarጐ, yüksek makamlar ‘‘Çar ve Ailesi’’ tarafጐndan çok 

beᇰenildiᇰi için Petipa çocuklarጐn dans ettiᇰi divertismanlarጐ eserlerinde 

kullanጐyordu. Petipa’nጐn Çaykovski’ye yazdጐᇰጐ talimatlar doᇰrultusunda altጐ ulusal 

danstan oluᗰan divertismanlar istediᇰi bilinmektedir. (Bu danslardaki kostümler daha 

sonra rol alan çocuklara hediye edilmiᗰtir.) ᗠubat 1891’de Çaykovski’ye Vsevolosky 

tarafጐndan yazጐlan mektupta galop, büyükler için bir giriᗰ ve yine onlar için bir 

menuet, ᗰጐk fantezi kostümler sipariᗰ ettiᇰi anlaᗰጐlmaktadጐr.

Petipa; Clara, Fritz ve Fጐndጐkkጐran rollerini tiyatro okulundaki çocuklara 

verilmesini ister. Bu sebepten teknik açጐdan zor olan danslarጐn hikâyedeki ikinci 

rollerdeki karakterlere verilmesine neden olur.

 Eserin librettosu tamamlanጐp, provalar baᗰlamak üzereyken beklenmedik bir 

ᗰekilde Petipa hastalanጐr. Baleyi ikinci Ballet Master Lev ጀvanov sahneye koyar. 

Genel olarak Petipa’nጐn yönlendirmelerini izleyen ጀvanov’un Karlar Sahnesini ve 

ᗠeker Perisi Dansጐ’nጐ düzenleyerek eklediᇰi bilinmektedir.28

Eleᗰtiriler arasጐnda çeliᗰkiler vardጐ. Bir eleᗰtirmenin beᇰendiᇰini baᗰka bir 

eleᗰtirmen beᇰenmemiᗰti. Beᇰenilmemesinin en büyük nedeni; birinci perdede 

balerinlerin deᇰil çocuklarጐn rol almasጐ, librettodaki hatalar, eserin kasvetli oluᗰu, 

dansçጐlarጐn yetersiz bulunmasጐ, opera ve balenin bir arada sunulmasጐ gibi nedenler 

vardጐ. Kimi eleᗰtirmenlere göre dekor ve müzik muhteᗰem hazጐrlanmጐᗰtጐ ama danslar 

gölgede kalጐyordu. Kimilerine göre de dekor ve kostümler fazla abartጐlጐ, müzik güzel 

ama gereksiz bir kalabalጐk içinde bulunuyordu.

Çaykovski’de gala gecesinde kardeᗰine yazdጐᇰጐ mektupta, baᗰarጐsጐnጐn

mutluluᇰunu onunla paylaᗰmak istediᇰini, hem balenin hem de operanጐn 

prodüksiyonunun muhteᗰem olduᇰunu, ama balenin daha iyi olduᇰunu, gözlerin bu 

  
28 Bkz., Fጐndጐkkጐran Balesi, Vikipedia,
http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1nd%C4%B1kk%C4%B1ran_Balesi,
son güncelleme: 28.03.2009
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kadar lüks ve görkemden yorulduᇰunu anlatጐyordu. Eleᗰtirmenlerin kritikleri 

Çaykovksi’yi ᗰaᗰጐrtጐp, güvensizlik yaratmጐᗰtጐ.29

Çaykovski’nin Fጐndጐkkጐran Balesine ilk baᗰlarda ጐsጐnamamasጐnጐn, kendisiyle 

çeliᗰmesinin ve güvensizlik krizlerinin nedenleri arasጐnda; eserin öyküsünü 

beᇰenmemesi ve bu öyküye göre müzik sipariᗰ edilmesi onu rahatsጐz ediyordu.

Fጐndጐkkጐran’ጐn hikâyesi ona; Uyuyan Güzel ve Maça Kጐzጐ’ndaki gibi ilham 

vermemiᗰti. Aynጐ zamanda Maça Kጐzጐ’nጐn gösterimden kalkmasጐ, eserlerinin

beᇰenilmedi duygusuna kapጐlmasጐna neden olup, Çar’ጐn gözünden düᗰtüᇰünü 

zannederek, onurunun kጐrጐldጐᇰጐnጐ hissediyor ve çalጐᗰma isteᇰini kaybediyordu.30

Zaman içinde koreograflarጐn, Fጐndጐkkጐran Balesi üzerinde yapmጐᗰ olduᇰu 

çeᗰitli uyarlamalar sonucunda Fጐndጐkkጐran Balesi Yጐlbaᗰጐ Klasikleri arasጐna girip, 

günümüze kadar popülaritesini koruyarak gelmeyi baᗰardጐ. Eserin bestelenmesi 

sጐrasጐnda dehasጐnጐn zirvesindeki Tchaikovsky’nጐn orkestradaki her müzisyene onu 

meᗰgul edecek bir görev vermesi, orkestradaki müzisyenlerinde sጐkጐlmadan defalarca 

yapጐtጐ seslendirmelerine neden olmaktadጐr.31

ጀngiltere’de Anton Dolin tarafጐndan 1950’lerden önce kurulan Londra 

Festival Balesi için ve aynጐ zamanda Amerika’da 1954 yጐlጐnda George Balanchine 

tarafጐndan New York ᗠehir Balesi için yeniden düzenlenen Fጐndጐkkጐran Balesi, bu 

günkü itibarጐnጐ bu iki kiᗰi sayesinde kazanmጐᗰtጐr. 

“Anton Dolin’in yeni kurduᇰu Londra Festival Balesi için sጐradan olmayan bir klasik bale 
istiyordu. Amerika’da George Balanchine de aynጐ isteᇰi New York ᗠehir Balesi için 
duyuyordu. Her ikisi de eseri açጐklጐkla, müziᇰin etkisine güvenerek, iyi bir dekor ve 
dönüᗰümlü sahneler ve hazጐrladጐklarጐ güzel klasik danslarla sahneye koydular. O zamandan 
beri gösteriler dünyanጐn her yerindeki bale merkezlerinde çoᇰalarak Fጐndጐkkጐran’ጐ dünyanጐn 
en çok sahnelen bale eseri haline getirdi.” 32

  
29 Bkz., Wiley a.g.e., 1985, 221 s.
30 Bkz., y.a.g.e., 198-200 ss.
31 Bkz., Jennifer Fisher, Nutcracker Nation: How an Old World Ballet Became a Christmas 
Tradition in the New World, Yale University Press, Haven and London, 2003, xiv s.
32 Andre Prokovsky, ‘‘Tarihsel Bir Bakጐᗰ’’, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlጐᇰጐ Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlüᇰü Program Dergisi, 19 Ankara, 1998, 4 s.
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BጀRጀNCጀ BÖLÜM

DRAMATጀK YAPI

Fጐndጐkkጐran Balesi’nin koreografisi, temelini Fጐndጐkkጐran Masalጐ’ndan 

beslenen bir dramatik yapጐ üzerine kurmuᗰtur. Yapጐtጐn müzikal ve hareket düzenini 

tümüyle belirleyen, bu dramatik yapጐyጐ anlamak ve çözümleyebilmek için ilkin bu 

masalጐn temel yapጐsጐnጐ, daha sonra E.T.A Hoffmann ve Alexandre Dumas’nጐn masal 

üzerinde yaptጐklarጐ düzenlemeleri çözümlemek, benzerlik ve farklጐlጐklarጐn altጐnጐ 

çizmek gerekiyor. Bu incelemenin ardጐndan, bu malzeme üzerine Petipa – ጀvanov, 

Vainonen, Balanchine, Nureyev’in yaptጐklarጐ dramatik düzenlemeler ve 

koreografileri tek tek ele almayጐ amaçlጐyoruz. Fጐndጐkkጐran Balesi’nin bu dört ayrጐ 

versiyonunun ayrጐ ayrጐ incelemesinin ardጐndan kiᗰileᗰtirmeler ve bölümlemeler 

üzerindeki deᇰerlendirmelerimizi topluca yapmayጐ amaçlጐyoruz.

1.1. E.T.A. Hoffmann

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), hukukçu bir ailenin çocuᇰu 

olarak Doᇰu Prusya’nጐn bir eyaleti olan Königsberg’de doᇰdu. Aslጐnda ikinci adጐ 

Wilhelm’di ama Mozart’ጐn anጐsጐna, ismini Amadeus olarak deᇰiᗰtirdi. Aile 

yaᗰamጐndaki çalkantጐlardan ötürü, arkadaᗰlጐk ve babalጐk faktörüne kitaplarጐnda 

önemli roller verdi. Hoffmann, annesi ve babasጐ ayrጐldጐktan sonra, hayatጐnጐ amcasጐnጐn 

ona verdiᇰi deᇰerler doᇰrultusunda sürdürmeye çalጐᗰtጐ. Giyiniᗰi, konuᗰma tarzጐ, 

davranጐᗰlarጐ, sosyal kurallar doᇰrultusunda ᗰekillendi ve kendisi de buna göre hareket 

etti. Hukuk eᇰitimi için Königsberg Üniversitesine gitti. Hukuk alanጐndaki derslerine 

raᇰmen, Hoffmann daha çok sanat, müzik, resim ve edebiyat ile ilgileniyordu. 

Glogau’ya, oradan Posen’a oradan da daha küçük Plock’a ve en sonunda bir 

arkadaᗰጐnጐn etkisinde kalarak Varᗰova’ya geçti. Polonya’da istediᇰi yere gelip, 

Mischa adጐnda bir bayanla evlilik yaptጐ. Taᗰጐndጐᇰጐ Varᗰova ᗠehri’nde müzikle ilgili 

önemli adጐmlar attጐ. Hoffmann, Varᗰova’da bir orkestra kurdu ve Baltጐk Denizi 

üzerinde Haç ‘‘Kreuz an der Ostsee’’ isimli ilk önemli sahne müziᇰini besteledi.  

Hayatጐ iniᗰ çጐkጐᗰlarla dolu olan bu yazar, zengin ailelerin çocuklarጐna müzik dersi 

vermeye ve kጐsa hikâyeler yazmaya baᗰladጐ. Bamberg Tiyatrosunda görev aldጐ. 

‘‘Undine Operasጐ’nጐ’’ yazdጐ ve edebi eserlere aᇰጐrlጐk verdi. 
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1811 yጐlጐnda, küçük yaᗰtaki öᇰrencisine âᗰጐk olmasጐ, onu yeni bir iᗰ, yeni bir 

yer aramaya itti. 1813’de Bamberg’den ayrጐlarak, kariyerini Dresden ve Leipzig 

arasጐnda sürdürdü. Arkadaᗰጐ Hippel’in yardጐmጐyla, 1814 yጐlጐnda Berlin’e geldi ve 

yazdጐᇰጐ hikâyelerle burada çok ün kazandጐ. 1816 – 1817 yጐlጐnda Fጐndጐkkጐran ve Fare 

Kral yayጐmlandጐ.

Arkadaᗰlarጐyla birlikte Berlin’de bir grup oluᗰturdu. Hem arkadaᗰlarጐndan, 

hem de Berlin’de katጐldጐᇰጐ konferans, oyun ve operalardan etkilendi. Operasጐ 

‘‘Undine’’ 1816’ta sergilendiᇰinde ünü iyice artmጐᗰtጐ.33 Adil davranጐᗰlarጐ ve 

etrafጐndakileri etik olarak yargጐlamasጐndan Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde 

görev almaya baᗰladጐ. Yanlጐᗰ anlaᗰጐlarak, yasal olmayan davranጐᗰlarጐ konusunda ceza 

görmüᗰ insanlara yardጐmcጐ oldu. Akciᇰer hastalጐᇰጐna yakalanmጐᗰtጐ ve o dönemlerde 

bir hikâyesinin yayጐnጐna el konuldu. Arkadaᗰጐ Hippel ona yine yardጐmcጐ oldu. 

‘‘Master Flea’’ kitabጐndaki bazጐ bölümler çጐkarጐldጐ ve kitap yayጐnlandጐ.  ጀyileᗰme 

‘‘Recovery’’ hikâyesini yazmayጐ bitirdikten sonra, 25 Haziran 1822’de vefat etti. 34

Bir eleᗰtirmen olarak, Hoffmann çok saygጐ duyulan biriydi. Kapellmeister

Johannes Kreisler adጐ altጐnda yazጐyordu, Beethoven’ጐ çok desteklemiᗰti. Hoffmann’ጐn 

etkisi; dönemin sanatçጐlarጐna esin kaynaᇰጐ olduᇰu gibi, edebi eserlerden opera ve 

dansa kadar yayጐldጐ. Buna örnek olarak Fጐndጐkkጐran’a ilaveten, Offenbach’ጐn 

Hoffmann’ጐn Hikâyeleri ‘‘Tales of Hoffmann’’ ve ‘‘Coppéelia’’ gösterilebilir. 

Hoffmann’ጐn Hikâyeleri, çocuk peri masallarጐ ‘‘Kindermarchen’’ isimli 

koleksiyonunun bir parçasጐ olarak esasen 1816 yጐlጐnda basጐlmጐᗰtጐr. Balenin ilk 

perdesinin bittiᇰi yerde, Hoffmann birçok konu dጐᗰጐ anlatጐm ve çoklu dönüᗰüm ile 

hikâyesine devam eder. Hoffmann hikâyelerinde; mit ve gerçek arasጐna bir gölge 

düᗰürür. Tጐpkጐ ‘‘Fጐndጐkkጐran ve Fare Kral’da’’ olduᇰu gibi.

Fጐndጐkkጐran ve Fare Kral’ጐ 1816 yጐlጐnda, arkadaᗰጐ Julius Hitzig’in çocuklarጐ 

için yazdጐ, fakat aslጐnda bu hikâye; Hitzig ailesinin, sosyal sጐnጐfጐnጐ ve çocuklarጐnጐ 

  
33 Bkz., E.T.A Hoffmann, Vikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/E._T._A._Hoffmann, son güncelleme: 15.04.2009
34 Bkz., E. T. A. Hoffmann, Nutcracker and Mouse King, Alexandre Dumas, The Tale of The 
Nutcracker, First Published, Penguin Classics, London, 2007, xviii s.
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nasጐl yetiᗰtirildiᇰi ile ilgili yazጐlmጐᗰtጐr. Hitzig’in altጐ ve sekiz yaᗰlarጐnda Marie ve 

Fritz adጐnda iki çocuᇰu vardጐ. Bu çocuklar üzerinde Hoffmann çok etkiliydi. 

Hoffmann’ጐn çok enerjik küçük bir adam olduᇰu; Yakጐᗰጐklጐ olmadጐᇰጐ ama konuᗰmaya 

baᗰladጐᇰጐnda etrafጐndakileri çok etkilediᇰi bilinmektedir.

Çocuklara, kendisinin yaptጐᇰጐ bir kale hediye etmiᗰ ve onlara Undine ve 

benzeri hikâyeler anlatmጐᗰtጐ. Hoffmann her zaman, hikâyelerinin, hayal dünyasጐ 

geniᗰ çocuklara ve aynጐ zamanda büyüklere de yönelik olduᇰunu söylemiᗰtir. 

ᗠüphesiz Fጐndጐkkጐran ve Fare Kral’daki Drosselmeier karakteri de kendisini 

yansጐtmaktadጐr. 

Fጐndጐkkጐran ve Fare Kral Marie’nጐn hayalleri hakkጐndadጐr ve bu hikâyede 

Marie, içindeki hayalleri fark edip, ona göre hareket edebilir. Marie ve Fritz’in ailesi 

güçlü ve katጐ bir ailedir. Aynጐ zamanda aile Drosselmeier’in hikâye ve 

oyuncaklarጐndan çocuklarጐn etkilenebileceᇰi düᗰüncesindedir. 

Hoffmann bu hikâyesinde çocuklarጐn hayallerini nasጐl tanጐyacaklarጐ üzerinde 

durur. Bu açጐdan düᗰünürsek, öykü aslጐnda Fጐndጐkkጐran ve Fare Kral’la ilgili deᇰildir. 

Hikâye aslጐnda, meraklጐ kጐz çocuᇰu Marie, Drosselmeier’in önemli figürü, gizemli 

sanatçጐ ve öᇰretmen hakkጐndadጐr. Hoffmann kitabጐnda Marie’ya dünyayጐ görmek için 

hayal gücünü kullanmak zorunda olduᇰunu anlayan bir kጐz rolü yükler. Drosselmeier 

bu kጐzጐn her ᗰeyi kendi gözleriyle, yardጐm almadan görmesini ister. Ailesi, Marie’nin 

bahsettiklerini anlamadጐklarጐndan, bu kጐzጐn saçmaladጐᇰጐnጐ düᗰünürler ama 

Drosselmeier’ጐn gözünde bu kጐz farklጐdጐr. O, kጐzጐn, vizyonunu ve hayal dünyasጐnጐ dጐᗰ 

dünyayla iliᗰkilendirmesinden ve onu günlük hayata taᗰጐmasጐndan çok etkilenmiᗰtir. 

Aynጐ zamanda Hoffmann, Marie’nጐn iç dünyasጐnda olup bitenleri 

resimlendirir. Okuyucularጐ farklጐ okumaya ve davranጐᗰlarጐnጐ deᇰiᗰtirmeye zorlar. 

Hoffmann’ጐn hikâyesi klasik hikâyeler gibi: ‘‘Bir zamanlar…’’ ᗰeklinde baᗰlamaz. 

19. yüzyጐlda Alman bir ailenin yጐlbaᗰጐ hazጐrlጐklarጐnጐn anlatጐmጐyla, gerçekçi bir 

tanጐmla baᗰlar. Hoffmann hikâyesinde resmi bir dil kullanጐr. Anlatጐmጐndaki 

farklጐlጐklar her yaᗰtaki okuyucu için büyüleyicidir. Aslጐnda, hepsi bir bakጐma 
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zihnimizde canlandጐrdጐᇰጐmጐz hayatla, fiziksel gerçeklik arasጐnda fark olmadጐᇰጐnጐ 

göstermek içindir. 

Hoffmann’ጐn bu öyküsünün baleye uyarlanmasጐnda, çocuklarጐn hayal 

kurmalarጐna izin verilmesi konusu her zaman canlጐ tutulmuᗰtur. Bu açጐdan bale 

sahnesinde Drosselmeier’in rolü ilk sahneden sonra daha açጐk ᗰekilde ortaya çጐkar. 

Hoffmann’ጐn zamanጐndaki aile yaᗰamጐnda, hayal kurma ve masallara karᗰጐ olan farklጐ 

tutum ile bunlarጐn çocuklarጐ kötü etkileyeceᇰi düᗰüncesi, ancak zaman içinde kendisi 

gibi ünlü isimlerin destekleri sayesinde zamanla deᇰiᗰebilmiᗰtir. 

Hoffmann’ጐn hikâyesinde yemek sahneleri, kral ve kraliçenin oburluklarጐ son 

derece önemsenmiᗰtir. Aynጐ zamanda hikâyede kral ve kraliçenin istekleri 

doᇰrultusunda, rahatsጐz olduklarጐ ᗰeyden nasጐl kurtulduklarጐnጐ da gösterir. Masalጐn 

böyle mutsuz bir ᗰekilde son bulmasጐnጐ önlemek için, gerekli deᇰiᗰiklik yapጐlmጐᗰ, 

hikâyede sadece Marie’nin hayalinde Fጐndጐkkጐranጐ kurtarmasጐ ve sonra 

Drosselmeier’in gerçek yeᇰeniyle evlenmesiyle mutlu sona ulaᗰጐlmጐᗰtጐr. 

Hoffmann’ጐn, Jean- Jacques Roussea’nun “The Strange Child” öyküsünden çok 

etkilendiᇰi anlaᗰጐlmaktadጐr.

Hoffmann’ጐn hikâyesindeki Drosselmeier ve Marie’nin büyüleyici figürleri 

masal yoluyla gerçek dünyayጐ nasጐl keᗰfedebileceᇰimizi ortaya koymaktadጐr.

1.1.1. E.T.A. Hoffmann: Fጐndጐkkጐran ve Fare Kral’ጐn Öyküsü

24 Aralጐk günü Tabip Subay Stahlbaum’um çocuklarጐnጐn ara odaya giriᗰine 

izin verilmemiᗰtir. Marie, Vaftiz Babasጐ Drosselmeier’in hediyesi için merak 

içindedir. Yüksek Adalet Divanጐ üyesi Drosselmeier, kጐsa boylu, suratጐ kጐrጐᗰmጐᗰ ama 

yakጐᗰጐklጐ bir adamdጐr. Saatler konusunda uzmandጐr Drosselmeier. Eve her geliᗰinde, 

çocuklara bir ᗰeyler getirir fakat yጐlbaᗰጐ onlar için farklጐdጐr. Çocuklar 

Drosselmeier’den her zaman sanat niteliᇰi taᗰጐyan yጐlbaᗰጐ hediyeleri almaya 

alጐᗰmጐᗰlardጐr. Hediyelerin ortaya çጐktጐktan hemen sonra, oyuncaklarጐn bulunduᇰu rafa 

kalkmasጐ neredeyse adet haline gelmiᗰtir. Fritz, bu seneki oyuncaᇰጐn büyük bir kale 

olacaᇰጐnጐ düᗰünmektedir. Marie’ya göre de Drosselmeier içinde kuᇰularጐn bulunduᇰu 
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bir park getirecektir. Ablalarጐ Luise, onlara, hediyeler ne olursa olsun, Kutsal ጀsa 

tarafጐndan gönderildiᇰi bu yüzden beᇰenmeleri gerektiᇰini hatጐrlatጐr.

Yጐlbaᗰጐ masasጐ ve yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ ihtiᗰamlጐ bir ᗰekilde donanmጐᗰtጐr. Marie 

kጐyafetlerle, Fritz atlarla ve askerlere ilgilenmektedir. Kapጐ çalጐnጐr. Bu vaftiz babasጐ 

Drosselmeier olmalጐdጐr. Kapጐda muhteᗰem bir kale göze çarpar, kapጐlarጐ, camlarጐ 

açጐktጐr. ጀçlerinde bay ve bayanlarጐ görülür. Ve arkasጐnda da Drosselmeier görülür. 

Fritz Drosselmeier’e bu oyuncaklarጐ kaleden dጐᗰarጐ çጐkarጐp çጐkaramayacaᇰጐnጐ ve 

kendisinin kaleye girip giremeyeceᇰini sorar. Drosselmeier’i bu ᗰekilde kጐzdጐrጐr, Fritz 

bu oyuncaklarጐn yapጐᗰmጐᗰ olduᇰunu ve bu yüzden kendi oyuncaklarጐnጐn çok daha iyi 

olduᇰunu söyler. Luise, o sጐrada ona alጐnan kጐyafetlerden birini giymiᗰtir ve bu 

kጐyafetin içinde muhteᗰem görülür.

Fritz, küçük askerleriyle ilgilenirken, Marie kimsenin fark etmediᇰi bir ᗰey 

fark etmiᗰtir. Drosselmeier’e sevgisi iyiden iyiye artmጐᗰtጐr. Aᇰaçtaki oyuncaᇰa gözü 

takጐlan Marie coᗰkuyla o hediyenin sahibinin kim olduᇰunu sorar. Babasጐ hediyenin 

Luise’e ait olduᇰunu fakat diᇰer iki kardeᗰin de bu hediyeye aynጐ ölçüde sahip 

olduklarጐnጐ söyler. Bunun bir fጐndጐkkጐran olduᇰunu ve fጐndጐklarጐ kጐrmaya yaradጐᇰጐn 

anlatጐr. Örnek olarak da Fጐndጐkkጐran’la fጐndጐk kጐrar. Ama oyuncakla en çok Marie 

ilgilendiᇰinden, onu Marie’ya emanet eder. 

Luise de Marie’ya katጐlmጐᗰtጐr. Fritz içeriden gelir. Fጐndጐkkጐran’ጐn aᇰzጐna 

büyük fጐndጐklar verir. Fጐndጐkkጐranጐn diᗰleri kጐrጐlጐr ve sonrasጐnda Marie’den diᗰleri 

kጐrጐlmጐᗰ olan bu oyuncaᇰጐ almak ister. Marie onu vermek istemez. Yaptጐᇰጐ için ona 

baᇰጐrጐr. Aralarጐnda tartጐᗰma çጐkar. Babalarጐ gelir. Fritz’i uyarጐr, Fጐndጐkkጐran’ጐ 

Marie’ya teslim ettiᇰini, kendi askerlerine zarar gelince bu onu nasጐl üzerse ve 

askerlerinin nasጐl tedaviye ihtiyacጐ olursa, aynጐ ᗰekilde Fጐndጐkkጐran’ጐn da buna 

gereksinimi olduᇰunu söyler. 

Vaftiz babasጐ Drosselmeier Marie’nጐn bu kadar Fጐndጐkkጐran’la ilgilenmesine 

güler. Bu Marie’yጐ kጐzdጐrጐr. Oyuncak dolabጐnጐn en üst rafጐ Fritz ve Marie için 

ulaᗰamayacaklarጐ alandጐr. Bu rafta Drosselmeier’ጐn sanatsal nitelik taᗰጐyan eserleri 
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bulunmaktadጐr. Gecenin sonuna gelinmiᗰtir. Anneleri artጐk yatmalarጐ gerektiᇰini 

söyler ama Marie biraz daha Fጐndጐkkጐran’la ilgilenmek için annesinden izin koparጐr. 

Marie odada yalnጐz kalmጐᗰtጐr. Sarጐp sarmaladጐᇰጐ Fጐndጐkkጐran’ጐ ortaya çጐkarጐr. Ondan 

Fritz adጐna özür diler, eski saᇰlጐᇰጐna onu kavuᗰturacaᇰጐna dair söz verir. 

Drosselmeier’in diᗰlerini tamir edeceᇰini söz verir. Drosselmeier’in adጐnጐ duyan 

Fጐndጐkkጐran dostunun suratጐnda deᇰiᗰme, gözlerine parlama oluᗰur. Ama Marie bunu 

bir anlጐk göz ve ጐᗰጐk yanጐlmasጐ olarak algጐlar. Sonrasጐnda bu korkusunun anlamsጐz 

olduᇰunu, bir oyuncaᇰጐn yerinden oynayamayacaᇰጐnጐ düᗰünür. Fጐndጐkkጐran dostunu 

oyuncaᇰጐ Clarchen’e emanet eder, sonra ona da güvenemez. Dolabጐ kilitleyip, odadan 

çጐkarken, bir anda odadan sesler yükselir. Saatten ses gelir ve Marie saatin üzerinde 

baykuᗰ yerine, Drosselmeier’ጐn oturduᇰunu görünce ᗰaᗰጐrጐr. Her ᗰey bir anda 

deᇰiᗰmiᗰtir. Canlanmጐᗰtጐr. Marie, Drosselmeier’e kendisini korkuttuᇰunu ve oradan 

kalkmasጐnጐ istediᇰini söyler. Bir anda binlerce ayak sesi duyulur ve bu farelerin ayak 

sesleridir. Sonrasጐnda yedi baᗰlጐ bir fare ortaya çጐkar. Fareler ve oyuncaklar arasጐnda 

bir savaᗰ baᗰlar. Fጐndጐkkጐran ordunun baᗰጐymጐᗰ gibi Frizt’in askerlerini, oyuncaklarጐnጐ 

harekete geçirir. Fareler de bir ordu gibi sጐraya dizilmiᗰtir. Sayጐca üstündürler.  

Herkes Fጐndጐkkጐran’ጐn sözüne uyar.  Fጐndጐkkጐran’ጐn savaᗰta kol ve bacaklarጐ 

kጐrጐlmጐᗰtጐr. Frauline Clarchen Fጐndጐkkጐran’a yardጐm etmiᗰtir. Marie önceden 

Clarchen’i yanlጐᗰ anlamጐᗰtጐr. Ondan özür diler. Savaᗰ sürmektedir ve Fጐndጐkkጐran 

komutasጐndaki ordu büyük yara almጐᗰtጐr. Bu duruma Marie daha fazla dayanamaz. 

Ayakkabጐsጐnጐ çጐkarጐr ve Fare Kral’a fጐrlatጐr. O anda her ᗰey hጐzla ortadan kalkar. 

Marie sol kolunda çok büyük bir acጐ duyar ve bayጐlጐr. 

Marie gözlerini açtጐᇰጐnda, yanጐnda Dr. Wendelstern’i bulur Dr. Wendelstern 

Marie’nin uyandጐᇰጐnጐ, annesine haber verir. Marie annesine, Fጐndጐkkጐran’dan ve 

fareden söz açar. Annesi saçmaladጐᇰጐnጐ düᗰünür ama bir yandan da odadaki 

oyuncaklarጐn daᇰጐnጐk olmasጐna; Marie’nin kolundaki kesiᇰe; Fጐndጐkkጐran’ጐn 

Marie’nin kolunda öylece duruᗰuna ve Marie’nጐn uzakta duran tek ayakkabጐsጐna 

anlam veremez. Sonrasጐnda Drosselmeier çጐka gelir. Marie ona kጐzgጐn bir ᗰekilde, 

kendisine gece boyunca neden yardጐmcጐ olmadጐᇰጐnጐ sorar. Drosselmeier Marie’nጐn 

anlayabileceᇰi sözcük öbeklerine baᗰvurarak sorusunu yanጐtlar ve cebinden 

Fጐndጐkkጐran’ጐ çጐkarጐr. Fጐndጐkkጐran’ጐn diᗰlerini onarmጐᗰtጐr. Ama Fጐndጐkkጐran’ጐn eski 
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yakጐᗰጐklጐlጐᇰጐ artጐk kalmamጐᗰtጐr. Fritz Fጐndጐkkጐran’ጐn kጐlጐcጐnጐ sorar. Drosselmeier Frizt’i 

çok meraklጐ bulur ve ona kጐzar. Çocuklara, bütün bunlarጐn nereden geldiᇰini, Prenses 

Pirlipat, Mouserink Cadጐsጐ ve Saatçinin hikâyesinin ne olduᇰunu anlatmaya baᗰlar.

Pirlipat, kraliçenin kጐzጐ, yani bir prensestir. Pirlipat’ጐn güzelliᇰi konusunda 

kimsenin kuᗰkusu yoktur. Vücudu bebek, diᗰleri inci gibidir. Herkes bebeᇰin 

doᇰumundan ötürü çok heyecanlጐdጐr. Yalnጐz annesi endiᗰe duymaktadጐr ve kimse 

buna bir anlam veremez. Bütün gece bebeᇰin baᗰጐnda altጐ tane kadጐn oturur ve 

kucaklarጐnda kediler vardጐr. Kedileri okᗰayarak kötülüᇰü kovarlar. 

Evlerinde ziyafet verdikleri bir gün Bayan Mouserink de çaᇰrጐlanlarጐn 

arasጐnda bulunmaktadጐr. Kraliçe, son derece bonkör biridir. Farenin bu ziyaretinden 

rahatsጐzlጐk duymaz ama Mouserink bütün akrabalarጐ ve yedi çocuᇰuyla gelmiᗰtir. 

Çok aç gözlü davranጐrlar. Kraliçe Bayan Mouserink’i cezalandጐrmaya, onu evden 

kovmaya karar verir. Bu konuda onlara yardጐmcጐ olacak kiᗰi, Christian Elias 

Drosselmeier’dጐr. Kendisi saat ustasጐdጐr. Drosselmeier, Bayan Mouserink’in evine 

fare kapanlarጐ yerleᗰtirecektir. Bayan Mouserink dጐᗰጐnda bütün akrabalarጐ kapana 

kapጐlጐr ve ölürler. Bayan Mouserink çok sinirlidir, Fare Kral’ጐn küçük prenses 

Pirlipat’a zarar vereceᇰini söyler ve ortadan kaybolur. 

Hikâyenin geri kalanጐnጐ, Drosselmeier sonraki gün anlatacaktጐr. Fritz fare 

kapanጐnጐ ve saatleri yapanጐn o olup olmadጐᇰጐnጐ sorar. Ertesi gün Drosselmeier 

hikâyenin geri kalanጐna devam eder. Bir gün Bayan Mouserink Pirlipat’a yataᇰጐnda 

yaklaᗰጐr. Herkes ölmediᇰi için mutludur ama yaptጐᇰጐ büyü yüzünden Pirlipat çok 

çirkin bir kጐza dönüᗰmüᗰtür. Kral, bu durumda en az Mouserink kadar, 

Drosselmeier’ጐ da suçlu görür ve ona dört hafta verir. Dört hafta sonunda Pirlipat 

daha da çirkinleᗰmiᗰtir. 

Drosselmeier, çaresiz arkadaᗰጐ astronoma gider. Gökbilimci arkadaᗰጐ Prenses 

Pirlipat’ጐn bu çirkinliᇰinden kurtulmasጐnጐn tek yolunun, Krakatuk Fጐndጐᇰጐnጐ tatmasጐ 

ve bunu da ona kጐracak kiᗰinin daha önce hiç traᗰ olmamጐᗰ ve hiçbir zaman bot 

giymemiᗰ biri olmasጐ gerektiᇰini söyler. On beᗰ seneyi aᗰkጐn bir süre bu fጐndጐᇰጐ 



20

bulamazlar. Sonunda Nurenberg’e gitmeye karar verirler. Burada Drosselmeier, 

oyuncakçጐ kuzeni Christoph Zacharias Drosselmeier’i ziyaret eder. Bütün hikâyeyi 

kuzenine anlatጐr. Çok büyük bir tesadüfle karᗰጐlaᗰጐrlar. Aradጐklarጐ fጐndጐk kuzeninde 

vardጐr. Kuzeni bu fጐndጐᇰጐ 1720 yጐlጐndan beri saklamaktadጐr. Nedenini kendisi de 

bilmemektedir. Fጐndጐk satጐcጐlarጐyla çጐkan kavga sonrasጐ, fጐndጐk ona kalmጐᗰtጐr. 

Aradጐklarጐ fጐndጐᇰጐ bulmuᗰlardጐr. Fጐndጐᇰጐ kጐracak kiᗰi de kuzeninin oᇰludur. Kendisi 

bu zamana kadar hiç traᗰ olmamጐᗰ ve bot da giymemiᗰtir. Yakጐᗰጐklጐdጐr ve kጐzlarጐn 

fጐndጐklarጐnጐ kጐrdጐᇰጐ için kendisine Fጐndጐkkጐran lakabጐ takጐlmጐᗰtጐr. Genç yeᇰenin diᗰleri 

fጐndጐᇰጐ kጐrsጐn diye, doktorlar tarafጐndan deᇰiᗰtirilmiᗰtir ve fጐndጐkkጐran çirkinleᗰmiᗰtir. 

Drosselmeier hikâyesini burada sonlandጐrጐr. Marie bir haftayጐ yatakta 

geçirmiᗰtir. Ama artጐk daha iyidir. ᗠimdi, hikâyeyi de dinlediᇰine göre, 

Drosselmeier’ጐn yeᇰeninin oyuncaklar kralጐ olduᇰunu ve bu kiᗰinin de Fጐndጐkkጐran 

olduᇰunu çok iyi bilir. 

Bayan Mouserinkle savaᗰ içerisinde olan Fጐndጐkkጐran’a amcasጐnጐn neden 

yardጐm etmediᇰine anlam veremez. Bunu Drosselmeier’e sorar ve o da bunu yapacak 

tek kiᗰinin kendisi olduᇰunu söyler. Marie dጐᗰጐnda kimse, bu konuᗰmalara anlam 

veremez.

Fare Bayan Mouserink’in oᇰlu Fare Kral, o gece Marie’yጐ ziyarete gelmiᗰtir. 

Ne çikolata, ᗰeker, badem ezmesi varsa, hepsini istemiᗰ, yoksa Fጐndጐkkጐran’a zarar 

vereceᇰini söyleyip gitmiᗰtir. Marie korkusundan her ᗰeyi ortaya çጐkarጐr. Sabah 

Fጐndጐkkጐran’ጐ saᇰlጐklጐ görünce çok sevinir ama fareler her yeri talan etmiᗰtir. ጀkinci 

gün her ᗰey yine aynጐ ᗰekildedir. Bu yüzden artጐk Marie’nin annesi dayanamaz ve 

babasጐ eve fare kapanlarጐ yerleᗰtirmeye karar verir. Aradጐklarጐ kapanlar 

Drosselmeier’de vardጐr. Farelerin çoᇰu ölmüᗰtür ama Fare Kral hala hayattadጐr. O bu 

oyuna kanmamጐᗰtጐr. Her gece gelip, Marie’yጐ tehdit etmektedir. Marie Fጐndጐkkጐran’la 

ilgilenirken, Fጐndጐkkጐran bir anda Marie’nጐn kollarጐnda canlanጐr ve ondan bir kጐlጐç 

ister. Marie’ya bu kጐlጐcጐ kardeᗰi Fritz’in, oyuncaklarጐndan verir. Geceki savaᗰጐ 

Fጐndጐkkጐran kazanmጐᗰtጐr. 
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Fጐndጐkkጐran Marie’yጐ kollarጐndan tutar ve onu güzelliklerin olduᇰu bir 

dünyaya sürükler. Türk askeri müziᇰinin güzelliᇰinden bahseder. Yጐlbaᗰጐ 

Ormanlarጐndan, ᗠeker Çayጐrlarጐndan, Portakal Deresinden, Badem Gölünden ve 

Limon Nehrinden geçerler. Marie bütün bu yerleri çok sevmiᗰtir. ጀkisi de çok 

mutludur. 

Fጐndጐkkጐran ellerini her çጐrpጐᗰጐnda, etrafጐnda birçok ᗰey canlanጐr, hayat bulur. 

Marie Prenses Pirlipat’ጐ orada gördüᇰünü sanar ama aslጐnda o kendisidir. Jöle 

koruluᇰundan geçerler ve Jöle kasabasጐna gelirler. Bu kasaba çok popüler bir yerdir 

ve burada herkes Fጐndጐkkጐran’a Prens ᗰeklinde seslenir. Burada dünyadan her çeᗰit 

insan bulunur. Marie çok mutludur.

Fakat bir anda kendisini deᇰiᗰik hisseder. Gözlerini açar ve gördüklerinin 

rüya olduᇰuna inanamaz. Annesi baᗰጐndadጐr, çok derin bir uykuda olduᇰunu ve çok 

uzun uyuduᇰunu söyler. Marie tüm bunlarጐ annesine anlatmaya çalጐᗰጐr. Ailesi bu 

duruma çok güler ama kanጐt olarak Marie Fጐndጐkkጐran’ጐn önceki gece ona verdiᇰi 

yedi tane tacጐ gösterir. O sጐrada, eve Drosselmeier gelir ve Marie ona doᇰru koᗰarak, 

ondan her ᗰeyi anlatmasጐ için yardጐm ister. O anda babasጐ sinirlenir ve eᇰer böyle 

davranጐrsa, Fጐndጐkkጐran dahil bütün oyuncaklarጐnጐ atacaᇰጐnጐ söyler. 

Marie sessiz ve çaresiz odasጐnda Fጐndጐkkጐran’a, keᗰke canlጐ olsan, ben sana 

asla Prenses Pirlipat gibi davranmazdጐm der. O sጐrada genç biri ileride belirir. Yanጐna 

gelip dizlerinin üzerine çöker ve: Marie’ya ‘‘Beni bu sözlerinizle canlandጐrdጐnጐz ve 

bana eski güzelliᇰi kazandጐrdጐnጐz. Benim dünyama gelin ve lütfen orada benim 

tacጐmጐ benimle paylaᗰጐn’’ der. Marie Fጐndጐkkጐranጐn bu teklifini kabul eder ‘‘Sizi 

niᗰanlጐm olarak kabul ediyorum’’ der. Bir sene sonra da evlenirler.

Böylece Marie Yጐlbaᗰጐ Ormanlarጐnጐn Kraliçesi olur. En güzel ve en harika 

yerlerin…

ጀᗰte E.T.A Hoffmann’ጐn kaleme aldጐᇰጐ Fጐndጐkkጐran öyküsü özetle budur. 35

  
35 Bkz., E. T. A. Hoffmann, Alexandre Dumas, a.g.e., 1-61 ss.
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1.2. Alexandre Dumas

Baba Alexandre Dumas, bugün daha çok romanlarጐyla tanጐnan ama Fransጐz 

tiyatrosunun Romantik evresinde sahnelenen oyunlarጐyla önemli bir yeri olan bir 

yazar olarak bilinir. Tiyatro alanጐnda önce vaudeville’ler yazarak kendini göstermeye 

çalጐᗰmጐᗰ, ilk baᗰarጐsጐnጐ Shakespeare’in Aynጐ adlጐ romansጐndan yararlanarak yazdጐᇰጐ 

Henry III et sa Cour (1829) (3. Henri ve Sarayጐ) oyunuyla elde etmiᗰtir. 

Yazdጐklarጐnጐn seyirci tarafጐndan beᇰeni kazanmasጐ ona Alfred de Vigny ve Viktor 

Hugo’nun dostluᇰunu kazandጐrdጐ.

1831’de yazdጐᇰጐ Antony oyununun kaznadጐᇰጐ baᗰarጐnጐn ardጐndan Théatre de la Porte 

- Saint - Martin tiyatrosunda birbiri ardጐna sahnelenen melodramatik sahneleri olaᇰan 

üstü ün kazandጐ. O yጐllarda sahelenen en ünlü oyunu 1832’de sahnelenen La Tour 

Nesle oldu. 

Dumas, oyunlarጐ dጐᗰጐnda yazdጐᇰጐ romanlar ve öyküler sayesinde Fransጐz 

yazarlarጐ arasጐnda kendisine seçkin bir yer edinmeyi baᗰardጐ.

Hoffmann’ጐn aksine Dumas, kendini gençken de göstermiᗰ üretken bir 

yazardጐr. Dumas, Hoffmann gibi sanatጐn yüce doruklarጐnda gezmemiᗰ; yapጐtlarጐnda 

öᇰretmekten çok eᇰlendirmeᇰi amaclayan bir biçem anlayጐᗰጐnጐ benimsemiᗰtir. 

Hoffmann’ጐn Fጐndጐkkጐran Masalጐnጐ, Dumas’nጐn neden Fransጐzcaya çevirdiᇰi 

bilinmemektedir. Alman dili ve edebiyatጐyla yakጐndan ilgilenmediᇰini bildiᇰimiz 

Dumas’nጐn masalጐ kendisinin mi çevirdiᇰi yoksa baᗰkasጐna mጐ çevirttiᇰi, bugünde 

tartጐᗰጐlmaktadጐr.

Dumas’nጐn uyarlamasጐnda kültürel etki çok azdጐr. Fransጐz çocuk edebiyatጐnda 

bu kitabጐn etkisi büyük olsa da, bunun asጐl nedeni Hoffmann ve Rus Balesinin 

popülerliᇰi olsa gerektir. Dumas’nጐn hikâyesi kötü sayጐlmamakla birlikte 

Hoffmann’ጐn orijinal metnindeki ironi ve karጐᗰጐklጐktan yoksun olduᇰu dikkat 
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çekmektedir. Yinede Dumas’nጐn yazdጐᇰጐ versiyonun, Hoffmann’ጐn yazdጐᇰጐ orijinal 

versiyondan daha hoᗰ bir hal aldጐᇰጐ söylenebilir.36

1.2.1. Alexandre Dumas’nጐn Fጐndጐkkጐran Masalጐ

Bir zamanlar Nurenberg’te çok tanጐnan bir duruᗰma hâkimi vardጐ. Kendisi 

duruᗰma hâkimi Silberhaus (gümüᗰ ev) olarak bilinirdi. Bir kጐz bir oᇰlan iki çocuᇰu 

vardጐr Hâkim Silberhaus’un. Kጐzጐn adጐ Marie, oᇰlunun adጐ Fritz’di. Marie yedi, Fritz 

dokuz yaᗰጐndaydጐ. Bunlar çok sevimli ama birbirine hiç benzemeyen çocuklardጐ. 

Fritz son derece yaramazdጐ. Silahlarጐyla oynar yerinde duramaz, annesini asla 

dinlemez buna karᗰጐlጐk Marie tam tersi son derece uysal bir kጐzdጐ. Bebekleriyle 

oynar, onlarla oyalanጐr asla annesinin sözünden çጐkmaz ve dadጐsጐ Mademoiselle 

Trudchen’in arkasጐndan hiç laf etmezdi. Sonuç olarak Marie herkes tarafጐndan 

sevinilirdi.

1700’lü yጐllarጐn 24 Aralጐk’ጐ gelmiᗰti. Ve hepiniz bildiᇰi gibi 24 Aralጐk yጐlbaᗰጐ 

arifesidir ve ጀsa’nጐn doᇰum günüdür çocuklar. Her ülkenin yጐlbaᗰጐ için farklጐ 

gelenekleri vardጐr ve çoᇰu eᇰitimli bilir ki Almanya’nጐn Nurenberg kenti 

oyuncaklarጐ, bebekleri ve palyaçolarጐyla ünlüdür. Bu harika ᗰeyleri üretir ve bütün 

dünyaya yollarlar. Bu açጐdan bakarsak, Nurenberg çocuklarጐ dünyadaki en mutlu 

çocuklar olmalጐdጐr.

Almanlarጐn yጐlbaᗰጐnጐ kutladጐklarጐ gün, Fransጐzlardan farklጐdጐr. Fransa’da 

hediyeler 2 Ocak’ta verilirken Almanya’da herkes birbirlerine hediyelerini 24 

Aralጐk’ta verir. Hemen hemen her tür yጐlbaᗰጐ oyuncaᇰጐna sahip olan çocuklar Hâkim

Silberhaus’un çocuklarጐdጐr denebilir. Anne ve babalarጐnጐn yanጐ sጐra, onlarጐ çok seven 

bir de vaftiz babalarጐ vardጐr. Vaftiz babasጐ Drosselmayer tጐp danጐᗰmanጐdጐr, gayet 

yakጐᗰጐklጐ biridir. Birçok tጐp danጐᗰmanጐn yaptጐᇰጐ gibi yaᗰayan insanlarጐ öldürmenin 

aksine, yaᗰamጐ olmayan, ölü ᗰeyleri canlandጐrmaya çalጐᗰmasጐyla ünlüdür. Hayvan ve 

insan vücutlarጐ üzerine çalጐᗰmጐᗰ ve bu tür sistemlerin nasጐl iᗰlediᇰini çok iyi 

kavramጐᗰtጐr. Bu bilgilerden yararlanarak yürüyen insanlar, dans eden bayanlar, harp 

  
36 Bkz., E. T. A. Hoffmann, Alexandre Dumas, a.g.e., xxv - xxx ss.
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çalan oyuncaklar, koᗰan köpekler, uçan kuᗰlar yapmጐᗰtጐr. Sonunda bebeklere ve 

palyaçolara, baba, anne gibi sözleri söyletmeyi de baᗰarmጐᗰtጐr. Ama oyuncaklarጐn 

seslerinin hep aynጐ ve mekanik olmasጐndan çocuklar mutlu deᇰildir. Drosselmayer, 

çocuklara sonunda gerçek bay ve gerçek bayanጐ, gerçek kuᗰlarጐ ortaya çጐkaracaᇰጐna 

söz vermiᗰtir. Bu yüzden Marie ve Fritz yጐlbaᗰጐ gecesinde hediyelerin açጐldጐᇰጐ zamanጐ 

dört gözle beklemektedirler. 

Drosselmayer bu iᗰlerdeki becerisiyle büyük sempati toplamጐᗰtጐr. Bir evde bir 

saat bozulsa, bunu hemen tamir edecek tek kiᗰi, yine Drosselmayer’dir. Evin köpeᇰi, 

Turc da evdeki diᇰer bireylerden sonra sevilen baᗰka bir canlጐdጐr.

Marie ve Fritz... ጀkisi de son derece heyecanlጐ Drosselmayer’den gelecek 

hediyeyi beklemektedirler. ጀkisinin de farklጐ tahminleri vardጐr. Birbirlerine evdeki 

farklጐ gizemin ne olduᇰuna iliᗰkin sorular sorarlar. Fritz büyük bir kale olacaᇰጐnጐ 

düᗰünmektedir. ጀçinde askerlerin olduᇰu, Marie ise bu hediyenin onu mutlu 

etmeyeceᇰini düᗰünür. Fritz’in düᗰüncesine göre de hediye ne olursa olsun, o 

hediyenin onlarጐn olmayacaᇰጐ yönündedir. Çünkü Drosselmayer’in bugüne kadar 

yaptጐᇰጐ diᇰer ᗰeyler gibi onlar da yine çok deᇰerli bulunacak, oyuncaklarጐn 

bulunduᇰu dolabጐn ulaᗰጐlamayacak en üst rafጐna kaldጐrጐlacaktጐr. Bu yüzden, onlar 

ailelerinden gelen hediyeler ne olursa olsun, onlarጐ hep severler. Paramparça olana 

kadar oynayabileceklerini bilirler.

Marie, Drosselmayer’den gelecek hediye ne olursa olsun, ailesinin 

verdiklerinin daha iyi olduᇰunu, onlarla daha mutlu olduklarጐnጐ Drosselmayer’a belli 

etmemeleri gerektiᇰini düᗰünür. Fritz bu düᗰünceyi pek umursamaz. Mademoiselle 

Trudchen da aynጐ fikirdedir. Hediyelerin ne olursa olsun ጀsa tarafጐndan gönderildiᇰi 

ve bu yüzden beᇰenilmesi gerektiᇰini düᗰünür. ጀki çocuk da hediyeler konusunda çok 

heyecanlጐdጐrlar. Aᇰacጐn etrafጐnda dönerler. Klasik hediyelerden bunalmጐᗰlardጐr. 

Vaftiz babalarጐnጐn geliᗰi onlarጐ çok sevindirmiᗰtir.

Fritz bir çuval dolusu hediyeden hediye beᇰenmezken, Marie tek bir hediye 

üzerine odaklanጐr, etrafta olup biteni bile duymaz. Marie bu yጐl kendisine verilen 
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oyuncaᇰጐ çok sevmiᗰtir. Bu bir fጐndጐkkጐrandጐr. Hâkim babalarጐ Silberhaus, oyuncaᇰa 

iki kardeᗰin de aynጐ ölçüde sahip olduᇰunu söyler ama onunla daha çok ilgilenen 

Marie’ya Fጐndጐkkጐran’ጐ teslim eder. ‘‘Bu senin gözetiminde bir oyuncaktጐr’’ der. 

Bütün aile Fጐndጐkkጐran’ጐn emirler karᗰጐsጐnda küçük fጐndጐklarጐn kabuklarጐnጐ nasጐl 

paramparça kጐrdጐᇰጐnጐ ve sonrasጐnda içerisinde de ne kadar temiz bጐraktጐᇰጐnጐ izlerler. 

Fritz bu durumu çok kጐskanጐr ve ‘‘ben de onun yarጐ sahibiyim’’ düᗰüncesiyle 

Fጐndጐkkጐran’ጐn aᇰzጐna büyük fጐndጐklar verir. Büyük fጐndጐklar yüzünden Fጐndጐkkጐran’ጐn 

diᗰleri ve çenesi kጐrጐlጐr. Marie bu duruma çok üzülür, Fritz bunu bilerek yapmጐᗰtጐr. 

Marie çok aᇰlar ve Fritz’in bütün oyuncaklara böyle zararlar verdiᇰini söyler. Fritz 

Marie’dan onu tamamen almak istemektedir. Marie akጐl almaz bir ᗰekilde bu 

oyuncaᇰጐ sahiplenmiᗰtir ve onu geri vermek istemez. Baᇰጐrጐr ve yardጐm ister… 

Hâkim babalarጐ gelir ve olaya müdahale eder. Sürekli askerlerle, tanklarla, atlarla 

oynayan Frizt’i uyarጐr ve bu oyuncak üzerindeki bütün yetkinin Marie’da olduᇰunu 

söyler. Fritz’e oyuncaᇰጐn çok yara aldጐᇰጐnጐ ve iyi oluncaya kadar da oyuncaᇰa 

dokunmamasጐ gerektiᇰini anlatጐr. Fritz önce söylenir fakat sonra babasጐnጐn 

sinirlendiᇰini görünce, çaresiz kalarak susar. Babasጐnጐn ona, Bay Fritz ᗰeklinde hitap 

ediᗰinin bu küçük çocukta büyük bir etkisi vardጐr. Marie, bozulan oyuncaᇰa büyük 

bir ᗰefkat ile yaklaᗰጐr ve onu teselli etmeye baᗰlar. Vaftiz babasጐ bunu görür ve çok 

ᗰaᗰጐrጐr. Bu çirkin oyuncakla neden bu kadar ilgilendiᇰini merak etmiᗰtir ama Marie 

onu korumasጐna almጐᗰtጐr artጐk. 

Gece biter, herkes yattጐktan sonra sadece Marie kalጐr. Marie Fጐndጐkkጐran’ጐ 

elinden bጐrakmamaktadጐr. Annesi ona yatmasጐ gerektiᇰini söylemiᗰ ama Marie biraz 

daha onunla ilgilendikten sonra yatacaᇰጐnጐ söylemiᗰtir. ᗠimdi salonda Fጐndጐkkጐran’la 

yalnጐz kalmጐᗰtጐr. Mademoiselle Claire ve Mademoiselle Rose, Marie’nጐn sevdiᇰi 

diᇰer oyuncaklarጐdጐr, onlara bu isimleri kendisi vermiᗰtir. Ama onlardan 

Nurenberg’te çok sayጐda vardጐr. Fጐndጐkkጐran’a salonda ᗰefkat gösterirken, ondan abisi 

adጐna özür diler. Onu iyileᗰtireceᇰini ve Vaftiz babasጐ Drosselmayer’in de kጐrጐlan 

diᗰlerini ve çenesini düzelteceᇰini söyler. Drosselmayer’in adጐnጐ duyan 

Fጐndጐkkጐran’ጐn suratጐnda deᇰiᗰme olmuᗰtur. Marie gördüᇰüne inanamaz zaten hemen 

sonrasጐnda Fጐndጐkkጐran yine eski halini almጐᗰtጐr. Bu yüzden illüzyon gördüᇰünü 

düᗰünür. Bebeklerini odaya koyduktan sonra, kendi Mademoiselle Trudchen’in 
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yanጐna giderken, birden saat gözüne çarpar. Odadaki her ᗰey büyümeye baᗰlamጐᗰtጐr. 

Drosselmayer artጐk vaftiz babasጐ deᇰildir, sihirbaz olmuᗰ, baykuᗰun oturduᇰu saatin 

üzerinde oturmaktadጐr. Yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn üzerinde ve etrafጐndaki her ᗰey iyice 

büyümüᗰtür. Marie aslጐnda korkak bir kጐz deᇰildir. Birden yerin altጐndan Fare Kral ve 

fareler ortaya çጐkar Kendini yedi baᗰlጐ bir canavarla, çok fare arasጐnda sarጐlmጐᗰ bir 

ᗰekilde görünce, korkmuᗰtur. Odadaki bütün oyuncaklar da korku içindedir. ጀçlerinde 

bir tek cesur olanጐ, Fጐndጐkkጐran’dጐr. Oyuncaklar ve fareler arasጐnda büyük bir savaᗰ 

baᗰlamጐᗰtጐr. Fareler daha güçlüdür. Fጐndጐkkጐran’da çok bitkin görünmektedir. Marie 

büyük bir güçle Fare Kral’a ayakkabጐsጐnጐ fጐrlatጐr. Fare Kral düᗰer ve bütün ordusu da 

bir anda yok olur. Marie çok yorgun düᗰmüᗰtür, yara almጐᗰtጐr. Gözlerini açtጐᇰጐnda, 

baᗰጐnda ailesini ve doktoru bulur. Annesine durumu açጐklamak etmek ister ama 

kimse anlattጐklarጐna inanmaz. Onun bu hasta hali herkesi korkutmuᗰtur. 

Baᗰጐnda doktor ve annesi ᗰaᗰkጐnlጐkla Marie’nin anlattጐklarጐnጐ izlemektedir. 

Derken, Drosselmayer gelir. Marie, vaftiz babasጐna baᇰጐrmaya baᗰlar. Kendisinin de 

orada olduᇰunu, ama neden olaya müdahale etmediᇰini sorar. Drosselmayer; 

‘‘yaptጐᇰጐmጐn ne olduᇰunu biliyordum ama lütfen ᗰimdi tekrar arkadaᗰ olalጐm’’ der. 

Annesi bunlara anlam veremez ve kጐzጐnጐn hayaller kurduᇰunu, bunun da 

hastalጐᇰጐndan kaynaklandጐᇰጐnጐ düᗰünür. Drosselmayer Marie’ya bir hikâye anlatmaya 

baᗰlar. 

Hikâyenin adጐ, Krakatuk Fጐndጐᇰጐ ve Prenses Pirlipat’tጐr. Öyküde bir ülkenin 

Kraliçesi doᇰum yapar ve Prenses Pirlipat adጐnda güzeller güzeli bir bebeᇰi olur. 

Fakat fareler bir gün evi sarar. Kraliçede onlarጐ kovar. Drosselmayer’dan yardጐm 

ister. Drosselmayer fareler için kapan yaptጐrጐr ve bütün fareler tuzaᇰa düᗰer. Buna 

öfkelenen ana fare, Bayan Mouserink bebeᇰe bir ᗰekilde zarar vereceᇰini Kraliçeye 

söyler. Kraliçe çok korku içerisindedir. Bebek altጐ tane bakጐcጐ tarafጐndan korunur. 

Bayanlarጐn kucaᇰጐnda, kediler vardጐr. Bu bakጐcጐlar kucaklarጐndaki kedilerin baᗰlarጐnጐ 

okᗰarlar ve bebeᇰi beladan uzaklaᗰtጐrጐrlar. Fakat uyuyakaldጐklarጐ bir gün Fare, gizlice 

Pirlipat'in beᗰiᇰine süzülür ve ona bir büyü yapar. O güzeller güzeli bebek iᇰrenç bir 

yaratጐᇰa dönüᗰür. 
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Tek çare Drosselmayer’den gelebilir. Drosselmayer astrologlarla konuᗰur ve 

bu durumdan kurtulmanጐn tek çaresinin Prensesin Krakatuk fጐndጐᇰጐ yemesi ve bu 

fጐndጐᇰጐn da daha önce hiç traᗰ olmamጐᗰ, bu yaᗰa kadar sadece bot giymiᗰ bir adam 

tarafጐndan kጐrጐlmasጐ gerektiᇰini öᇰrenir. Bu fጐndጐk dünyada kጐrጐlmasጐ en güç fጐndጐk 

cinsidir. Astrolog ve Drosselmayer endiᗰelidir. Çareyi bulup bunu gerçekleᗰtirdikleri 

takdirde, ödüllendirilecek fakat bulamazlarsa da büyük ceza göreceklerdir. On dört 

sene beᗰ ay geçer, dünyanጐn birçok yerindeki fጐndጐklarጐn hiç biri aradጐklarጐ fጐndጐk 

deᇰildir. Kralጐn önüne çጐkmalarጐna yüz yirmi iki günden az bir vakit kalmጐᗰtጐr. Yol 

boyunca Drosselmayer çok deᇰiᗰmiᗰtir. Kafasጐnda saç kalmamጐᗰ, tanጐnmaz hale 

gelmiᗰtir. Yakጐnlarጐ onun öldüᇰünü düᗰünmektedirler. 

Son çare olarak, Drosselmayer, Nurenberg’teki kardeᗰi Christophe -

Zacharias’a gider ve ona bütün baᗰጐndan geçenleri anlatጐr. Ondan yardጐm ister. 

Kardeᗰi oyuncak satጐcጐsጐdጐr. Elinde bu fጐndጐᇰጐn bulunduᇰunu söyler. Kendisi onu 

seneler önce bir fጐndጐk tüccarጐndan yüksek bir fiyata satጐn almጐᗰtጐr. O zamandan beri 

de kimseye satamamጐᗰtጐr. Bu yüzden onu saklamaya karar verirmiᗰtir. Fጐndጐk artጐk 

bulunmuᗰtur ama Christophe oᇰlunu beklemesini ister. Amca Drosselmayer buna 

sevinir. Bu arayጐᗰ sጐrasጐnda uzun zamandጐr yeᇰenini de görmemiᗰtir. Yeᇰeni 

geldiᇰinde çok mutludur. On sekiz, on dokuz yaᗰlarጐnda bir gençtir yeᇰeni. 

Senelerdir annesinin onu deᇰiᗰik giydiriᗰinin dጐᗰጐna çጐkmamጐᗰtጐr. Bu yüzden her 

zaman bot giymiᗰtir ve kendisi bugüne kadar hiç traᗰ olmamጐᗰtጐr. Aradጐklarጐ iki ᗰeyi 

de bulmuᗰlardጐr. Yeᇰeni Natheniel ve Krakatuk Fጐndጐᇰጐ… Bu sert fጐndጐᇰጐ kጐrabilmesi 

için amcasጐ onu Fጐndጐkkጐran’a çevirir böylece Fጐndጐkkጐran fጐndጐᇰጐ kጐrar. Çirkin 

Prenses Pirlipat eski güzelliᇰine geri döner. Ama ödül almak yerine, astrolog, 

Drosselmayer ve Natheniel köᗰkten kovulurlar. Fጐndጐkkጐran çaresiz bir ᗰekilde 

babasጐnጐn yanጐna döner. 

Günlerce hasta yatan Marie’nጐn baᗰጐnda herkes merakla beklemektedir. Etraf 

toparlanmጐᗰ, her ᗰey eski halini almጐᗰtጐr. ጀkinci rafta Fጐndጐkkጐran mutlu bir ᗰekilde 

oturmaktadጐr. Marie Fጐndጐkkጐran’la konuᗰur, onu ᗰimdi iyi anladጐᇰጐnጐ ve onun vaftiz 

babasጐ Drosselmayer’in yeᇰeni olduᇰunu bildiᇰini söyler. Odaya bir anda babasጐ, 

Drosselmayer ve Mademoiselle Trudchen girerler. Marie, koᗰarak, Drosselmayer’e 



28

olanlarጐ anladጐᇰጐnጐ, oyuncaklarጐn kralጐnጐn neden Fጐndጐkkጐran olduᇰunu bildiᇰini 

anlatጐr ve neden savaᗰ sጐrasጐnda, baykuᗰun yerinde öylece oturduᇰunu ve yardጐm 

etmediᇰini sorar. Bu arada herkes bu küçük kጐzጐn hayaller kurduᇰunu düᗰünmektedir. 

Drosselmayer kጐzጐ kucaᇰጐna oturtur ve Fare Kral’ጐn, annesini öldürenin Fጐndጐkkጐran 

olduᇰunu düᗰündüᇰünü, bu yüzden Fጐndጐkkጐranጐ tek kurtaracak olan kiᗰinin de Marie 

olduᇰunu söyler. 

Artጐk olaylar daha da anlaᗰጐlጐr olmuᗰtur. Marie fareleri görmektedir. Fare 

Kral, Marie’dan badem ezmelerini ve ᗰekerleri istemektedir. Vermezse, Fጐndጐkkጐrana 

zarar vereceᇰini söyler ve ortadan kaybolur. Marie, annesini bu konuᗰmalarጐn 

olduᇰuna bir türlü inandጐramaz. Annesi evde farelerin gezdiᇰinin farkጐndadጐr. 

Oyuncaklarጐn tümüne fareler zarar vermiᗰtir. Yiyecekleri de yemektedirler. Annesi, 

Drosselmayer’den kapan isteyecektir. Fጐndጐkkጐran konuᗰur ve bir kጐlጐca ihtiyacጐ 

olduᇰunu söyler. Cesur Fጐndጐkkጐran Fareler Kral’la savaᗰarak zafer kazanጐr ve bir 

prense dönüᗰür. ጀkisi uzak diyarlara yolculuk etmeye baᗰlarlar. ᗠeker Diyarጐndan, 

Yጐlbaᗰጐ Ormanጐndan, Portakal Nehrinden, Marmelat Ormanጐndan geçerler. 

Fጐndጐkkጐran bu dünyada Prens olarak bilinmektedir ve Marie’ya da Prenses Pirlipat 

olarak seslenir. Birlikte saraya girerler. Sarayda Fጐndጐkkጐran Prens, herkese 

Marie’nጐn onu kurtardጐᇰጐnጐ anlatጐr. 

Derken, Marie’nጐn annesinin sesi duyulur. ‘‘Marie bu kadar tembel olmak 

zorunda mጐsጐn? Ne kadar çok uyudun?’’ diye seslenmektedir. Marie, annesine 

Drosselmayer beni nereye götürdü gece diye sorar ve gördüklerini tek tek anlatmaya 

baᗰlar. Fጐndጐkkጐran’ጐn aslጐnda Drosselmayer’in yeᇰeni olduᇰunu açጐklamaya çalጐᗰጐr. 

Drosselmayer o sጐrada eve gelir. Küçük kጐz daha büyük bir heyecan içerisinde, 

konuyu tekrar anlatmaya baᗰlar. Buna Drosselmayer’ጐn kጐzacaᇰጐnጐ düᗰünen babasጐ, 

kጐzጐnጐ kucaᇰጐna oturtur ve bu konudan tekrar bahsederse, bütün oyuncaklarጐnጐ, 

Fጐndጐkkጐran da dahil çöpe atacaᇰጐnጐ söyler. Marie, annesini inandጐrmak için 

Fጐndጐkkጐran’ጐn barጐᗰ göstergesi olarak ona verdiᇰi Fare Kral’ጐn yedi tacጐnጐ gösterir. 

Ama yine de ona bu konuda inanmazlar. 
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Günlerden bir gün her zamanki gibi Fጐndጐkkጐran’ጐ izlerken, kimsenin orada 

olduᇰunu düᗰünmeden, Fጐndጐkkጐran’a: ‘‘Bay Drosselmayer eᇰer babamጐn dediᇰi gibi 

aᇰaçtan yapጐlmasaydጐnጐz ve gerçekten var olsaydጐnጐz, ben kesinlikle Prenses Pirlipat 

gibi olmazdጐm… Çok yakጐᗰጐklጐ olmanጐza gerek yoktu, sizi bu halinizle de severdim’’ 

der.

Annesi kጐzጐna böyle saçmalamasጐnጐn anlamsጐz olduᇰunu söylerken, bir anda 

kapጐdan içeri Drosselmayer girer. Yanጐnda yakጐᗰጐklጐ ve ince bir oᇰlan bulunmaktadጐr. 

Bu oᇰlan, Drosselmayer’in yeᇰeni, yani Fጐndጐkkጐran’dጐr. En sert fጐndጐklarጐ kጐrar. Aile 

salona geçmiᗰtir. Marie ve Herr Drosselamayer yalnጐzdጐrlar. Fጐndጐkkጐran, Marie’ya, 

ona karᗰጐ dürüst olup, Prenses Pirlipat gibi onu ortada bጐrakmayacaᇰጐnጐ 

söylemesinden ötürü çok mutlu olduᇰunu, çirkin suratጐna raᇰmen genç ve güzel bir 

kጐz tarafጐndan sevilirse, Fare Kral’ጐn bütün kötü etkisinin üzerinden kalkacaᇰጐnጐ 

anlatጐr. Kጐz, son derece mutlu bir ᗰekilde, ailesi karᗰጐ çጐkmadጐᇰጐ sürece, bu beraberliᇰi 

istediᇰini söyler. Birden kapጐ açጐlጐr, annesi, babasጐ ve Drosselmayer içeri girer. 

Alkጐᗰlar, baᇰጐrጐᗰlar kopar. Aynጐ gün içerisinde, niᗰanlamጐᗰlar ve bir sene sonra da 

evlenmiᗰlerdir.

Marie, daha önce gezdiᇰi Yጐlbaᗰጐ Ormanlarጐnጐn, Güllerin, Portakallarጐn 

bulunduᇰu o güzel ülkenin artጐk Kraliçesi olmuᗰtur. 37

1.3. E.T.A Hoffmann ve Alexandre Dumas’nጐn Masal Düzenlemeleri 

Üzerine Çözümlemeler

Her iki öykünün olay dizileri arasጐnda karᗰጐlaᗰtጐrmalጐ bir deᇰerlendirme 

yaptጐᇰጐmጐzda aᗰaᇰጐdaki noktalar dikkat çekmektedir.

  
37 Bkz., E.T.A. Hoffmann – Alexandre Dumas, a.g.e., 63-155 ss.
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1.3.1. Masallarጐn Olay Dizisi Arasጐndaki Benzerlikler

• E.T.A Hoffmann ve Alexandre Dumas’nጐn hikâyelerinde Noel kutlamasጐnጐ, 

süslenmiᗰ Noel aᇰacጐ ve aᇰacጐn altጐndaki süslenmiᗰ hediye paketlerini anlatan 

bir tema vardጐr.

• Her iki hikâyede de Vaftiz Babanጐn ismi Drosselmeier ya da 

Drosselmayer’dir. Vaftiz Babalarጐ her Noel çocuklara hediyeler 

getirmektedir.

• Her iki hikâyede de çocuklarጐn karakter özellikleri benzerlikler 

göstermektedir. Marie sessiz sakin uysal bir kጐz, Fritz ise yaramaz söz 

dinlemeyen ve kጐskanç bir çocuk olarak anlatጐlmጐᗰtጐr.

• Her iki hikâyede de Drosselmayer yakጐᗰጐklጐ ve becerikli bir kiᗰilik olarak 

tanጐmlanmጐᗰtጐr.

• Her iki hikâyede de çocuklar Drosselmayer’in getireceᇰi hediyelerini merakla 

beklemektedirler. Ama Drosselmayer’in getirdiᇰi hediyeler sanat niteliᇰi 

taᗰጐdጐᇰጐndan çocuklar bu oyuncaklarla doyasጐya oynayamazlar.

• Hoffmann ve Dumas’nጐn hikâyelerinde de gelen oyuncaklar arasጐnda 

Fጐndጐkkጐran ilginin merkezi olmuᗰtur.

• Her iki hikâyede de Fritz kጐskançlጐkla Fጐndጐkkጐran’ጐn aᇰzጐna büyük fጐndጐklar 

yerleᗰtirerek, Fጐndጐkkጐran’ጐn diᗰlerinin kጐrጐlmasጐna neden olur.

• Hoffmann ve Dumas’nጐn hikâyesinde de iki kardeᗰ Fጐndጐkkጐran için kavga 

ederler.

• Her iki hikâyede de Marie bu olanlara çok üzülür ve Fጐndጐkkጐran’ጐ tamir 

etmek için Drosselmayer’den yardጐm ister. Drosselmayer’de Fጐndጐkkጐran’ጐ 

tamir eder.

• Hoffmann’ጐn ve Dumas’nጐn hikâyelerinde tamir edilen Fጐndጐkkጐran’ጐn 

yüzünde; Marie’nጐn aᇰzጐndan Drosselmayer’in ismini çጐkጐnca, bir deᇰiᗰim ve 

gözlerinde bir ጐᗰጐk oluᗰur.

• Her iki hikâyede de misafirler evlerine gittiklerinde çocuklarጐn odalarጐna 

çekildiklerini görürüz. Marie bir türlü uyuyamaz ve Fጐndጐkkጐran’la ilgilenir.

• Her iki hikâyede olan bir baᗰka özellik ise gecenin sessizliᇰinde farelerin 

ortaya çጐkmasጐdጐr.



31

• Hoffmann ve Dumas’nጐn hikâyelerinde fareler sayጐca daha üstün ve 

kuvvetlidirler.

• Her iki hikâyede de Fጐndጐkkጐran’ጐn komutasጐndaki ordu büyük yara almጐᗰtጐr, 

savaᗰ sahnesinin sonunda Marie ayakkabጐsጐnጐ Fare Kral’a fጐrlatጐr ve savaᗰ 

sona erer. Marie’de yaralanmጐᗰtጐr. 

• Her iki hikâyede de Marie kendisine geldiᇰinde, olanlarጐ annesi ve ailesine 

anlatsa da kimseyi inandጐramaz.

• Hoffmann ve Dumas’nጐn öykülerinde, Marie kጐzgጐn bir ᗰekilde 

Drosselmayer’e niçin gece boyunca olaylara müdahale etmediᇰini sorar. 

Marie’nin annesi; Marie ve Drosselmayer’in konuᗰmalarጐna bir anlam 

veremez.

• Hoffmann ve Dumas’nጐn öykülerinde, Drosselmayer Marie’ya aynጐ masalጐ 

anlatmaya baᗰlar.

• Hoffmann ve Dumas’nጐn öykülerinde anlatጐlan masalጐn benzer noktasጐ olan 

Prenses Pirlipat ve Krakatuk Fጐndጐᇰጐ’dጐr.

• Her iki hikâyede de güzeller güzeli bir Prenses doᇰar adጐ Pirlipat’tጐr.

• Her iki hikâyede de bebeᇰin annesi olan Kraliçe’yi fareler tedirgin ederler.

• Bir baᗰka ortak nokta ise bebeᇰin baᗰጐnda altጐ bakጐcጐnጐn oturmasጐ ve 

kucaklarጐnda altጐ tane kedinin olmasጐdጐr.

• Her iki hikâyede de Drosselmayer’den yardጐm istenir ve eve fare kapanlarጐ 

kurulur.

• Diᇰer ortak özelik ise her iki hikâyede de bebeᇰe büyü yapጐlጐr ve bebek 

çirkinleᗰir.

• Gene tek çare Drosselmayer’den gelir. Arkadaᗰlarጐyla görüᗰüp bu büyünün 

nasጐl çözüleceᇰini araᗰtጐrጐr.

• Her iki hikâyede de çözüm ortaktጐr. Prenses’in Kratatuk Fጐndጐᇰጐ yemesi ve 

bunu kጐracak olan kiᗰinin genç ve yakጐᗰጐklጐ olmasጐdጐr.

• Her iki hikâyede de Droseelmayer yollara düᗰer uzun zaman ortalጐklarda 

görünmez. Aranan fጐndጐk Nurenberg’de bulunur.

• Her iki hikâyede de fጐndጐk uzun zamandጐr Drosselmayer’in akrabalarጐnda 

bulunmaktadጐr.
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• Her iki hikâyede de Genç Drosselmayer ortaya çጐkar ve Fጐndጐᇰጐ kጐrar. Prenses 

büyünün bozulmasጐyla güzel bir kጐza dönüᗰür. 

• Her iki hikâyede de Marie, Genç Drosselmayer’in oyuncaklarጐn Kralጐ 

olduᇰunu anlar.

• Marie günlerce hasta olarak yatar. Ailesi merakla baᗰጐnda beklemektedir. 

Marie kendine geldiᇰinde bütün ailesi etrafጐndadጐr.

• Marie olaylarጐ bütünleᗰtirmiᗰ ve her ᗰeyi anlamጐᗰtጐr. Evde dolaᗰan fareleri 

görmektedir. Fare Kral ya da Ana Fare, Marie’yጐ Fጐndጐkkጐran’a zarar 

vermekle tehdit eder ve evde bulunan bütün çikolata, ᗰeker, badem ezmelerini 

ister.

• Her iki hikâyede de cesur Fጐndጐkkጐran devreye girer. Marie’dan bir kጐlጐç ister. 

Fጐndጐkkጐran, Fare Kral’la savaᗰጐr. Fጐndጐkkጐran zaferini kazanጐr ve yakጐᗰጐklጐ bir 

Prense dönüᗰür. Marie’yጐ güzelliklerin olduᇰu bir dünyaya sürekler. 

Fጐndጐkkጐran bu dünyanጐn Prensi’dir.

• Her iki hikâyede benzerlik olarak Marie derin bir uykudan uyanጐr.

• Marie’nጐn anlattጐklarጐ babasጐnጐ sinirlendirir. Drosselmayer’i bu anlatጐlanlardan 

dolayጐ sጐkጐldጐᇰጐnጐ düᗰünür.

• Hoffmann ve Dumas’nጐn hikâyelerinin sonu aynጐdጐr. Genç Drosselmayer yani 

Fጐndጐkkጐran ve Marie bir sene sonra evlenirler. Marie daha önce gittiᇰi o 

güzel ülkenin artጐk kraliçesidir.

1.3.2.  Masallarጐn Olay Dizisi Arasጐndaki Farklጐlጐklar

• ጀlk fark olarak E.T.A. Hoffmann’ጐn hikâyesi; 24 Aralጐk günü Tabip Subay 

Stahlbaum çocuklarጐnጐn merakla bekledikleri Noel hediyeleri ve Noel 

Partisini anlatan satጐrlarla baᗰlar.

Alexsandre Dumas’nጐn hikâyesi ise; Bir zamanlar Nurenberg’de çok tanጐnan 

duruᗰma hâkimi Silberhaus’un çocuklarጐnጐn biri kጐz biri oᇰlan olan 

çocuklarጐnጐn tanጐmlarጐyla baᗰlar.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde baba karakteri, Tabip Subay Stahlbaum,  

Dumas’nጐn hikâyesinde ise Duruᗰma Hâkimi Silberhaus (Silberhaus, gümüᗰ 

ev) olarak belirtilmiᗰtir.
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• Hoffmann’ጐn hikâyesinde ailenin üç çocuᇰu (Abla Louise, Marie ve Fritz) 

vardጐr. Dumas’nጐn hikâyesinde yalnጐzca iki çocuktan (Marie ve Fritz) söz 

edilmektedir.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Vaftiz Baba Drosselmeier Yüksek Adalet Divanጐ 

Üyesi olarak tanጐmlanmaktadጐr.

Dumas’nጐn hikâyesinde ise Drosselmayer Tጐp Danጐᗰmanጐ olarak yer 

almaktadጐr.

• Göze çarpan bir baᗰka fark ise Hoffmann’ጐn hikâyesinde Drosselmeier olarak 

geçen Vaftiz Baba, Dumas’nጐn hikâyesinde Drosselmayer olarak 

anlatጐlmaktadጐr.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Drosselmeier saatler hakkጐnda her ᗰeyi bilen bir 

sanatçጐdጐr. Çocuklara her Noel sanat niteliᇰi taᗰጐyan kendi yaptጐᇰጐ hediyeleri 

getirmektedir.

Dumas’nጐn hikâyesinde ise Drosselmayer yaᗰamጐ olmayan her ᗰeyi 

canlandጐrmaya çalጐᗰan bunun sonunda oyuncaklarጐ yürüten, dans ettiren, harp 

çaldጐran, anne baba gibi sözcükleri söyletebilen ve saatleri onaran bütün bu 

özelliᇰiyle de herkes tarafጐndan sayጐlan bir karakterdir.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde çocuklarጐn dadጐsጐ ve köpeᇰi yoktur. Dumas’nጐn 

hikâyesinde köpek Truck ve dadጐ Madamoiselle Trudchen’den söz 

edilmektedir.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Drosselmeier çocuklara oyuncak bir kale 

getirmiᗰtir. Kalenin içinde kadጐn ve erkek oyuncak bebekler gözükmektedir.

Dumas’nጐn hikâyesinde Drosselmayer çocuklara bir çuval hediye getirmiᗰtir.  

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Marie Noel aᇰacጐndaki oyuncaᇰጐ fark eder ve kimin 

olduᇰunu sorar. Babasጐ hediyenin ablasጐ Louise’nin olduᇰunu fakat her iki 

kardeᗰin de oynama hakkጐ olduᇰunu söyler. Dumas’nጐn hikâyesinde Fritz 

gelen bir çuval oyuncaktan bir türlü oyuncak beᇰenemezken, Marie tek bir 

oyuncaᇰa odaklanmጐᗰtጐr. Oda Fጐndጐkkጐran Bebektir.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Marie Fጐndጐkkጐran’ጐ oyuncak Clarchen’e emanet 

eder. Ona da güvenemez ve onu korumak için dolabጐna kitler.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Marie odadan çጐkarken saatin çaldጐᇰጐnጐ duyar. 

Saatin üstünde Baykuᗰun yerine Drosselmeier oturmaktadጐr. Bir anda her ᗰey 
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canlanmaya baᗰlar. Dumas’nጐn hikâyesinde ise Marie Fጐndጐkkran’ጐ odasጐna 

bጐrakጐp dadጐsጐnጐn yanጐna giderken birden gözü saate takጐlጐr saatin üzerinde 

sihirbaz Drosselmayer vardጐr ve herᗰey birden büyümeye baᗰlamጐᗰtጐr.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Marie birden ayak sesleri duyar ve 7 baᗰlጐ fare 

ortaya çጐkar. Fareler ve oyuncaklar arasጐndaki savaᗰ baᗰlamጐᗰtጐr.  

Dumas’nጐn hikâyesinde ise Fare Kral ve Fareler yerin altጐndan yeryüzüne 

çጐkarlar. Marie, 7 baᗰlጐ canavar ve farelerden korkar. Tek cesur olan 

Fጐndጐkkጐran’dጐr. Oyuncaklar ve Fareler arasጐnda savaᗰ baᗰlamጐᗰtጐr.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Fጐndጐkkጐran bir komutan gibi oyuncak askerleri 

idare eder. Fareler de bir ordu gibi sጐralanmጐᗰlardጐr. Fጐndጐkkጐran’ጐn kol ve 

bacaklarጐ kጐrጐlmጐᗰtጐr. Dumas’nጐn hikâyesinde ise fareler çok daha güçlüdür ve 

Fጐndጐkkጐran çok bitkin gözükmektedir.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde göre Fare Kral’a ayakkabጐsጐnጐ fጐrlatan Marie sol 

kolunda çok büyük bir acጐ duyar ve bayጐlጐr. Kendine geldiᇰinde yanጐnda 

Doktor Wendelstern vardጐr ve annesine Marie’nin uyandጐᇰጐnጐ haber verir.  

Dumas’nጐn hikâyesinde ise Marie çok yorgun düᗰmüᗰ ve yaralanmጐᗰtጐr. 

Gözlerini açtጐᇰጐnda baᗰጐnda ailesi ve Doktor bulunmaktadጐr.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Marie olanlarጐ annesine anlatsa da annesi kጐzጐnጐn 

saçmaladጐᇰጐnጐ düᗰünür ama kጐzጐnጐn kolundaki kesiᇰe, Fጐndጐkkጐran’ጐn 

Marie’nin kolunda öylece duruᗰuna ve etrafጐn daᇰጐnጐklጐᇰጐna uzakta duran 

ayakkabጐya bir anlam veremez. Dumas’nጐn hikâyesinde ise annesi ve doktor 

ᗰaᗰkጐnlጐkla Marie’yጐ dinlerler. Kጐzጐnጐn hayaller kurduᇰunu bununda 

hastalጐᇰጐndan kaynaklandጐᇰጐnጐ düᗰünür.                                                                                       

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Droseelmeier, Prenses Pirlipat, Mouserink Cadጐsጐ 

ve saatçinin hikâyesini anlatmaya baᗰlar. Dumas’da ise bu hikâyenin adጐ 

Krakatuk Fጐndጐᇰጐ ve Prenses Pirlipat’dጐr.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Prenses Pirlipat’ጐn doᇰumundan sonra Kraliçe çok 

endiᗰelidir. Kimse onun bu endiᗰesine bir anlam veremez.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Kraliçe bir gün bir ziyafet verir. Bu ziyafete Bayan 

Mouserink bütün akrabalarጐ ve yedi çocuᇰuyla katጐlጐr, çok aç gözlü 

davranጐrlar. Kraliçe onlarጐ cezalandጐrmak için evden kovmaya karar verir. 

Dorsselmeier’in yardጐmጐyla eve fare kapanlarጐ kurarlar. Dumas’nጐn 
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hikâyesinde Kraliçe doᇰum yapar, güzeller güzeli bir bebeᇰi olur ama bir gün 

evi fareler basar ve Kraliçe onlarጐ kovar. Drosselmayer’den yardጐm ister. 

Drosselmayer eve kapanlar kurar. Hoffmann’ጐn hikâyesinde söz edilen ziyafet 

bölümü Dumas’nጐn hikâyesinde bulunmamaktadጐr.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Bayan Mouserink dጐᗰጐnda bütün akrabalarጐ kapana 

kጐsጐp ölürler. Mouserink bu olay üzerine Fare Kral’ጐnda küçük bebek Prenses 

Pirlipat’a zarar vereceᇰini söyleyerek ortadan kaybolur. Dumas’nጐn 

hikâyesinde Ana Fare kendisinin bebeᇰe zarar vereceᇰini söyleyerek ortadan 

kaybolur.

• Hofman’ጐn hikâyesinde Kraliçenin endiᗰeleri nedeniyle altጐ bakጐcጐ bebeᇰin 

baᗰጐnጐ beklerlerken, Dumas’nጐn hikâyesinde Ana Fare bebeᇰe bir ᗰekilde 

zarar vereceᇰini söyledikten sonra altጐ bakጐcጐ, kucaklarጐndaki kedilerle 

bebeᇰin baᗰጐnda nöbet tutarlar.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Drosselmeier hikâyenin geri kalanጐnጐ sonraki gün 

anlatacaᇰጐnጐ söyleyerek hikâyeyi keser.

 Dumas’nጐn hikâyesinde ise masal kesintisiz olarak anlatጐlmጐᗰtጐr.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Kral, Mouserink kadar Drosselmeier’i de 

olanlardan sorumlu tutmaktadጐr.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde büyüyü bozmak için Drosselmeier arkadaᗰጐ olan 

astronoma gider.

 Dumas’nጐn hikâyesinde ise Drosselmayer astorologlarla konuᗰup çare arar.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Drosselmeier’in gök bilimci arkadaᗰጐ Prensesin bu 

çirkinliᇰinden kurtulmasጐnጐn, Krakatuk Fጐndጐᇰጐnጐ kጐracak olan kiᗰinin daha 

önce hiç tጐraᗰ olmamጐᗰ ve de hiçbir zaman bot giymemiᗰ birisi olmasጐ 

gerektiᇰini söyler.  Dumas’nጐn hikâyesinde Krakatuk Fጐndጐᇰጐnጐ kጐracak olan 

kiᗰinin daha önce hiç tጐraᗰ olmamጐᗰ ve bu yaᗰa kadar sadece bot giymiᗰ biri 

olmasጐ gerektiᇰini söyler.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde 15 seneyi aᗰkጐn bir süre Fጐndጐᇰጐn bulunamadጐᇰጐ 

anlatጐlጐr. Dumas’nጐn hikâyesinde ise 14 sene 5 ay sonunda Kralጐn önüne 

çጐkmalarጐna 122 günden az bir zaman kala fጐndጐᇰጐ bulurlar.

• Dumas’nጐn hikâyesinde Nurenberg yolundaki Drosselmayer çok deᇰiᗰmiᗰtir. 

Baᗰጐnda saç kalmamጐᗰ, tanጐnmaz bir hale gelmiᗰtir. Hatta yakጐnlarጐ onun 
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öldüᇰünü sanጐyorlardጐ. Hoffmann’ጐn hikâyesinde böyle bir durumdan 

bahsedilmiyor.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Drosselmeier Nurenberg’de oyuncakçጐ kuzeni 

Christoph Zacharias Drosselmeier’i ziyaret eder.

 Dumas’nጐn hikâyesinde Christophe Zacharias kardeᗰi olarak belirtilmiᗰtir.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde kuzeni bu fጐndጐᇰጐ 1720 yጐlጐndan beri saklamaktadጐr. 

Fጐndጐk satጐcጐlarጐyla çጐkan kavga sonucu Krakatuk Fጐndጐᇰጐ onda kamጐᗰtጐr.            

Dumas’nጐn hikâyesinde ise Drosselmayer’in kardeᗰi seneler önce bir fጐndጐk 

tüccarጐndan yüksek bir bedel karᗰጐlጐᇰጐ fጐndጐᇰጐ satጐn almጐᗰ ve kimseye 

satamamጐᗰtጐr. 

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde fጐndጐᇰጐ kጐracak olan kiᗰi kuzeninin oᇰlu olarak 

anlatጐlmጐᗰtጐr. Dumas’nጐn hikâyesinde ise kardeᗰinin oᇰlu yani 

Drosselmayer’in yeᇰeni Natheniel olarak anlatጐlmጐᗰtጐr.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Drosselmeier kuzeninin oᇰlu, kጐzlarጐn fጐndጐklarጐnጐ 

kጐrdጐᇰጐ için kendisine Fጐndጐkkጐran lakabጐ takጐlmጐᗰtጐr.

 Dumas’nጐn hikâyesinde böyle bir olaydan söz edilmemiᗰtir.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde genç yeᇰenin, diᗰleri fጐndጐᇰጐ kጐrsጐn diye doktorlar 

tarafጐndan deᇰiᗰtirilmiᗰ ve Fጐndጐkkጐran çirkinleᗰtirilmiᗰ olarak anlatጐlmጐᗰtጐr.          

Dumas’nጐn hikâyesinde amca Drosselmayer yeᇰeni Natheniel’i bu sert fጐndጐᇰጐ 

kጐrabilmesi için Fጐndጐkkጐran’a çevirdiᇰi anlatጐlጐr.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Drosselmeier masalጐ burada bitirir. Marie’de 

hikâyeyi dinledikten sonra Oyuncaklar Kralጐ olan Fጐndጐkkጐran’ጐn 

Drosselmeier’in yeᇰeni olduᇰunu anlamጐᗰtጐr.

• Dumas’nጐn hikâyesinde Fጐndጐkkጐran fጐndጐᇰጐ kጐrdጐᇰጐnda, çirkin Prenses Pirlipat 

eski güzelliᇰine kavuᗰur. Ama söz verilen ödül yerine saraydan kovulurlar. 

Fጐndጐkkጐran’da çaresiz bir ᗰekilde babasጐnጐn yanጐna döner.

 Hoffmann’da böyle bir olaydan söz edilmemektedir.

• Dumas’nጐn hikâyesine göre Marie’nin odasጐ toparlanmጐᗰ her ᗰey eski halini 

almጐᗰtጐr. Dolabጐn 2. rafጐnda Fጐndጐkkጐran mutlu bir ᗰekilde oturmaktadጐr. Marie 

Fጐndጐkkጐranla konuᗰur. 

 Hoffmann’ጐn hikâyesinde böyle bir olay görülmemektedir.
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• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Marie, Drosselmeier’e Bayan Mouserink’le 

savaᗰan Fጐndጐkkጐran’a neden yardጐm etmediᇰini sorar. Drosselmeier’de 

Fጐndጐkkጐran’a yardጐm edecek tek kiᗰinin Marie’nጐn kendisi olduᇰunu belirtir.

• Dumas’nጐn hikâyesinde Fጐndጐkkጐran’la savaᗰan Fare Kral’dጐr. Marie’nin 

odasጐna babasጐ dadጐsጐ ve Drosselmayer girer. Drosselmayer Marie’yጐ 

kucaᇰጐna oturtur ve Fare Kralጐn, annesini öldürenin Fጐndጐkkጐran olduᇰunu 

düᗰündüᇰünü söyler.

• Hoffmann’ጐn hikâyesine göre Fጐndጐkkጐran Marie’nin kollarጐnda canlanጐr.  

Dumas’nጐn hikâyesinde ise Fጐndጐkkጐran bir kጐlጐca ihtiyacጐ olduᇰunu söyler.

• Dumas’nጐn hikâyesinde Fጐndጐkkጐran savaᗰጐ kazandጐktan sonra bir Prense

dönüᗰür.

• Hoffmann’ጐn hikâyesinde Marie çaresizce odasጐnda Fጐndጐkkጐran’a ‘‘keᗰke 

canlጐ olsan, sana asla Prenses Pirlipat’ጐn davrandጐᇰጐ gibi davranmazdጐm’’ der. 

O sጐrada önünde genç biri belirir. (Bu kiᗰi Fጐndጐkkጐran’dጐr.) Yanጐna gelip diz 

çöker ve Marie’ya bana ‘‘bu sözlerinizle can verdiniz ve eski halime 

kavuᗰturdunuz’’ der. Benim dünyama gelin orada benimle tacጐmጐ paylaᗰጐn’’ 

diyerek evlenme teklif eder.

• Dumas’nጐn hikâyesine göre ise Marie Fጐndጐkkጐran’ጐ izlerken, yalnጐz olduᇰunu 

düᗰünerek, ‘‘eᇰer babamጐn dediᇰi gibi aᇰaçtan yapጐlmamጐᗰ olsaydጐnጐz ve 

gerçekten var olsaydጐnጐz ben kesinlikle Pirlipat gibi olmazdጐm, çok yakጐᗰጐklጐ 

olmanጐza gerek yoktu ben sizi bu halinizle severdim’’ der. Annesi kጐzጐnጐn 

anlamsጐzca saçmaladጐᇰጐnጐ söylerken, bir an kapጐdan içeri Drosselmayer girer. 

Yanጐnda yakጐᗰጐklጐ, ince bir genç vardጐr. Bu genç Drosselmayer’in yeᇰeni yani 

Fጐndጐkkጐran’dጐr. Ailesi salona geçmiᗰtir. Genç Drosselmayer ve Marie 

yalnጐzdጐrlar. Fጐndጐkkጐran, Marie’ya ona karᗰጐ dürüst olup Prenses Pirlipat gibi 

onu ortada bጐrakmayacaᇰጐnጐ söylemesinden çok mutlu olduᇰunu, çirkin haline 

raᇰmen genç ve güzel bir kጐz tarafጐndan sevilirse, Fare Kralጐn kötü büyüsünün 

etkisini kaybedeceᇰini anlatጐr. Marie mutlu bir ᗰekilde ailesi karᗰጐ çጐkmazsa 

bu beraberliᇰi istediᇰini söyler. Birden kapጐ açጐlጐr ailesi ve Drosselmayer içeri 

girer alkጐᗰlar eᗰliᇰinde aynጐ gün niᗰanlanጐp bir sene sonra evlenirler.  
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1.4. Fጐndጐkkጐran (Casse-Noisette)  Balesinin Dört Librettosu

ጀki perde ve üç sahneden oluᗰan Fጐndጐkkጐran (Casse-Noisette) adlጐ bale 

eserinin, senaryosu bale eᇰitmeni M. Petipa’ya, hikâyesi E.T.A Hoffmann’a, danslar 

ve eser, bale eᇰitmeni L. ጀvanov’a, müziᇰi P.I.Çaykovski’ye ait olup, sansür izni 1 

Aralጐk 1892’de alጐndጐktan sonra ilk olarak 6 Aralጐk 1892 tarihinde, Riccardo 

Drigo’nun orkestra ᗰefliᇰinde St. Petersburg’da sahnelelendiᇰi bilinsede elimizdeki 

kaynaklar 18 Aralጐk tarihinde ilk kez seyirciyle buluᗰtuᇰunu anlatmaktadጐr. 38

Yapጐlan araᗰtጐrmalar sonucunda; Lev ጀvanov’un orijinal koreografisi Perde 1; 

sahne 1; 8 tablo, sahne 2, Perde 2; 3 tablo ve yüceltme olarak tablo tablo ayrጐlmጐᗰtጐr. 

Daha sonraki koreograflar Fጐndጐkkጐran Balesi’ni ele aldጐklarጐnda birinci perde de 

Parti, Savaᗰ Sahneleri, Karlar Ülkesi, ikinci perde ᗠekerleme Ülkesi ve Rüyanጐn 

Sonu olarak tablolarጐ birleᗰtirip sahne sahne ayጐrmጐᗰlardጐr. Lev ጀvanov’un 

koreografisinde Clara ve Fጐndጐkkጐran dጐᗰጐnda ᗠekerleme Ülkesi’nde ᗠeker Perisi ve 

Prens Coqueluche ayrጐ dansçጐlar tarafጐndan canlandጐrጐlmጐᗰtጐr.

Yጐlbaᗰጐ eᇰlencesi olmasጐ açጐsጐndan konunun uygunluᇰu, birçok koreografa 

bale için kendi biçimlerini sunma fጐrsatጐ vermiᗰtir. ጀvanov’a ait orijinal koreografi 

günümüzde artጐk sahnelenmemektedir.39

Kirov tarafጐndan sahneye konulan versiyonun ilk gösterimi 1934 yጐlጐnda 

yapጐlmጐᗰtጐr. Koreografisi Vasily Vainonen tarafጐndan hazጐrlanmጐᗰtጐr. Kullanጐlan ilk 

senaryodan farkጐ, özelikle ᗠeker Perisi için farklጐ bir dansçጐya gerek duyulmamasጐ; 

Masha rolündeki dansçጐnጐn ᗠeker Perisi’ni de canlandጐrጐyor olmasጐ ve Drosselmayer 

  
38 Bkz., Roland John Wiley, The Life And Ballets Of Lev Ivanov (Choreographer of The 
Nutcracker and Swan Lake), First Published, Clarendon Press Oxford University Inc., New York, 
1997, 240 s.
39 Bkz., Mary Clarke, Clement Crisp, The Ballet Goer’s Guide, Alfred A. Knopf Inc., New York, 
1981, 189 s.
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rolünün aᇰጐrlጐklጐ kazanmasጐdጐr. Vainonen’nin bir baᗰka özelliᇰide balenin psikolojik 

yönlerinin aᇰጐrlጐklጐ anlatጐmጐdጐr. 40

George Balanchine Fጐndጐkkጐran Balesi’nde, rol aldጐᇰጐnda henüz daha çocuktu

ve Petrograd’ta bale okuluna gidiyordu. George Balanchine, Fጐndጐkkጐran Balesi’nin 

koreografisini yaparken, orijinal esere dönerek yapጐlan kጐsaltmalarጐ korudu, E.T.A 

Hoffmann'ጐn orijinal hikâyesindeki özgün oyunun sunuluᗰuna yöneldi. Hatta 

Marinsky'nin danslarጐnጐn genel çerçevesine baᇰlጐ kaldጐ. Danslar tekrar sahnelendi ve 

bir baᗰlangጐç eklendi. Üç sahnelik oyun iki perde ᗰeklinde ayarlandጐ. ጀlk sahnede 

gerçek bir dünya, ikinci sahnede ise sihirli krallጐᇰጐn seyahatine bir baᗰlangጐç olarak 

yorumlandጐ. 41

Rudolf Nureyev, ilk olarak 1967 yጐlጐnda, Royal ጀsveç Balesi’nde sahnelenen 

Fጐndጐkkጐran’da eseri daha çok yetiᗰkin kesime beᇰendirmek amacጐyla masaldaki 

dramatik unsur üzerinde tekrar, tekrar çalጐᗰmጐᗰtጐr.42

Rudolf Nureyev'in Royal ጀsveç Balesi için koreografisini yapmጐᗰ olduᇰu 

Fጐndጐkkጐran, Anna Greta Stahle tarafጐndan Dans News için yeniden incelenmiᗰ ve 

eleᗰtirisi yazጐlmጐᗰtጐr. Noel partisi St. Petersburg’da sarayda yer almጐᗰtጐr. 

Kostümler: anne, baba ve çocuklar için Directoire stilinde (1795 yጐllarጐnda 

minimal delik iᗰleri, yüzeye yayጐlan lif süslemeler ve dekoratif resimlerin aplike 

edilmesi), yaᗰlጐlar Drosselmayer gibi gençliklerindeki giyim tarzጐ olan Rococo 

(kabarጐk, kasnaklጐ elbiseler) biçimindedir. Dans; mimikler, hayal gücü ve nükteli bir 

biçimde sahnelenmiᗰtir. Gerçekten çok ᗰጐk ve canlጐ bir parti olmuᗰtur bu. Parti 

sürerken Clara uyuya kalጐr,  rüyasጐnda farelerle olan savaᗰጐ ve kendisinin prense 

  
40 Bkz. Geyvan Mcmillen: ‘‘Fጐndጐkkጐran Balesi Üzerine’’ Opera Bale Dergisi, ጀstanbul Devlet Opera 
Balesi Müdürlüᇰü Yayጐnlarጐ, Sayጐ: 18, Ocak 1998, 37-38 ss.; Bkz.,Tchaikovsky, The Nutcracker,
Kirov Ballet At the Mariinsky Theatre, St. Petersburg, Libretto by Marius Petipa Cheoreography and 
Libretto Adapted by Vasily Vainonen,  DVD Kitapçጐᇰጐ, 1994, 12 s.
41 Bkz., George Balanchine and Francis Mason, 101 Stories Of The Great Ballets The Scene By 
Scene Stories Of The Most Popular Ballets, Old And News, First Anchor Books Edition, A 
Division Of Random House Inc., New York, 1989, 278 s.
42 Bkz., Mary Clarke, Clement Crisp, a.g.e., 190 s.
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dönüᗰen Fጐndጐkkጐran’ጐ kurtarጐᗰጐnጐ görür. Birinci perdenin sonundaki kar taneleri 

sahnesinde Clara ve Prens için Pas da Deux sahnesi vardጐr. 

Clara, çocukluk ve kadጐnlጐk arasጐnda bir yaᗰtadጐr. Sonuç olarak rüyalarጐ hem 

çocukça, hem de erotik unsurlarla karጐᗰጐktጐr. Nureyev, ᗠekerleme Ülkesi’ne yapጐlan 

ziyareti çጐkarmጐᗰtጐr. Bu gösteriyi tamamen Clara'nጐn ve Drosselmayer'inde farklጐ 

ᗰekillerde ortaya çጐktጐᇰጐ bir gösteri haline getirmiᗰtir. Aynጐ oyuncu Drosselmayer, 

Prens ve Fare Kral olarak sahneye çጐkar. Bütün bale gösterisi boyunca Clara aynጐ 

kiᗰidir ve ᗠeker Perisi’nin Pas de Deux’nü yapar, bu oyunda kendini Prensle birlikte 

onun Prensesi olarak hayal eder. ጀkinci sahnedeki Prens’in solo dansጐ, Vasily 

Vainonen’nin yapmጐᗰ olduᇰu uyarlamanጐn aynጐsጐdጐr. 43

1.4.1. Marius Petipa – Lev ጀvanov

Fጐndጐkkጐran (Casse-Noisette) adlጐ Bale’nin, iki perde ve üç sahneden oluᗰan

Dünya prömiyeri 1892 yጐlጐnda St Petersburg’da yapጐlmጐᗰtጐr. 

1.4.1.1. Birinci Perde, Birinci Sahne

Sahne; Silberhaus’un evinin görülmesiyle baᗰlar. Daha sonra Silberhaus’un 

evinin salonu gözükür. 

1.4.1.1.1. ጀlk Tablo

Silberhaus’un evinde bir yጐlbaᗰጐ partisi verilmektedir. Yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ vardጐr, 

ailenin yakጐnlarጐ aᇰacጐ süslemekle uᇰraᗰmakta, misafirler neᗰe içerisinde sohbet 

etmekte; hizmetçiler farklጐ yiyecek ve içecekler daᇰጐtmaktadጐrlar. Bütün misafirler 

gelir. Sonunda yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn süslenmesi bitmiᗰ ve ጐᗰጐklandጐrጐlmጐᗰtጐr. Bay 

Silberhaus yeᇰeni Marianne’den çocuklarጐ toplayጐp bir araya gelmelerini ister. 

  
43 Bkz., George Balanchine and Francis Mason, a.g.e., 282-283 ss.; Bkz., Mary Clarke, Clement 
Crisp, a.g.e., 191 s.
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1.4.1.1.2. ጀkinci Tablo

Kapጐ açጐlጐr ve Marianne çocuklarla gelir. Onlarጐ çift sጐra halinde toparlamጐᗰtጐr. 

Çocuklar, aᇰaca doᇰru koᗰturur. Yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn parlak bir görüntüsü vardጐr. 

Hayranlጐkla dallardan sarkan altጐn, gümüᗰ elmalarጐ, fጐndጐklarጐ, ᗰekerlemeleri ve diᇰer 

tatlጐlarጐ izlerler. Çocuklar, ailelerine teᗰekkür ederler. Misafirler bu kutlamadan çok 

mutludurlar ve çocuklarጐn eᇰleniᗰlerini neᗰe içinde izlerler. Misafirlerden biri piyano 

çalarken, Silberhaus, çocuklara hediyeleri daᇰጐtጐr ve çocuklar neᗰe içerisinde piyano 

eᗰliᇰinde dans ederler.

1.4.1.1.3. Üçüncü Tablo

Yeni misafirler gelir, danslar baᗰlar, çocuklar dans edenlere engel olmamak 

için yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn etrafጐna otururlar.

1.4.1.1.4. Dördüncü Tablo

Duvar saati çalmaya baᗰlar, saatin içerisinden bir baykuᗰ dጐᗰarጐ çጐkar ve 

kanatlarጐnጐ açar. Saatin en son vuruᗰunda Drosselmayer kapጐda belirir. Silberhaus ve 

karጐsጐnጐ selamlayan Drosselmayer, geç kaldጐᇰጐ için özür diler ve sonrasጐnda 

çocuklarጐ, özellikle de vaftiz kጐzጐ Clara’yጐ görmek istediᇰini söyleyerek izin ister. 

Çocuklarla selamlaᗰtጐktan sonra onlara getirdiᇰi hediyelerin gelmesini ister. ጀki 

yardጐmcጐ pakete sarጐlmጐᗰ iki bebek getirir. Drosselmayer paketleri açar ve paketlerin 

içinden; biri Sutler (askerlere yiyecek, içecek satan kiᗰi), biri de Recruit (Fransጐz 

ordusunda acemi er) olmak üzere iki oyuncak çጐkar. Onlarጐ bir anahtarla kurar ve 

oyuncaklar dans etmeye baᗰlarlar. Hediyeler çok deᇰerlidir, çocuklar ve herkes 

açጐlan hediyelerden etkilenmiᗰtir. Misafirler ve çocuklar hayranlጐkla oyuncaklarጐ 

izlerler. Diᇰer paketten Harlequin (palyaço), Colombine çጐkar. Çocuklar çok mutlu 

olur ve oyuncaklarጐn baᗰጐndan ayrጐlmazlar. Kጐsa süre sonra Silberhaus oyuncaklarጐn 

bozulacaᇰጐndan çekinerek, uᗰaklara hediyeleri çalጐᗰma odasጐna kaldጐrmalarጐnጐ söyler. 

Clara ve Fritz aᇰlamaya baᗰlarlar. Onlarጐ yatጐᗰtጐrmak isteyen Drosselmayer 
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çantasጐndan en zeki oyuncaᇰጐ çጐkarጐr. Bu bir fጐndጐkkጐrandጐr. Fጐndጐklarጐ kጐrar. Çocuklar 

bütün sጐkጐntጐlarጐnጐ unutup, yeni oyuncaᇰa yönelirler.

Clara ve Fritz oyuncaᇰጐ aralarጐnda paylaᗰamazlar.

Drosselmayer Fጐndጐkkጐran’ጐn herkese ait olduᇰunu ve onun herkes için fጐndጐk 

kጐracaᇰጐnጐ söyler. Clara istemeyerek Fጐndጐkkጐran’ጐ Fritz’e verir. Fritz Fጐndጐkkጐran’a 

çok büyük fጐndጐklar vererek, onun çenesini kጐrar ve sonrada bir tarafa atar. Clara çok 

üzülür, Fጐndጐkkጐran’ጐ gidip kollarጐna alጐr, onunla ilgilenmeye ve okᗰamaya baᗰlar. Bu 

sጐrada çocuklar çok gürültü yaparlar. Clara diᇰer çocuklardan sessiz olmalarጐnጐ çünkü 

Fጐndጐkkጐran’ጐn dinlenmeye ihtiyacጐnጐ olduᇰunu söyler. Çocuklar önce bu uyarጐyጐ 

dinlerler fakat sonra gürültü yapmaya devam edince, Clara Fጐndጐkkጐran’ጐ sarጐp 

sarmalar, en sevdiᇰi oyuncaᇰጐnጐn yataᇰጐna yatጐrጐr ve üzerini örter. Silberhaus, 

uᗰaklarጐndan herkesin dans etmesi için koltuklarጐ açarak bir yer oluᗰturmalarጐnጐ ister. 

Danslarጐn bitiminde, Bayan Silberhaus kocasጐna, çocuklarጐn yatma vakitlerinin 

geldiᇰini hatጐrlatጐr. Clara, Fጐndጐkkጐran’ጐ yanጐna almak ister ama babasጐ buna izin 

vermez. Marianna Silberhaus’un çocuklarጐnጐ yatጐrጐr. Misafirler bu muhteᗰem gece 

için teᗰekkür ederek, evden ayrጐlጐrlar. Herkes odasጐna çekilmiᗰtir. Salon ᗰimdi 

bomboᗰtur, geriye sadece camdan içeri giren ay ጐᗰጐᇰጐ kalmጐᗰtጐr. 

1.4.1.1.5. Beᗰinci Tablo

Fጐndጐkkጐran’ጐ merak eden Clara’nጐn gözüne uyku girmez. Fጐndጐkkጐran’ጐ 

düᗰünmektedir. Herkesin uyuduᇰuna emin olduktan sonra kalkጐp Fጐndጐkkጐran’a 

bakar. O sጐrada, sandalye ve dolabጐn arkasጐndan Farelerin ayak sesleri duyulur. Clara 

korkmuᗰtur. Yataᇰጐna geri dönmek ister. Fakat tam o sጐrada büyük bir gürültüyle saat 

çalmaya baᗰlar. Baykuᗰun oturduᇰu yerde ᗰimdi vaftiz babasጐ Drosselmayer 

oturmaktadጐr. Clara çok ᗰaᗰጐrጐr. Baykuᗰ nasጐl kanatlarጐnጐ açmጐᗰ oturuyorsa, ᗰimdi 

onun yerinde alaycጐ gülümseyiᗰiyle kaftanጐnጐn kollarጐnጐ açmጐᗰ oturan Drosselmayer 

görülmektedir. Farelerin ayak sesleri, tጐkጐrtጐlarጐ bütün odayጐ sarar. Oda bir anda 

farelerle dolar. Clara da Fጐndጐkkጐran’ጐ kurtarmak için, yardጐm ararcasጐna ona doᇰru 

koᗰar.
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1.4.1.1.6. Altጐncጐ Tablo

Bulutlardan görünmeyen ay, tekrardan odayጐ aydጐnlatmaya baᗰlar. Clara 

ᗰimdi daha da iyi görünmektedir. Yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ büyür ve dev boyutlara ulaᗰጐr. 

Oyuncak bebekler canlanmaya baᗰlar. Oyuncak tavᗰanlar alarm verir ve nöbetçi 

asker yerinden çጐkar tüfeᇰiyle ateᗰ eder.

Bebekler ellerini kollarጐnጐ açarak, yardጐm almaya çalጐᗰarak, korkuyla kaçmaya 

baᗰlarlar. Zencefilli Çörek Askerler ortaya çጐkarlar ve saf dururlar. Düᗰman 

tarafጐndaki Fareler ordusunda heyecan vardጐr. Fareler ve oyuncaklar arasጐnda savaᗰ 

baᗰlar. Fritz’in Askerleri, Farelerin gücüne dayanamamጐᗰtጐr. Fareler ordusu, 

Zencefilli Çörek Askerleri bozguna uᇰratarak zafer kazanጐrlar. Zaferi kazanan 

Fareler bir çጐrpጐda parçalanmጐᗰ zencefilli çörekleri yerler.

1.4.1.1.7. Yedinci Tablo

Fጐndጐkkጐran askerlerin bu durumunu görünce, yarasጐna raᇰmen yerinden 

kalkar. Tavᗰanlara tekrar alarm vermelerini emreder. Askeri doktorlarጐn eᗰliᇰinde 

dansçጐlar ortaya çጐkarlar. Sedyedeki yaralጐlar bebekler tarafጐndan tedavi edilir, yaralar 

sarጐlጐr. Alarmla Metal Askerler ortaya çጐkarlar ve kare oluᗰtururlar. Fጐndጐkkጐran’ጐn 

verdiᇰi komutlar doᇰrultusunda, ordu artጐk daha güçlüdür. Bu aᗰamada birden 

karᗰጐlarጐna Fare Kral çጐkar ve Fareler de onun komutasጐndadጐr. Fareler, Askerlere 

karᗰጐ koymaya çalጐᗰጐrlar fakat çoᇰu yጐkጐlጐr. 

1.4.1.1.8. Sekizinci Tablo

Fare Kral, Fጐndጐkkጐran’la teke tek mücadeleye girmiᗰtir ve onu öldürme 

niyetindedir. Fare Kral Fጐndጐkkጐran’ጐ tam öldürmek üzereyken, bunu gören Clara bu 

duruma dayanamaz ve terliᇰini atarak Fare Kral’a zarar verir. Böylece Fare Kral ve 

onun ordusundaki Fareler ortadan kaybolur. Fጐndጐkkጐran elinde kጐlጐcጐyla Clara’nጐn 

önünde diz çöker ve yakጐᗰጐklጐ bir prense dönüᗰür. Clara’dan kendisini izlemesini 

ister. Fጐndጐkkጐran’ጐn yaᗰadጐᇰጐ gören Clara çok mutludur. Ona elini uzatጐr ve birlikte 

yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn dallarጐnda kaybolurlar. 
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1.4.1.2. Birinci Perde, ጀkinci Sahne

Salon çam aᇰaçlarጐyla dolu bir ormana dönüᗰür. Büyük kar taneleri düᗰmeye 

baᗰlar. Kar fጐrtጐnasጐ oluᗰur. Sonunda, fጐrtጐna durur ve kጐᗰ görüntüsü, kar tanelerini 

elmas gibi parlak gösteren ay ጐᗰጐᇰጐyla aydጐnlanጐr. Böylece birinci perde sona erer.

1.4.1.3. ጀkinci Perde, ᗠeker Sarayጐ: Konfituerenburg

1.4.1.3.1. ጀlk Tablo

ᗠeker Perisi ve Prens Coqueluche (bu masalda halkጐn idol kiᗰisi anlamጐna 

gelir), yunuslarጐn aᇰጐzlarጐndan ᗰeker, limonata, serinletici içecekler ve ᗰuruplar 

fጐᗰkጐrtan ᗰeker köᗰkünde dururlar.

ᗠeker Perisi, Clara ve Fጐndጐkkጐran Prens’in geliᗰini beklemektedir. ᗠekerleme 

Perisi ve Prens oturduklarጐ yerden kalkarlar, her ᗰey Clara ve Fጐndጐkkጐran’ጐ 

karᗰጐlamak için hazጐrdጐr. Periler, ᗠekerlemeler ve bütün Gümüᗰ Askerler onu 

coᗰkuyla selamlarlar. ᗠekerleme Perisi, Clara’yጐ güzelce eᇰlendirerek teᗰekkür etmek 

ister.

1.4.1.3.2. ጀkinci Tablo

Misafirlerin geldiᇰini gören baᗰ kâhya, bütün Magribi ve uᗰaklarጐ düzene 

sokar. Her ᗰeyi bir anda hazጐrlamaya koyulurlar. Uᗰaklarጐn kafalarጐ inciden, gövdeleri 

elmas ve yakuttandጐr. Bacaklarጐ saf altጐndጐr ve ellerinde meᗰaleler tutmaktadጐrlar. 

Clara ve Fጐndጐkkጐran nehir üzerinden, sakin bir biçimde, altጐn kaplama bir 

fጐndጐkkabuᇰunun içinde gelmektedirler. Kጐyጐya yaklaᗰtጐklarጐnda Gümüᗰ Askerler 

onlarጐ selamlarlar.  Garsonlar ve herkes hazጐr durumdadጐr. Kolibri Kuᗰlarጐnጐn 

yanardöner tüylerinden yapጐlmጐᗰ kostümleri içerisinde küçük Magribiler Clara’nጐn 

ellerinden tutup onu kibarca karaya çጐkartጐrlar. O dakikada Gül Nehri üzerindeki 

ᗰekerden yapጐlmጐᗰ köᗰk sጐcak güneᗰten erimeye baᗰlar. Fጐskiyeler durur ve ortadan 

kaybolurlar. ᗠeker Perisi ve Prens Coqueluche onlarጐ baᗰlarጐyla selamlarlar. Baᗰ 
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kâhya, saygጐyla selamlayarak, Fጐndጐkkጐran Prensi’ni Konfituerenburg Sarayጐna 

zaferle dönüᗰünden ötürü kutlarlar. Clara, ᗰehrin zenginliᇰini ve etrafጐnda olup 

bitenleri büyük bir ᗰaᗰkጐnlጐk ve mutlulukla izlemektedir. Fጐndጐkkጐran’ጐn Prenses 

kardeᗰleri, sevilen aᇰabeylerini gördüklerinde, ona doᇰru koᗰar ve onu kucaklarlar. 

Bu durumdan çok etkilenen Fጐndጐkkጐran, Clara’nጐn elinden tutar, onu kardeᗰlerine 

tanጐtጐr ve tanጐtጐrken de kendisini kurtaranጐn o olduᇰunu söylemeyi unutmaz. ᗠeker 

Perisi ve Fጐndጐkጐran’ጐn kardeᗰleri, Clara’ya bütün içtenlikleriyle bu kahramanca 

davranጐᗰጐndan ötürü teᗰekkür edip, sarጐlጐrlar. Bu sጐrada, ᗠeker Perisi baᗰ kâhyaya, 

kutlamalarጐ baᗰlatmasጐ için bir iᗰaret verir. Kâhyada diᇰerlerine iᗰaret verir. Farklጐ 

tatlarda çeᗰit çeᗰit yemekler gelmeye baᗰlar. ᗠekerleme Perisi ve Prens Coqueluche, 

yeni gelenlerin mutluluᇰunu bozmamak için geri çekilirler. Bu sጐrada kâhya gelen 

misafirlere, daha önce ᗠeker Perisi’nin hazጐrladጐᇰጐ danslar eᗰliᇰindeki eᇰlencelerle

mükemmel bir zaman geçirtmektedir.

1.4.1.3.3. Üçüncü Tablo

ᗠeker Perisi, ona eᗰlik edenler ve Prens Coqueluche ile birlikte tekrar 

görünür. Bütün güzel isteklerinin kâhya tarafጐndan mükemmel bir ᗰekilde yapጐldጐᇰጐnጐ 

görünce, kendisi de kutlamada yer almak ister. Clara, her ᗰeyin bir rüya olduᇰunu 

düᗰünür ve etrafጐ hayret ve mutluluk dolu bakጐᗰlarla izler. Eᇰer bu bir rüyaysa, bu 

rüyadan uyanmanጐn korkunç olduᇰunu aklጐndan geçirir. Fጐndጐkkጐran Prens, genç ve 

tatlጐ kurtarጐcጐsጐnጐ mutlu etmenin sevincini hisseder ve bu mutluluᇰu davranጐᗰlarጐyla 

herkese, her ᗰeye daᇰጐtጐr. Clara’ya peri masalጐ mucizelerinden ve ᗠekerleme 

Diyarጐnጐn farklጐ geleneklerini anlatጐr.

1.4.1.3.4. Yüceltme

Bu son bölümde uçan arጐlarጐn, ballarጐnጐ korumak için kovanጐn etrafጐndaki 

dönüᗰlerini gösteren bir dansa yer verildiᇰine dair bilgiler ediniyoruz. Bu bölümle 

ilgili daha ayrጐntጐlጐ bilgilere yine görüntü kayጐtlarጐnጐn bulunmamasጐ nedeniyle 

ulaᗰamጐyoruz.44

  
44 Bkz.,Wiley, a.g.e.,1985, 333-337 ss.; Bkz., Wiley, a.g.e., 1997, 242-246 ss.
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1.4.2. Vasily Vainonen’nin Kirov Balesi ጀçin Hazጐrladጐᇰጐ Koreografide 

Kullandጐᇰጐ Libretto 

2 perdelik bale. Müziᇰi Pyotr Ilyich Çaykovski’ye, librettosu Marius 

Petipa’ya, koreografi uyarlamasጐ Vasily Vainonen’e aittir. St. Petersburg’daki 

Marinsky Tiyatrosu Kirov Balesi’nde sahnelenmiᗰtir.

1.4.2.1. Birinci Perde

1.4.2.1.1. Parti Sahnesi

Christmas arifesidir. Kasaba konseyi baᗰkanጐ olan Stahlbaum evi 

gözükmektedir.  Dጐᗰarጐda kar yaᇰarken misafirlerden Masha'nጐn manevi babasጐ 

Drosselmayer hediyeler getirir ve çocuklar kartopu oynarlar. Hareket içerde baᗰlar. 

Oda, altጐnda hediyeler olan bir yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ ile dekore edilmiᗰtir. Fakat 

oyuncaklardan biri, oyuncak asker ᗰeklindeki Fጐndጐkkጐran yere konmuᗰtur ve 

Drosselmayer, onu kጐrጐlmamasጐ için piyanonun üstüne yerleᗰtirir.

Salonun kapጐsጐ açጐlጐr. Stahlbaum’un kጐzጐ ve oᇰluyla birlikte çok sayጐda çocuk içeri 

girer ve aᇰacጐn etrafጐndaki dansa katጐlጐrlar. Askerlerle oynarlar ve daha sonra körebe 

oyununu oynamaya baᗰlarlar. Daha fazla velinin katጐlmasጐyla daha genel bir dans 

baᗰlar.

Drosselmayer sihirbaz kጐyafeti giymiᗰ olarak tekrar görünür. Çocuklar, ilk 

baᗰta onun görünüᗰünden dolayጐ biraz korkarlar. Fakat o, çocuklara bir Prens 

tarafጐndan, bir Prensesin kötü Fareler Kral’ጐndan kurtarጐlmasጐnጐ kukla gösterisiyle 

anlatጐr ve çocuklarጐn sevgisini kazanጐr. Sonra çocuklara neredeyse canlጐ gibi olan, 

dans eden Harlequin, Oyuncak Bebek ve bir Kara Oᇰlan ᗰeklindeki kuklalarጐ verir. 

Sihirbaz giysilerinden soyunan Drosselmayer, Fጐndጐkkጐran oyuncak bebeᇰini 

çocuklara vermek istese de Masha'dan baᗰka hiç kimse ilgi göstermez. Masha 

Fጐndጐkkጐran bebeᇰi ile dans eder. Erkek kardeᗰi Franz kጐskançlጐkla Masha'nጐn üstüne 

saldጐrጐr ve Fጐndጐkkጐran bebeᇰi kጐrar. Fጐndጐkkጐran, kardeᗰinin ᗰiddetle ve devamlጐ 

saldጐrmasጐna raᇰmen tamir edilir. Yaᗰጐ daha ileri olan izleyiciler için (Büyük baba 
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dansጐ ile bölüm biter. Özel partilerde Gross Vater dansጐ bitiᗰ için çalጐnጐr) saat 10 olur, 

misafirler ayrጐlmaya baᗰlar, ablalarጐ Louise ve çocuklar yatmaya giderler. Masha 

Fጐndጐkkጐran bebeᇰini kollarጐnda taᗰጐr, odasጐna götürür ve yastጐᇰጐnጐn üstüne yerleᗰtirir. 

1.4.2.1.2. Savaᗰ Sahnesi 

Alt katta atmosfer deᇰiᗰmeye baᗰlar. Fareler tahtadan çጐkarlar ve aᇰaçtan 

fጐndጐk çalarlar. Gece yarጐsጐ olur, canlጐ bir oyuncak askere dönüᗰen Fጐndጐkkጐran 

Fareleri korkutup kaçጐrጐr. Masha içeri girer, yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ kocaman bir ölçüye ulaᗰጐr. 

Farelere top atጐᗰጐ yapጐlጐr. Farelerle savaᗰmak için Askerler ortaya çጐkar fakat geri 

püskürtülürler ve Fareler Harlequin kuklasጐnጐn (ölümüne sebep olurlar veya 

kaçጐrጐrlar). Masha korku içerisinde Oyuncak Asker Alayጐ ve Fare Kral önderliᇰindeki 

Fareler bölüᇰü arasጐndaki savaᗰጐ izler. Oyuncak Asker alayጐ tekrar gruplaᗰጐrlar, at 

sጐrtጐnda ve Fጐndጐkkጐranጐn önderliᇰinde saldጐrጐrlar. Masha terliᇰini Fጐndጐkkጐran 

tarafጐndan dikkati daᇰጐtጐlan ve yenilen Fareler Kralጐ’na fጐrlatጐr. Savaᗰ bitmiᗰtir. 

Sihirbaz kጐlጐᇰጐndaki Drosselmayer siluetiyle Masha ve Fጐndጐkkጐranጐ korumakta ve 

onlara bakmaktadጐr. Fጐndጐkkጐran genç ve yakጐᗰጐklጐ bir Prens’e dönüᗰür. Masha’yጐ 

Krallጐᇰጐna giderken kendisine eᗰlik etmesi için davet eder.

1.4.2.1.3. Karlar Ülkesi

Oda bir çam ormanጐna dönüᗰmüᗰtür. Masha ve Prens yol göstericilerin eᗰlik 

ettikleri yolda yürürken kar yaᇰar. Kar taneleri onlarጐn etrafጐna girdap oluᗰtururlar.

1.4.2.2. ጀkinci Perde

1.4.2.2.1. ᗠekerleme Ülkesi

Rüya gibi bir nehir gezisi yapan sihirbaza benzer figürüyle Drosselmayer, 

Masha ve Prens’e eᗰlik etmektedir. Kristalleᗰmiᗰ çam ormanጐnጐn açጐklጐk bir alanጐna 

ulaᗰጐrlar. Prens, Masha’yጐ kጐyጐya davet eder. Kelebekler tarafጐndan etraflarጐ 

sarጐlmጐᗰtጐr, daha sonra yarasalar tarafጐndan saldጐrጐya uᇰrarlar ve Prens yarasalarጐ geri 
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püskürtür. Ada ᗰahane bir bahçeye dönüᗰür. Masha’nጐn ᗰerefine kutlamalar yapጐlጐr; 

ጀspanyol (Çikolata) Dansጐ, Arap (Kahve) Dansጐ, Çin (Çay) Dansጐ, Rus Trepak'ጐ, 

Mirliton’larጐn (Pas de Trio) Dansጐ (kamጐᗰ düdükleriyle yapጐlan dans) ve Çiçeklerin 

Valsi, Prens ve Masha bütün karakterlerin final selamlamalarጐndan önce büyük bir Pas 

de Deux yaparlar.

1.4.2.2.2. Rüyanጐn Sonu 

Masha'nጐn yatak odasጐ gözükür. Büyülü âlemdeki karakterler bir anda yok 

olur ve Masha yastጐᇰጐnጐn üstüne bጐraktጐᇰጐ Fጐndጐkkጐran oyuncaᇰጐnጐ aramak için 

uyanጐr.45

1.4.3. George Balanchine’nin New York City Ballet ጀçin Hazጐrladጐᇰጐ 

Koreografide Kullandጐᇰጐ Libretto

ጀki perdelik bale. Müziᇰi Pyotr Ilyich Çaykovski’ye, koreografisi George 

Balanchine’ne, senaryosu Rouben Ter – Arutunian’a ve kostümler Karinska’ya aittir. 

ጀlk olarak, 2 ᗠubat 1954’de City Center New York’ta sahnelenmiᗰtir. Aynጐ kostüm ve 

senaryoyla 11 Aralጐk 1964’de State Theater, Lincoln Center’da tekrarlanmጐᗰtጐr.

1.4.3.1. Birinci Perde

1.4.3.1.1. Parti Sahnesi

Perde açጐldጐᇰጐnda Belediye Baᗰkanጐ olan Dr. Staulbaum ve eᗰinin evinin 

büyük salonu görülmektedir. Noel arifesidir. Çocuklarጐ olan Marie ve Fritz, anne ve 

babalarጐ yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐ süslerken kapጐnጐn yanጐnda uyuya kalmጐᗰlardጐr. Annesi, 

babasጐ ve yardጐmcጐsጐ yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn en son süslerini yerleᗰtirmektedirler. Çocuklar 

uyandጐrጐlmጐᗰ merakla misafirlerin geliᗰini beklemektedirler.

  
45 Bkz., Tchaikovsky The Nutcracker Kirov Ballet DVD Kitapçጐᇰጐ, a.g.e., 12-13 ss. 
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Çok sayጐda çocuklu misafir Dr. Staulbaum’un yጐlbaᗰጐ partisine katጐlmጐᗰtጐr. 

Partide akrabalarጐn, arkadaᗰlarጐn ama en çok da çocuklarጐn iyi vakit geçirebilmeleri 

için danslar ve oyunlar hazጐrlanmጐᗰtጐr. Kጐsa bir süre sonra diᇰer çocuklar aileleri ile 

gelirler. Kapጐlar açጐlጐr, büyük ve aydጐnlatጐlmጐᗰ aᇰaç ortaya çጐkar. Herkes sevinçlidir. 

Yetiᗰkinler birbirinin selamlarken çocuklar merak içinde hediye paketlerinde ne 

olduᇰunu tahmin etmeye çalጐᗰmaktadጐrlar.

Dr. Staulbaum çocuklarጐ oyun oynamak ve dans etmek için ayrጐlጐr. Oᇰlanlar 

hareketli bir marᗰ yaparlar. Daha sonra oᇰlanlar ve kጐzlar sekiz kiᗰilik bir dansa 

geçerler. Sonra büyükanne ve babalar partiye katጐlጐr. Yiyecek, içecekler servis edilir 

ve en önemlisi hediyeler verilir. Çocuklar sessizce oturup, hediyelerine bakarken 

herkes birden baᗰጐnጐ kaldጐrጐr. Yanlጐᗰ bir ᗰeyler vardጐr.

Iᗰጐklar yanar söner ve kocaman büyükbabanጐn duvar saatinin üstünde 

korkutucu yaᗰlጐ bir baykuᗰ kanatlarጐnጐ çጐrpar. Ardጐndan içeriye baykuᗰa benzeyen 

yaᗰlጐ bir beyefendi girer.

Bu kiᗰi Bay Drosselmayer'dir. Kendisi Marie'nin vaftiz babasጐ ve eski bir aile 

dostudur. Bir gözünde siyah bir bant vardጐr. Gizemli bir kiᗰidir. Kendi, kendine 

hareket eden oyuncaklar yapmakta muhteᗰem bir ustadጐr. O gün genç ve yakጐᗰጐklጐ 

yeᇰeni ile birlikte yanጐnda üç büyük kutu ile gelmiᗰtir. Drosselmayer Marie'yi öper. 

Marie, Drosselmayer’in yeᇰeninden çok etkilenmiᗰtir.

Büyük kutudaki hediyeler herkesi memnun etmiᗰtir. Kutunun içinden bir 

palyaço, bir ጀngiliz pantomimi ve neᗰeli tonlarda dans eden oyuncak bir asker

çጐkmጐᗰtጐr. Üçü de izleyenlerin önünde dans eder ve ortamጐ renklendirirler. 

Drosselmayer Marie için özel bir oyuncak getirmiᗰtir. Bu hediye asker tጐraᗰጐ 

yapጐlmጐᗰ bir Fጐndጐkkጐran’dጐr. Herkese nasጐl çalጐᗰtጐᇰጐnጐ gösterir, Marie çok memnun 

olmuᗰtur. O kadar memnun olmuᗰtur ki Fritz kጐzmaya baᗰlamጐᗰtጐr. Fጐndጐkkጐran'ጐ 

yakalar ve üzerinde zጐplar. Yeᇰen Drosselmayer Fritz'i kucaklar ve uzaklaᗰtጐrጐr. Bu 

arada Marie aᇰlamaktadጐr.
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Drosselmayer doktor rolüne geçer ve Fጐndጐkkጐran'ጐn baᗰጐna mendil baᇰlar. 

Marie ve arkadaᗰlarጐ oyuncak bebeklerini uyutmak için sallarlar, o arada oᇰlanlar 

trampet çalarak kጐzlarጐ rahatsጐz ederler.

Yeᇰen Drosselmayer, Marie'ye bir oyuncak yatak getirir, Fጐndጐkkጐran’ጐ içine 

yatጐrጐr ve aᇰacጐn altጐna koyar. Bütün çocuklar yorgun, üzgün ve uyku ihtiyacጐ 

içindedirler. Marie yeᇰen Drosselmayer ile dans ederken, Dr. Staulbaum ve eᗰi bütün 

misafirlere final dansጐ için önderlik yaparlar. Sonunda saygጐlጐ bir ᗰekilde tokalaᗰጐrlar, 

birbirlerine tekrar görüᗰmek üzere iyi geceler dilerler.

Herkes yatmaya gider. Oda kararጐr ve sadece yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn ጐᗰጐᇰጐ ile aydጐnlanጐr. 

Gece yarጐsጐdጐr. Marie beyaz bir gecelik içinde, ses yapmamak için gayret ederek 

yavaᗰça içeri girer. Doᇰrudan Fጐndጐkkጐran'ጐn yanጐna gider, onu kollarጐna alጐr, 

yataᇰጐna götürür ve uyur.

O sጐrada Drosselmayer içeri girer, Marie’yጐ uyandጐrmadan Fጐndጐkkጐran’ጐ alጐr 

ve tornavida ile çenesini sጐkጐᗰtጐrarak tamir eder. Fጐndጐkkጐran'ጐ Marie için tekrar 

yerleᗰtirir.

1.4.3.1.2. Savaᗰ Sahnesi

Bir kጐpጐrdama olur, yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn ጐᗰጐklarጐ yanar, söner. Marie uyanጐr. Marie 

Fጐndጐkkጐran’ጐ yataᇰጐna yerleᗰtirir. Drosselmayer kollarጐnጐ baykuᗰun kollarጐ gibi saatin 

üstünde açarken Marie çok korkar. Fጐndጐkkጐran’ጐ saklar. O sጐrada odanጐn içine ᗰiᗰman 

bir fare girer, Marie acele bir ᗰekilde perdenin arkasጐna saklanጐr. Koltuᇰa koᗰar, oraya 

sጐkጐᗰጐr. Ansጐzጐn yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ, Palyaço, Columbine, bir Oyuncak Asker ve aᇰacጐn 

altጐndaki her ᗰey büyümeye baᗰlar. Hatta odanጐn kendisi bile büyür. Aᇰaç büyür, 

büyür ve çok yüksek bir duruma gelir. Aynጐ zamanda farede büyümektedir. Askerler, 

Fareler ile savaᗰጐrlar ancak Fareler, korkutucu Krallarጐnጐn liderliᇰinde savaᗰጐ 

kazanacak gibi görünürler. Fጐndጐkkጐran normal boyutlarጐna ulaᗰmጐᗰ olarak yataᇰጐndan 

kalkar ve askerleri yönetir. Fጐndጐkkጐran, Fareleri top ateᗰine tutar ve ᗰeker atan 

toplarla Fareleri geri püskürtür. Marie terliᇰini fጐrlatጐr. ᗠaᗰጐrtጐcጐ bir ᗰekilde Farelerin 
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Kral’ጐna terlik isabet eder. Fጐndጐkkጐran kጐlጐcጐyla Fare Kral’ጐ kovalar ve savaᗰ 

kazanጐlጐr. Marie yataᇰa yጐᇰጐlጐr kalጐr.

1.4.3.1.3. Karlar Ülkesi

Sahne, odadan gizemli bir ᗰekilde kar tanelerinin dans ettiᇰi karlጐ bir geceye 

dönüᗰür. Ansጐzጐn Marie’nin gözlerinin önünde yakጐᗰጐklጐ bir prense dönüᗰen 

Fጐndጐkkጐran ve Marie Kar Krallጐᇰጐna gelirler. Marie eᇰilerek selam verir ve birlikte 

sihirli bir seyahate çጐkarlar.

1.4.3.2. ጀkinci Perde

1.4.3.2.1. ᗠekerleme Ülkesi 

Perdenin yükselmesiyle kendimizi, ᗰekerlemelerle kaplጐ dev bir kutunun 

içerisini andጐran   ‘‘Konfituerenburg’’ adጐnda bir yerde buluruz. Sahneyi 12 melek 

kuᗰatmጐᗰtጐr ve her biri beyaz ve altጐn rengi giysiler içerisinde, ጐᗰጐl ጐᗰጐldጐr. Bütün bu 

ᗠekerleme Kraliyetine hükmeden ᗠeker Perisi, kraliçelere yakጐᗰጐr muhteᗰem bir giriᗰ 

yapar. ᗠeker Perisi, Çelestanጐn çጐnlayan müziᇰi eᗰliᇰinde, büyüleyici bir ᗰekilde dans 

eder. Melekler, çevresinde sevgi dolu bir yarጐm daire oluᗰtururlar. Sonrasጐnda ᗠeker 

Perisi meleklere yol göstererek, ᗰeker kutusundaki: Çikolatalar, Kahveli ve Çaylጐ 

ᗰekerler, Baston ᗰekerler, Badem ezmeleri, Polichinelles ve Jellibonlarጐ selamlarlar. 

Bu sጐrada, Karlar Ülkesinden yola çጐkan Fጐndጐkkጐran Prensi ve Marie ceviz botla ve 

muhteᗰem bir müzik eᗰliᇰinde, ᗠekerleme Ülkesine gelirler. Prens, Marie’ya kጐyጐya 

kadar eᗰlik eder ve onu ᗠeker Perisiyle tanጐᗰtጐrጐr. Sonrasጐnda peri, Prens’e neler olup 

bittiᇰini sorar. Prens, pantomim yaparak, ne kadar uzaktan geldiklerini; Fare Kral ve 

adamlarጐnጐn Marie’ya ve oyuncak askerlere nasጐl saldጐrdጐklarጐnጐ; Marie’nin terliᇰini 

tam zamanጐnda fጐrlatmasጐyla, farelerin bozguna nasጐl uᇰradጐklarጐnጐ; sonrasጐnda 

Marie’ya hediye olarak verilen, Fareler Kralጐnጐn tacጐnጐn nasጐl yok olduᇰunu anlatጐr. 

ᗠeker Perisi, Prens’i bu zaferinden dolayጐ içtenlikle tebrik eder ve Marie’yla birlikte 

Prense yüksek platformdaki ᗰeker tahtጐna kadar eᗰlik eder. Çift, yemeleri için 

önlerine konulan sayጐsጐz ᗰeker ve kremayጐ yemeden önce, onlar için düzenlenen 
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eᇰlenceyi izlerler. Daha sonra ᗠeker Krallጐᇰጐndaki bütün varlጐklarጐn, bir dizi dansጐnጐ 

izlemeye koyuluruz. Onlar bittiᇰinde ᗠeker Perisi ve Kavalyesinin sahnenin doruk 

noktasጐna ulaᗰmak için sergiledikleri, Grand Pas de Deux baᗰlar. Bu tam Marie’nin 

hayalindeki danstጐr. Kraliyet çiftinin olaᇰanüstü sevecenlikleri, Marie’yጐ ve prensi 

çok mutlu eder. Bütün ᗰekerler, ᗠeker Perisi ve kavalyesi, genç çiftini uᇰurlamak için 

geri gelirler. 

1.4.3.2.2. Rüyanጐn Sonu

Marie ve Prens, ren geyiklerinin çektiᇰi Kraliyet kጐzaᇰጐna binerler. Herkes 

kጐzakla gökyüzüne doᇰru giden Marie ve Prens’i selamlarken perde kapanጐr. 46

1.4.4. Rudolf Nureyev’in Royal Ballet ጀçin Hazጐrladጐᇰጐ Koreografide 

Kullandጐᇰጐ Libretto

Pyotr Ilyich Çaykovski’nin müziᇰi üzerine Rudolf Nureyev’in yaptጐᇰጐ iki 

perdelik koreografinin senaryosu ve kostümleri Nicholas Georgiadis’e aittir. Bu 

uygulama ilk olarak, 29 ᗠubat 1968’de Covent Garden’da Royal Opera House’ta 

sahnelenmiᗰtir.

1.4.4.1. Birinci Perde

1.4.4.1.1. Parti Sahnesi

19. yüzyጐlda bir Noel arifesidir. Zengin belediye baᗰkanጐ olan Doktor

Stahlbaum evinde arkadaᗰlarጐna ve çocuklara parti verilmektedir. Çocuklar 

yaklaᗰmakta olan Noel heycanጐna kapጐlጐp, verilecek olan hediyelerin çevresinde dans 

edip oynamaktadጐrlar. Ailenin eski bir dostu olan Bay Drosselmayer onlara hediyeler 

getirir ve ilginç oyunlarla çocuklarጐ eᇰlendirir. Clara'ya kendisinin çok sevdiᇰi 

Fጐndጐkkጐran’ጐ hediye eder. Clara çok mutlu olur. Kardeᗰi Fritz haince Fጐndጐkkጐran’ጐ 

  
46 Bkz., George Balanchine and Francis Mason, a.g.e., 277- 281 ss.; Bkz., Mary Clarke, Clement 
Crisp, a.g.e., 190-191 ss.



53

kጐrar. Bay Drosselmayer, onu onarጐr. Büyükbabanጐn gelmesinden sonra Clara 

danslara katጐlጐr, çok yorulur ve sandalyede uyuya kalጐr. 

1.4.4.1.2. Savaᗰ Sahnesi 

Clara, çok canlጐ bir rüya görür. Oda ve Noel aᇰacጐ büyümektedir. Tahta 

kaplamanጐn altጐndan bir Fare Ordusu Fጐndጐkkጐran’ጐ yakalamaya çalጐᗰጐr ancak Clara 

farelere en çok sevdiᇰi oyuncak bebeᇰini fጐrlatarak Farelerin dikkatini daᇰጐtmaya 

çalጐᗰጐr. Oyuncak kaleden bir ordu asker çጐkar; Fጐndጐkkጐran’la birlikte, Fareler ve lideri 

Fare Kral ile savaᗰጐrlar. Bir grup süvari ve denizci, Farelerle savaᗰጐrlar, ancak geri 

püskürtülürler. Fጐndጐkkጐran ve Kral Fare savaᗰ alanጐnda karᗰጐ karᗰጐya kalጐr. 

Umutsuzca Clara ayakkabጐsጐnጐ Kral Fare’ye fጐrlatጐr. Vurmanጐn ᗰiddeti ile Fare Kral 

ölür. Fጐndጐkkጐran yakጐᗰጐklጐ ve genç bir prense dönüᗰür.

1.4.4.2. ጀkinci Perde

1.4.4.2.1. ᗠekerleme Ülkesi 

Fጐndጐkkጐran Prensi ve Clara bir maᇰaraya getirilirler. Burada Clara yarasalar 

tarafጐndan korkutulur. Prens onu korumaya çalጐᗰጐrken birde bakar ki yarasalar aslጐnda 

onun ailesi ve arkadaᗰlarጐdጐr. Ancak kötü bir düᗰte yarasaya dönüᗰmüᗰlerdir. Maᇰara 

birden gizemli bir ᗰekilde Clara'nጐn kendi oyuncak tiyatrosuna dönüᗰür. Orada en çok 

sevdiᇰi oyuncaklar canlanmጐᗰtጐr. Mutluluk her yana yayጐlጐr. Herkes dans etmeye 

baᗰlar.

1.4.4.2.2. Rüyanጐn Sonu

Clara'nጐn rüyasጐ bitince onu sandalyede uyur bulurlar. Anne babasጐ onu 

uyandጐr, misafirler giderken parti biter. Clara macerasጐnጐ hayal ederek yalnጐz kalጐr. 

Bay Drosselmayer’de karlጐ sokakta uzaklaᗰጐr.47

  
47 Bkz., George Balanchine and Francis Mason, a.g.e. 281-283 ss.; Bkz., Mary Clarke,  Clement 
Crisp, a.g.e., 191 s.
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1.5. Öyküler ve Koreografilerdeki Olay Dizisi Üzerine Deᇰerlendirmeler 

• Öykülerdeki ve koreografilerdeki kiᗰiler hemen hemen aynጐdጐr. Bazጐ yerlerde 

isim deᇰiᗰiklikleri ve ek kiᗰiler görüyoruz ama genel hatlarጐyla anlatጐlan 

kiᗰiler benzer özellikler göstermektedir. Koreograflarጐn yapmጐᗰ olduᇰu 

düzenlemelerde Masha - Franz; Vainonen’in, Marie - Fritz; Balanchine’nin, 

Clara - Fritz; ጀvanov ve Nurevey’in, koreografilerindeki kiᗰiler olarak 

adlandጐrጐlmaktadጐr. Lev ጀvanov’un koreografisinde diᇰer koreografilerden 

farklጐ ve ek olarak Silberhaus’un yeᇰeni Marianna ve iki akrabasጐ, 

Silberhaus’un evindeki Uᗰak, Sutler, Recuit, Tavᗰanlar, Metal Askerler, 

Zencefilli Çörek Askerler, Askeri Doktorlar, Uᗰaklar, Magribiler 

(ጀspanya’daki Faslጐlar), ᗠekerleme Perisi, Prens Coqueluche, Fጐndጐkkጐran’ጐn 

Prenses Kardeᗰleri, Baᗰ Kâhya gibi kiᗰilerden de söz edilmektedir.

Öykülerde ise; Hoffman’da Clara’nጐn babasጐndan: ‘‘Tabip Subay 

Stahlbaum’’, Dumas’da ise ‘‘Duruᗰma Hâkimi Silberhaus’’ olarak söz 

edilmiᗰtir. Aynጐ zamanda Hoffman’ጐn öyküsünde oyuncak bebek Clarchen, 

Dumas’nጐn hikâyesinde oyuncak bebekler Mademoiselle Clara ve 

Mademoiselle Rose’dan bahsedilmektedir. Fare Kral’ጐn annesi Bayan 

Mouserink iki öykünün ortak karakteridir. Ayrጐca Hoffman’ጐn öyküsünde 

Drosselmeier, Dumas’da Drosselmayer olarak tanጐmlanጐr. Hoffman’nጐn 

hikâyesinde bunlara ek olarak Clara ve Fritz’in ablalarጐ Louise adጐnda ek bir 

karakter bulunurken,  Dumas’nጐn hikâyesinde Dadጐ Mademoiselle Trudchen 

ve evin köpeᇰi Truck adጐnda ek kiᗰiler karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Hoffman’ጐn 

hikâyesinde Dr. Wendelstern’den söz edilirken, Dumas’nጐn öyküsünde bu 

kiᗰi sadece ‘‘doktor’’ olarak anlatጐlmጐᗰtጐr. Öykülerin ve koreografilerin 

baᗰlangጐçlarጐ aynጐdጐr. Hepsinde bir Noel kutlamasጐna, hediyelere ve bir 

kutlama partisine yer verilmiᗰtir.

• Hepsinde Drosselmayer’in geliᗰine ve çocuklara hediyeler getiriᗰine yer 

verilmiᗰtir.

• Lev ጀvanov’un koreografisinde; ilk sahnede; Sutler (askerlere yiyecek içecek 

satan kimse), Recruit (Acemi asker), Harlequin ve Columbine’ye yer 
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verilmiᗰtir. Vasily Vainonen’nin koreografisinde; Parti Sahnesinde kukla 

gösterisi yapጐlጐr ve daha sonra canlጐ gibi hareket eden Harlequin, Columbine

ve Kara Oᇰlan danslarጐnጐ sergilerler. George Balanchine’nin koreografisinde 

ise Parti Sahnesinde, Palyaço, ጀngiliz Pantomimi ve neᗰeli tonlarda dans 

eden Oyuncak Asker bulunmaktadጐr. Rudolf Nureyev’de ise 

Drosselmayer’in çocuklara hediye getip, onlarጐ eᇰlendirmesinden; Clara’ya 

kendisinin çok sevdiᇰi Fጐndጐkkጐran’ጐ hediye etmesinden bahsedilir.

• Ayrጐca Drosselmayer’in getirdiᇰi hediyelerden Fጐndጐkkጐran’la kimsenin 

ilgilenmemesi ve sadece Clara’nጐn dikkatini çekip onu koruyup kollamasጐ, 

Fritz’in kጐskançlጐkla Fጐndጐkkጐran’ጐ Clara’dan almak isterken kጐrmasጐ 

anlatጐlmaktadጐr.

• Koreografilerde çocuklarጐn neᗰeli danslarጐna ve büyüklerin gecenin sonunda 

doᇰru yapmጐᗰ olduklarጐ grup danslarጐna yer verilmiᗰtir.

• Öykülerde çocuklarጐn ve büyüklerin ayrጐca dans edip etmediklerine 

deᇰinilmemiᗰtir.

• Gecenin sonunda saatin 10 olmasጐndan, misafirlerin evlerine gidiᗰinden ve ev 

sahiplerinin de odalarጐna çekiliᗰinden bahsedilmektedir. Koreografilerde de 

partinin sonunda böyle bir anlatጐma yer verilmiᗰtir. Sadece Rudolf 

Nurevey’in koreografisinde farklጐlጐk vardጐr. (Clara çok yorulur ve sandalyede 

uyuya kalጐr. Parti devam etmektedir.)

• Lev ጀvanov’un orijinal koreografisinde, Clara Fጐndጐkkጐran’a bakmaya gider o 

sጐrada sandalyenin, dolabጐn arkasጐndan farelerin ayak sesleri duyulur. Clara 

çok korkar. Yataᇰጐna dönmek ister. Odayጐ fareler basar. Yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ büyür 

ancak diᇰer koreografilerde olduᇰu gibi odanጐn ve eᗰyalarጐn büyümesinden 

bahsedilmez. Vasily Vainonen’nin koreografisinde, Masha, Fጐndጐkkጐran’ጐ 

odasጐna götürür, salondan gelen sesleri merak ederek salona gider ve ortamጐn 

deᇰiᗰmeye baᗰladጐᇰጐnጐ görür. Fareler tahtalarጐn arasጐndan çጐkarlar ve aᇰaçtan 

fጐndጐk çalarlar. Fጐndጐkkጐran canlጐ oyuncak bir askere dönüᗰür, fareleri 

korkutup kaçጐrጐr, Masha içeri girer. Yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ büyür. Farelere top atጐᗰጐ 

yapጐlጐr ve Askerler orataya çጐkጐp Farelerle mücadele ederler. George 

Balanchine’nin koreografisinde, kuzen Drosselmayer, Fጐndጐkkጐran için bir 

yatak getirir. Fጐndጐkkጐran’ጐ Noel aᇰacጐnጐn altጐna koyarlar ve danslara devam 
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ederler. Parti bitip herkes yatmaya gittiᇰinde Marie beyaz bir gecelikle salona 

girer, Fጐndጐkkጐran’ጐ kollarጐna alጐr ve odasጐna yataᇰጐna götürür, uykuya dalar. 

Drosselmayer gelir, Fጐndጐkkጐran’ጐ onarጐr. Marie uyanጐr. Fጐndጐkkጐran’ጐ yataᇰጐna 

yerleᗰtirir. Drosselmayer’in Baykuᗰ figürünün yerini almasጐ Marie’yጐ 

korkutur. Bu sጐrada odaya ᗰiᗰman bir fare girer. Marie perdenin arkasጐna 

saklanጐr. Korku içinde koltuᇰa koᗰar ve oraya sጐkጐᗰጐr. Herᗰey büyümeye 

baᗰlar. Rudolf Nureyev’in koreografisinde ise sandalyede uyuya kalan Clara 

çok canlጐ bir rüya görmektedir. Rüyasጐnda odadaki eᗰyalar büyümüᗰtür. Tahta 

kaplamanጐn altጐndan çጐkan Fare ordusu Fጐndጐkkጐran’ጐ yakalamaya 

çalጐᗰmaktadጐr. Clara en çok sevdiᇰi oyuncak bebeᇰini fጐrlatarak Farelerin 

dikkatini daᇰጐtmaya çalጐᗰጐr. Öykülerde ise koreografideki kadar detaylጐ bir 

anlatጐm bulunmamaktadጐr. Salondaki saat figürü ve Drosselmayer’in onun 

üstündeki baykuᗰun yerini almጐᗰ olmasጐ, salondaki ortamጐn deᇰiᗰmeye, 

canlanmaya baᗰlamasጐ anlatጐlmaktadጐr.

• Ayrጐca koreografilerde, öyküler de geçen yedi baᗰlጐ Fare Kral’dan sadece 

Fare Kral olarak söz edilmektedir.

• Benzer olaylar arasጐnda hem öykülerde hem de koreografilerde Fጐndጐkkጐran 

ve Fare Kral’ጐn savaᗰጐ anlatጐlmaktadጐr. Savaᗰ sጐrasጐnda oyuncak askerlerin 

Fጐndጐkkጐran komutasጐnda savaᗰmasጐ, Fareler ordusunun daha kalabalጐk, güçlü 

oluᗰu ve sonunda Marie’nጐn (Clara yada Masha) terliᇰini ya da ayakkabጐsnጐ 

fጐrlatmasጐ sonucu Fare Kral’a isabet etmesi ve her ᗰeyin eski haline dönmesi 

anlatጐlmaktadጐr. 

• Farklጐlጐk olarak; Lev ጀvanov’un orijinal koreograsinde Oyuncak Bebeklerin 

canlanmasጐndan, Oyuncak Tavᗰanlarጐn alarm vermesinden; nöbetçi Askerin 

tüfeᇰiyle ateᗰ etmesinden; Zencefilli Çörek Askerlerin savaᗰa 

katጐlmalarጐndan; Farelerin onlarጐ bozguna uᇰratጐp, çörekleri yemeᇰe 

baᗰlamalarጐndan; Askeri Doktorlarጐn ve Dançጐlarጐn ortaya çጐkmasጐndan; 

sedyedeki yaralጐlarጐn bebekler tarafጐndan tedavi edilmesinden; ikinci alarmla 

birlikte Metal Askerlerin ortaya çጐkጐᗰጐndan söz edilir. Ayrጐca Vasily 

Vainonen’nin koreografisinde, Harlequin Kukla’sጐnጐn Fareler tarafጐndan 

öldürülmesi ya da kaçarጐlmasጐna deᇰinilmiᗰtir. Vasily Vainonen ve George 

Balanchine’nin koreografilerinde Farelere top atጐᗰጐ yapጐlasጐndan, bir grup 
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süvari askerden bahsedilmiᗰtir.  Ayrጐca Balanchine’nin koreografisinde 

denizci askerlerden de söz edilmiᗰtir.

• Öykülerde savaᗰ sonrasጐnda Marie’nጐn yaralanጐp, yorgun düᗰüp, hasta 

olmasጐndan söz edilirken, koreografilerde böyle bir anlatጐma yer 

verilmemiᗰtir.

• Koreografilerde savaᗰ sonrasጐ Fare Kral’ጐn ölmesiyle Fጐndጐkkጐran canlanጐr. 

Yakጐᗰጐklጐ bir Prense dönüᗰür ve Clara’yጐ (Marie ya da Masha) güzelliklerle 

dolu bir yolculuᇰa çጐkarጐr. ᗠekerleme Ülkesi’ne giderken Karlar Ülkesi’nden 

geçerler burada karlar onlar için dans ederler. ᗠekerleme Ülkesi’ne 

gelindiᇰinde ise onlarጐn ᗰerefine ጀspanyol Dansጐ, Arap Dansጐ, Çin Dansጐ, Rus 

Dansጐ, Mirliton Dansጐ (Pas De Trois) ve Çiçeklerin Valsi yapጐlጐr. Lev 

ጀvanov’un koreografisinde bu danslara ek olarak; ikinci sahnede; Bouffons 

(soytarጐlar) ve Polichinelles (bir tür tatlጐ) danslarጐ koreografide 

bulunmaktadጐr. Rudolf Nureyev’in koreografisinde ᗠekerleme Ülkesi’ne

yapጐlan yolculuk çጐkartጐlmጐᗰtጐr. Savaᗰ Sahnesinden sonra Prens Clara’yጐ bir 

maᇰaraya getirir, maᇰarada korkutucu olaylar olur, yarasalar saldጐrጐr. Clara 

sanki karabasan görürcesine sጐkጐlጐr. Daha sonra maᇰara birden Clara’nጐn 

oyuncak tiyatrosuna; Yarasalar da sevdiklerine dönüᗰür. Bu durum sayesinde 

Clara’nጐn içindeki korku birden sevinç ve mutluluᇰa dönüᗰür. Ayrጐca Lev 

ጀvanov’un koreografisinde Clara ve Fጐndጐkkጐran, Gül Nehir üzerinden, sakin 

bir biçimde, altጐn kaplamalጐ bir fጐndጐkkabuᇰunun içinde gelirler. ᗠekerleme

Ülkesi’ne vardጐklarጐnda ᗰekerden yapጐlmጐᗰ, önünde yunuslarጐn aᇰzጐndan 

ᗰuruplar fጐᗰkጐrttጐᇰጐ köᗰk sጐcaktan erir ve ortadan kaybolur.

• Öykülerde ise Pirlipat ve Coqueluche Fጐndጐᇰጐ anlatጐlጐr. Clara ve Fጐndጐkkጐran 

Prensi’nin yaptጐᇰጐ yolculuktan, Pirlipat ve Coqueluche Fጐndጐᇰጐndan 

masallarጐn içinde söz edilmektedir.

• Öykülerde ‘‘ᗠekerleme Diyarጐ’’, ‘‘Yጐlbaᗰጐ Ormanጐ’’, ‘‘Portakal Nehri’’, 

‘‘Marmelat Ormanጐ’’, ‘‘Badem Gölü’’ gibi yerlerin isimleri geçmektedir. 

Ancak koreografilerde ülkelerin danslarጐna yer verilmiᗰtir. Marius Petipa’nጐn 

özellikle koreografiyi yaparken deᇰiᗰik ülkerin danslarጐna yer vermek istediᇰi 

ve folklorik danslardan meydana gelen divartismanlar oluᗰturduᇰu 

anlaᗰጐlmaktadጐr. Öyküleri ve Koreografileri karᗰጐlaᗰtጐrdጐᇰጐmጐzda karᗰጐmጐza 
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çጐkan en beli baᗰlጐ fark da öykülerdeki ‘‘Pirlipat’’, ‘‘Coqueluche Fጐndጐᇰጐ’’ ve 

fጐndጐᇰጐ bulmak için yapጐlan zorlu yolculuktan balenin koreografilerinde hiç 

bahsedilmemiᗰ olmasጐdጐr. Bu bölüm tamamen çጐkartጐlጐp koreografiye 

yansጐtጐlmamጐᗰtጐr.

• Öykülerin sonunda Fጐndጐkkጐran ve Marie evlenirler. Fakat koreografide Marie 

bütün bu gördüklerinin rüya mጐ yoksa gerçek mi olduᇰunu anlayamaz. 

Koreografilerin sonunda gerçek dünyaya dönüᗰ olarak gösterilen bir bitiᗰ 

düzenlenmiᗰtir.

Bu deᇰerlendirmelerin ጐᗰጐᇰጐnda balenin müzikal ve koreografik 

biçimlendiriliᗰe yön veren dramaturjik yapጐ ana çizgileriyle iyi ve kötü çatጐᗰmasጐ 

üzerine oturtulmuᗰ olduᇰunu görülmektedir.

Balenin kiᗰileᗰtirme düzenine yansጐyan biçimiyle karᗰጐt kümeler ᗰöyle 

oluᗰmaktadጐr: ጀyiler adጐ altጐnda Clara, Fritz, Fጐndጐkkጐran Prens’i ve Drosselmayer.

Kötüler adጐ altጐnda Fareler ve Fare Kral. Temel çatጐᗰma Fareler, Fare Kral, 

Fጐndጐkkጐran ve Oyuncak Askerleri arasጐnda 1. perde de gerçekleᗰmekte; savaᗰጐ 

kazanan Fጐndጐkkጐran Clara’yጐ Rüyalar Ülkesine götürmekte ve birbirinden renkli 

bölümlerle adeta bir düᗰ âlemi yaᗰatmaktadጐr. 

Yጐlbaᗰጐ akᗰamጐ baᗰlayan bale sabah günün ilk ጐᗰጐklarጐyla birlikte Clara’nጐn uyanጐᗰጐ ve 

gördüᇰü düᗰün ᗰaᗰkጐnlጐᇰጐ içinde mutlu sonla tamamlanmaktadጐr.

1.6. Fጐndጐkkጐran Balesi’nde Kiᗰileᗰtirme

Fጐndጐkkጐran Balesi koreografisinde yer alan oyun kiᗰilerini dört küme altጐnda 

toplamak mümkündür. 

‘‘Birinci Kiᗰiler’’ (koreografinin asጐl aksiyonunu taᗰጐyan temel kiᗰiler.) 

‘‘ጀkinci Kiᗰiler’’ (temel kiᗰilerin aksiyonu ilerletmeleri için gereken 

karᗰጐtlጐklarጐ ya da ilerlemeleri saᇰlayan roller.) 
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‘‘Yan Kiᗰiler’’ (balenin akጐᗰጐ içerisinde sadece bir ya da iki kez görünen ve 

canlandጐrdጐᇰጐ rolün karakteristlik dansጐnጐ yaptጐktan sonra bir daha karᗰጐmጐza 

çጐkmayan oyun kiᗰileri.)

‘‘Corps de Bale ya da Figürasyon’’ (sayጐlarጐ belirtilmeyen, toplu olrak dans 

eden solo karakteri olmayan kalabalጐklardan oluᗰmaktadጐr.)

Bu baᇰlamda fጐndጐkkጐran Balesi’nin dört farklጐ koreografisinde yer alan 

kiᗰilerin daᇰጐlጐmlarጐnጐ aᗰaᇰጐdaki tablodan görmek mümkündür.

Tablo 1: Temel Kiᗰiler

Petipa –
ጀvanov Vainonen Balanchine Nureyev

•Marie / Masha / Clara / 
Prenses * * * *
•Fጐndጐkkጐran / Prens * * * *
•Drosselmayer * * * *
•Fare Kral * * * *

Kaynak: Roland John Wiley, 1997, 242-246 ss., Tchaikovsky The Nutcracker Kirov Ballet DVD 
Kitapçጐᇰጐ, 1994, 12-13 ss., George Balanchine and Francis Mason, 1989, 277- 283, Mary Clarke, 

Clement Crisp, 1981, 190-191 ss.

Tablo 2: Yan Kiᗰiler

Petipa –
ጀvanov Vainonen Balanchine Nureyev

•Dr. Stahlbaum / Silberhaus * * * *
•Karጐsጐ * * * *
•Louisa (Ablalarጐ) *
•Franz / Fritz (Erkek çocuklarጐ) * * * *
•Büyük baba * * *
•Büyük anne * *
•Dadጐ / Yardጐmcጐ * * *
•Bay Silberhaus’un Yeᇰeni 
Marianne *
•Genç Yeᇰen Drosselmayer *
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•Baᗰ Κâhya *
•Sutler *
•Recuit *
•ᗠeker Perisi * * * *
•Prens Coqueluche * *
•Harlequin * * *
•Dans Eden Bebek  / 
Colombine * * *
•Arap Bebek / Kara Oᇰlan *
•ጀspanyol / Çikolata Dansጐ * *
•Arab / Kahve Dansጐ * *
•Çin / Çay Dansጐ * *
•Rus / Trepak Dansጐ * *
•Mirlitons / Pas de Trois  * *
•ጀngiliz Pantomimi *
•Nöbetçi Asker / Dans Eden Oyuncak 
Asker * *
•Jellibon *
•Βaston ᗠeker *
•Polichinelles *
•Fጐndጐkkጐran'ጐn Prenses 
Kardeᗰleri * 
•Fareler * * * *
•Oniki Melek *
•Kelebekler *
•Yarasalar *
•Oyuncak Bebekler * *
•Tavᗰanlar *
•Metal Askerler *
•Zencefilli Çörek Askerler *
•Askeri Doktorlar *
•Gümüᗰ Askerler *
•Uᗰaklar *
•Magribiler *
•Grossvater Dansጐ * *
•Küçük Fifreyle Dansጐ *
•Anne Gigogne ve Eteklerine Sarጐlmጐᗰ 
Çocuklarጐn Dansጐ *

Kaynak: Roland John Wiley, 1997, 242-246 ss., Tchaikovsky The Nutcracker Kirov Ballet DVD 
Kitapçጐᇰጐ, 1994, 12-13 ss., George Balanchine and Francis Mason, 1989, 277- 283, Mary Clarke, 

Clement Crisp, 1981, 190-191 ss.
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1.6.1. Temel Kiᗰiler 

Vasily Vainonen’in koreografi uyarlamasጐ ele alጐnarak incelenmiᗰtir.

• Marie / Masha / Clara / Prenses (Dr. Stahlbaum’un kጐzጐ)

Marie / Masha / Clara, ilk sahnede söz dinleyen, uslu, sakin bir karakter 

olarak anlatጐlmጐᗰtጐr. ጀncelediᇰimiz bazጐ koreografilerde, Clara ᗠekerleme Ülkesi’ne 

geldiklerinde Fጐndጐkkጐran Prens ile dans ederek ᗠeker Perisi rolünü üstlenmektdir. 

• Fጐndጐkkጐran / Prens

Cesur, korkusuz bir kiᗰidir. Fare Kral’ጐ yenmesi sonucunda canlanarak 

yakጐᗰጐklጐ bir Prens’e dönüᗰür. Tavጐr ve davranጐᗰlarጐyla Clara’nጐn düᗰlediᇰi Prens’dir.

• Droselmayer (Marie / Masha / Clara’nጐn Vaftiz Babasጐ)

Drosselmayer kiᗰiliᇰine baktጐᇰጐmጐzda, çocuklar tarafጐndan sevilen, deᇰiᗰik 

icatlar yapan yaratጐcጐ bir usta, esrarengiz bir rol özelliᇰi taᗰጐdጐᇰጐ görülmektedir.

• Fare Kral

Kötü ve kötülüklerin baᗰጐ olarak canlandጐrጐlan bir roldür.    

1.6.2. ጀkinci Kiᗰiler

• Dr. Stahlbaum (Orta yaᗰlጐ otoriter bir aile babasጐ.)

• Stahlbaum’un Karጐsጐ (Kocasጐna göre daha yumuᗰak huylu bir ev 

kadጐnጐ.)

• Franz / Fritz (Erkek çocuklarጐ) (Yaramaz, söz dinlemeyen ve kጐskanç 

bir çocuk.)
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• Louise (Clara ve Fritz’in Ablalarጐ) (Sakin, güzel hoᗰ bir genç kጐz.)

• Büyük baba (Yaᗰlጐ, hasta, yürümekte zorlanan bir büyük baba.)

• Büyük anne (Yaᗰlጐ kocasጐna destek olan bir bayan.)

• Dadጐ (Sessiz, kendi halinde bir rol.)

• ᗠeker Perisi (ጀyiliklerle dolu bir peri.)

1.6.3. Yan Kiᗰiler

• Harlequin (Erkek) (Palyaço)

• Dans Eden Bebek  / Colombine (Kጐz) (Oyuncak, güzel bir bebek.)

• Arap Bebek / Kara Oᇰlan (Hediye Paketinin içinden çጐkan dans eden 

zenci bebek)

• ጀspanyol / Çikolata Dansጐ (ጀspanyol motiflerini taᗰጐyan, Akdeniz 

melodilerinin hakim olduᇰu sጐcak, harektli bir dans.)

• Arab / Kahve Dansጐ (Ortadoᇰu motifleri olan, oryantal hareketleri 

içinde barጐndጐran aᇰጐr bir dans.)

• Çin / Çay dansጐ (Uzakdoᇰu motifleri taᗰጐyan harektli, kጐpጐr kጐpጐr bir 

dans.)

• Rus / Trepak Dansጐ (Tipik Rus motiflerinden oluᗰan, çok hጐzlጐ, dinamik 

bir dans.)

• Mirlitons / Pas de Trois (Küçük çocuklarጐn rol aldጐᇰጐ, flüt seslerinin 

hakim olduᇰu bir danstጐr.)

Bazጐ koreografilerde Masha ve Franz kiᗰilerine ek olarak büyük ablalarጐ 

Louise, Drosselmayer’e ek olarakta genç yeᇰen Drosselmayer koreografiye dahil 

edildikler görülmektedir. Ancak bunlar sጐklጐkla kullanጐlan karakterler deᇰillerdir. 

Ayrጐca artጐk sahnelenmeyen Lev ጀvanov’un koreografisinde ise; Clara’nጐn 

babasጐ Silberhaus ismi ile anጐlmaktadጐr, Bay Silberhaus’un yeᇰeni Marianna ve 2 

akrabasጐ, Silberhaus’un evindeki Uᗰak, Sutler, Recuit, Tavᗰanlar, Metal Askerler, 

Zencefilli Çörek Askerler, Askeri Doktorlar, Gümüᗰ Askerler, ᗠekerleme Ülkesi’nde 
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ki Uᗰaklar, Magribiler, ᗠekerleme Perisi, Prens Coqueluche, Fጐndጐkkጐran’ጐn Prenses 

kardeᗰleri, Baᗰ Kâhya kiᗰileri ek olarak görülmektedir.

1.6.4. Corps de Bale

• Marᗰ

Birinci perde de parti sahnesinde geçen; kጐz ve erkek çocuklardan oluᗰan 

dinamik, hareketli bir grup dansጐdጐr.

• Büyükbabalarጐn (Grossvater) Dansጐ

Birinci perde de, parti sahnesinin sonlarጐnda büyük baba’nጐn önderliᇰinde 

partiye katጐlan misafirlerin de eᗰlik ettiᇰi bir grup dansጐdጐr.  

• Oyuncak Askerler ve Farelerin Savaᗰጐ

Birinci perde de geçen savaᗰ sahnesinde Fareler, Oyuncak Askerler, 

Fጐndጐkkጐran ve Fare Kral'ጐn savaᗰጐ anlatጐlmaktadጐr. Karanlጐk, sisli havasጐ ve 

müzikleriyle izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaᗰatጐr. Clara'nጐn Fጐndጐkkጐran’ጐ 

korumak için elindeki nesneyi Fare Kral’a atmasጐ ile herᗰeyin ortadan kaybolup 

Fጐndጐkkጐran’ጐn yakጐᗰጐklጐ bir Prense dönüᗰmesini konu alጐr. 

• Karlarጐn Dansጐ

Birinci perdenin ikinci sahnesinde Clara ve Fጐndጐkkጐran’ጐn ᗠekerleme 

Ülkesi’ne giderken geçmiᗰ olduklarጐ ormanlጐk bir yerdir. Dans ederlerken kar yaᇰar 

ve Kar Taneleri onlar için dans ederler.
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• Çiçeklerin Valsi

ጀkinci perde de ᗠekerleme Ülkesi’ndeki divertismanlardan sonra yapጐlan 

kadጐn ve erkek dançጐlarጐn yer aldጐᇰጐ adጐndan da anlaᗰጐlacaᇰጐ gibi çiçekleri anlatan bir 

grup dansጐdጐr. 

1.7. Fጐndጐkkጐran Balesi’nin Dramatik Yapጐsጐndaki Bölümler

1.7.1. Parti Sahnesi

Parti sahnesi; neᗰeli bir ortamda geçmektedir. Noel kutlamasጐ için herkes 

sevinçlidir. Süslenmiᗰ yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn altጐnda hediyeler vardጐr. Çocuklar gelecek 

hediyeler için heyecanlጐdጐrlar. Saat çalar ve Drosselmayer içeri girer. 

Drosselmayer’in geliᗰ ile çocuklara hediyeler getirmesi ortamጐ daha çok mutlu bir 

hale dönüᗰtürür. Fጐndጐkkጐran’ጐn ortaya çጐkጐᗰጐ ve Clara’nጐn kardeᗰi Fritz’in 

kጐskançlጐkla Fጐndጐkkጐran’ጐ kጐrmasጐ sonucunda Clara bu duruma çok üzülür. Bu durum 

nedeniyle Fጐndጐkkጐran’ጐn üzerine daha çok düᗰer. Drosselmayer, Fጐndጐkkጐran’ጐ tamir 

eder, daha sonra çocuklarጐn ve büyüklerin yapmጐᗰ olduᇰu danslarla sahne daha da 

mutlu bir ortama dönüᗰür. Parti biter, misafirler evine gitderler ve ev halklጐ da 

odalarጐna çekilirler.

Nureyev’in koreografisinde Clara sandalyede uyuya kalጐar, parti devam eder.

1.7.2. Savaᗰ Sahnesi

Savaᗰ sahnesi korkutucu, kasvetli ve karanlጐk bir sahnedir. Tedirgin edici 

müzik ve danslarla izleyenlerin heyecan dolu zamanlar geçirmelerine neden olur. 

Fጐndጐkkጐran’ጐ merak edip salona giden Clara’yጐ kötü bir sürpriz beklemektedir. 

Gecenin sessiziliᇰini fጐrsat bilen Fareler evin salonunda görülmeye baᗰlamጐᗰtጐr. 

Yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ ve odada ki her ᗰey büyümeye ve canlanmaya baᗰlamጐᗰtጐr. Saatin 

üzerindeki baykuᗰun yerine geçmiᗰ olan Drosselmayer bütün olaylarጐ izlemektedir. 

Farelerden korkan Clara’yጐ kurtarmak için Fጐndጐkkጐran canlanጐr ve Farelerin baᗰጐ olan 
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Fare Kral’la zorlu bir mücadeleye giriᗰir. Clara savaᗰ sጐrasጐnda Fጐndጐkkጐran’ጐn zor 

durumda olduᇰunu görünce terliᇰini Fare Kral’a atar ve bu sayede savaᗰጐ Fጐndጐkkጐran 

kazanጐr. Savaᗰጐ kazanan Fጐndጐkጐran yakጐᗰጐklጐ bir Prens’e dönüᗰür. Savaᗰ sahnesi 

mutlu sonla biter. Fጐndጐkkጐran, Clara’yጐ rüya gibi bir yolculuᇰa çጐkarጐr.

1.7.3. Karlar Ülkesi

Clara ve Fጐndጐkkጐran Prens’in ᗠekerleme Ülkesi’ne giderken geçtikleri Karlar 

Ülkesi’nde kar yaᇰar. Çam aᇰaçlarጐnጐn ve ay ጐᗰጐᇰጐnጐn altጐnda Kar Taneleri birer yጐldጐz 

gibi parlarlar. Clara ve Fጐndጐkkጐran Karlar Ülkesi’ne vardጐklarጐnda, Kar Taneleri 

onlarጐn etraflarጐnda bir girdap oluᗰtururcasጐna, yumuᗰak tonlardaki müzikle beraber 

dans ederler.

Rudolf Nureyev’in incelediᇰimiz koreografinde Karlar Ülkesi’ne 

deᇰinilmemiᗰtir.

1.7.4. ᗠekerleme Ülkesi (Konfituerenburg)

ጀvanov’un koreografisine baktጐᇰጐmzጐda ᗠeker Perisi, Fጐndጐkkጐran’ጐn Fare 

Kral’dan kurtulmasጐnጐ saᇰlayan Clara’yጐ en iyi ᗰekilde aᇰጐrlayarak teᗰekkür etmek 

ister. Deᇰerli mücevherlerden oluᗰan uᗰaklar, nehirden gelen Clara ve Fጐndጐkጐran’ጐ, 

ᗠekerlemeler Ülkesine karᗰጐlarlar. Karaya çጐktጐklarጐnda Gül Nehri üzeinde ki 

ᗰekerden yapጐlmጐᗰ köᗰk sጐcaktan eriyerek ortadan kaybolur, ᗰurup akan fጐskiyeler yok 

olurlar. Fጐndጐkkጐran Prens, Prenses kardeᗰleriyle Clara’yጐ tanጐᗰtጐrጐr. ᗠeker Perisi’nin 

Clara ve Fጐndጐkkጐran Prens adጐna düzenlediᇰi ziyafet baᗰlar. Daha sonra güzel 

danslar eᗰliᇰinde muhteᗰem saatler geçirirler. Fጐndጐkkጐran Prens Clara’nጐn 

mutluluᇰunu görünce daha da mutlu olarak etrafa neᗰe saçar.

Vainonen’in koreografisinde; Karlar Ülkesi’nden, ᗠekerleme Ülkesi’ne 

gelirken güzel bir nehir gezintisi yapan Fጐndጐkkጐran ve Clara, çam ormanlarጐnጐn 

arasጐndan kጐyጐla indiklerinde, kelebekler onlar için dans ederler. Birden ortam deᇰiᗰir 

ve yarasalar Clara ve Fጐndጐkkጐran’a saldጐrጐlar fakat Fጐndጐkkጐran onlarጐ etkisiz hale 
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getirdikten sonra ortam birden ᗰekerlemelerle dolu güzel bir bahçeye dönüᗰür. 

ᗠekerleme Ülkesi’nde Clara ve Fጐndጐkkጐran büyük bir sevinçle karᗰጐlanጐrlar. Onlarጐn 

ᗰerefine danslar yapጐlጐr.

Blanchine’nin koreografine baktጐᇰጐmጐzda ise ᗰekerlemelerle kaplጐ dev bir 

kutunun içini andጐran bir ortam oluᗰturulmuᗰtጐur. Melekler sahnededirler. ᗠeker 

Perisi, sahneye görkemli bir giriᗰ yapar. Herkesi selamlar. Bu sጐrada Fጐndጐkkጐran ve 

Clara ᗠekerleme Ülkesine gelirler. Fጐndጐkkጐran, Farelerin ve Fare Kral’ጐn onlara nasጐl 

saldጐrdጐklarጐnጐ, kendilerinin nasጐl mücadele ettiᇰini anlatጐr. ᗠeker Perisi zaferleirnden 

ötürü Fጐndጐkkጐran’ጐ tebrik eder ve onlar için eᇰlence düzenler. Yemekler yenirken 

rüya gibi güzellikteki danslarጐ izlerler. 

Nureyev’in ki ise sanki bir karabasanጐ andጐran sahneler yaᗰanጐr. Maᇰaraya 

gelen Fጐndጐkkጐran ve Clara’ya yarasalar saldጐrጐlar, fakat ortam birden deᇰiᗰir, maᇰara 

Clara’nጐn oyuncak tiyatrosuna, yarasalar da ailesi ve arkadaᗰalarጐna dönüᗰür. Tekrar 

mutlu ve huzurlu ortama geri gelir. 

Ardጐndan ᗠekerleme Ülkesi’nde yapጐlan ጀspanyol (Çikolata) Dansጐ, Arap 

(Kahve) Dansጐ, Çin (Çay) Dansጐ, Rus Dansጐ (Trepak), Mirliton (Pas De Trois) Dansጐ, 

Çiçeklerin Valsi, Grand Pas de Deux ve Coda (Bütün dansçጐlarጐn katጐldጐᇰጐ final 

dansጐ) sጐrasጐyla izlenir.

1.7.5. Rüyanጐn Sonu

ጀvanov, bütün bu macerayጐ ve Clara’nጐn etrafጐnda onu koruyan insanlarጐ 

vurgulamak amacጐyla arጐlarጐn kovanlarጐnጐn etrafጐnda dönüᗰlerine yer vermiᗰtir.

Vainonen’in yorumunda; bütün yaᗰananlarጐn sanki bir rüya olduᇰu izlenimi 

verilmek istenmiᗰtir. Clara yataᇰጐnda uyumaktadጐr, uykusundan uyanጐr ve bütün bu 

gördüklerinin gerçek mi yoksa rüya mጐ olduᇰunu anlayamaz.



67

Balanchine ise Marie ve Prensi Kraliyet kጐzaᇰጐna bindirip gökyüzüne doᇰru 

uᇰurlar.

Nureyev’de, sandalyede uyuya kalan Clara rüyasጐ bitince uyanጐr ve 

macerasጐnጐ hayal eder.
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ጀKጀNCጀ BÖLÜM

MÜZጀKAL YAPI - KOREOGRAFጀ ጀLጀᗠKጀSጀ

2.1. Fጐndጐkkጐran Balesi’nin Müzikal Yapጐsጐ ve Koreografi ጀliᗰkisi

Çaykovski’nin Op.71a eser sayጐsጐyla düzenlediᇰi ve ilk kez 19 Mart 1892’de 

seslendirilen Fጐndጐkkጐran Bale Süiti’nin elimizde bulunan notalarጐndan yaralanarak 

çözümlemeye çalጐᗰacaᇰጐz. Balenin en karakteristik parçalarጐnጐ bir araya getirerek 

oluᗰturduᇰu bu Süitte yer alan: ‘Minyatür uvertür, 6 karakteristik dans (Marᗰ, ᗠeker 

Perisi’nin Dansጐ, ‘Rus Dansጐ, Arap Dansጐ, Çin Dansጐ, Mirlitons’larጐn Dansጐ’) ve 

Çiçeklerin Valsጐ adlጐ 8 müzikal bölüm Fጐndጐkkጐran Balesi’nin en sevilen tipik 

bölümlerini oluᗰturmaktadጐr. Böylece Fጐndጐkkጐran Balesi’nin özgün müzikal 

yapጐsጐnጐn oluᗰturma biçimi ve bunun dans düzenine yansጐmalarጐ konusunda bir genel 

fikir verme olanaᇰጐ bulacaᇰጐmጐzጐ düᗰünüyoruz.

Hareket düzeninde Kirov Balesi’nin St. Petersburg’da Marinski

Tiyatrosu’nda 1994 tarihinde sahnelenen Vasily Vainonen’nin sahne uygulamasጐ 

temel alጐnacaktጐr.

2.1.1. Minyatür Uvertür

Fጐndጐkkጐran Bale Süiti, Minyatür Uvertür adጐ verilen 182 ölçülük 2/4’lük 

ölçüde Si bemol majör tonunda bir açጐmlጐkla baᗰlar. Allegro giusto (canlጐ, orta

çabuklukta) bir tempoda yazጐlan marᗰ; Piccolo, 2 Flüt, 2 Obua, 2 Klarinet, 2 Fagot,  2 

Korno, 1. ve 2. Kemanlar, Viyalo ve Çelik Üçgen’den oluᗰan bir çalgጐ grubu 

seslendirir.

Uvertürün hafif, kayጐtsጐz çocukça bir Noel neᗰesi havasጐnጐ yansጐtmak için 

viyolonsel ve kontra baslara kalጐn rengi taᗰጐyan bakጐr nefeslilere, timbal, davul, zil ve 

benzeri güçlü vurmalጐ sazlara yer verilmediᇰi dikkat çekmektedir. Kesik akጐᗰlጐ, 

pp’den ff’ye uzanan crescendo’larla örülü hareketli ezgi, yaylጐlar ve flüt partileri 
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arasጐnda deᇰiᗰmeli olarak akar. Böylece daha baᗰtan itibaren neᗰeli, çocuksu bir 

masal dünyasጐnጐn atmosferi sanki çocuklarጐn gözünden yansጐtጐlmጐᗰ olmaktadጐr.

Uvertür müziᇰi karakter dansጐ olacak bir yapጐ göstermemektedir. 

Perde açጐldጐᇰጐnda sahnede Stahlbaum’un evi görülür. Dጐᗰarጐda kar 

yaᇰmaktadጐr. Orta yaᗰlጐ bir adam elinde merdivenle sahneye girer, sokak fenerini 

yakmaya baᗰlar. Bu arada misafirler ve çocuklar sahneye girerler. Çocuklar kartopu

oynamaya baᗰlarlar. Konuklar birbirlerini selamlar, evin kapጐsጐndan içeri girip 

yerlerini alጐrlar.

2.1.2. Marᗰ 

Canlጐ bir marᗰ temposunda çalጐnmasጐ ön görülen Sol majör tonundaki

4/4’lük tempoda yazጐlmጐᗰ olan bu marᗰ 88 ölçüden oluᗰmaktadጐr.

Kጐz ve oᇰlan çocuklarጐnጐn Noel aᇰacጐnጐn çevresindeki yürüyüᗰlerini 

canlandጐran bu marᗰta neredeyse tüm orkestra çalgጐlarጐnጐn görevlendirildiᇰi 

görülmektedir: 3 Flüt, 2 Obua, 2 Klarinet, 2 Fagot, 4 Korno, 1 Trompet, 1 Trombon, 

1 Bas Tuba, Zil, Kemanlar, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas düzeninde neredeyse tüm 

orkestraya görev verildiᇰi görülmektedir.

Ana melodi önce nefesli sazlar grubunda 4 ölçüde seslendirilmekte, bu 

yaylጐlarጐn seslendirdiᇰi 4 ölçülük 2. melodi cümlesiyle yansጐlanmaktadጐr. Soru cevap 

yöntemine benzeyen bir sጐralamayla baᗰlayan bu akጐᗰ özellikle yaylጐlar ve flüt 

grubunun Pizzicato’lu seri yansጐmalarጐyla devam etmekte ve Marᗰ tüm orkestranጐn 

katጐldጐᇰጐ bir düzenle ff nüansጐndaki tek bir 16’lጐk vuruᗰla sonlandጐrጐlmaktadጐr.

Bu müzik düzeninin baleye yansጐtጐlጐᗰጐnda ᗰu koreografik düzenin uygulandጐᇰጐ 

görülmektedir.

Kጐz ve erkeklerden oluᗰan 8 çift sahnenin sol ön kulisinden 2 pas chassé, 3 

adጐm ᗰeklinde sahneye girerler. Bas-hop yaparak Noel aᇰacጐnጐn etrafጐndaki daireyi 
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tamamlarlar ve el ele tutuᗰarak aᇰacጐn etrafጐnda saᇰ tarafa; 2 kez 2 sissonne, arkaya 3 

pas emboité sol tarafsa ise; polka yaparak bir galop oluᗰtururlar. 8 polkanጐn sonunda 

Droselmayer’in önderliᇰinde bas-hop yaparak daireyi açarlar. Sahnenin saᇰ ve sol 

yanlarጐnda 2’ᗰerli 2 çift olmak üzere yerlerine gelirler.

Grup; 2 pas jeté temps levé yer deᇰiᗰtirerek, 4 pas emboité yaparlar ve yana 2 

kez 1 sissonne fermée, pas de bourrée ile çiftler sahnenin sol tarafጐndaki çiftlerle yer 

deᇰiᗰtirirler. Sonunda çiftler aynጐ hareket kombinasyonuyla dansta ilk baᗰladጐklarጐ 

yerlere gelirler.

Masha ve Franz; 4 kez öne sissonne, öne pas emboité ayak deᇰiᗰtirerek 

yaparlar ve sahnenin orta öne gelirler. Kendi etraflarጐnda dönerek 2 kez arkaya 

croisée attitude, pas de valse yaparlar, 6 bas-hop ile sahnenin orta önüne, ilk 

baᗰladጐklarጐ yere gelip el ele tutuᗰarak 4 kez temps levé ile ayak deᇰiᗰtirerek öne 

attitude yaparlar.

Masha; Sahnenin solunda sጐrtጐ seyirciᇰe dönük olarak, Franz ise; Sahnenin 

saᇰጐnda yüzü seyirciᇰe dönük olarak durur.

Ayak ve yön deᇰiᗰtirerek 2 kez sissonne ouverte, 2 pas emboité, 1 pas 

assemblé yaparlar ve karᗰጐlጐklጐ birbirlerine selam verip Franz; saᇰ ön kulisin orada 

bekleyen Droselmayer’in yanጐna, Masha ise; Sahnenin saᇰጐnda duran dadጐsጐna koᗰar 

ve sarጐlጐr, elbiselerini gösterir.

Franz Droselmayer’den aldጐᇰጐ at baᗰlጐklጐ oyuncak sopayla bas – hop ile kendi 

etrafጐnda 1 tur döner. Sonra sahnenin sol tarafጐnda bekleyen saᇰ omuzlarጐnda tüfek 

taᗰጐyan asker kጐlጐᇰጐna girmiᗰ erkek çocuklarጐn yanጐna giderek onlara önderlik eder.

Marᗰ eᗰliᇰinde sahnenin solundan baᗰlayarak saᇰ ayak ile öne 90 derecede 

grand battement jeté yaparak soldan yatay bir çizgide sahnenin önünden geçerek 

saᇰa, (Bkz. ᗠekil 1)
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ᗠekil 1: Marᗰ Müziᇰiyle Çocuklarጐn Hareket Düzeni

Saᇰ kulisin oradan yarጐm bir daire çizerek, (Bkz. ᗠekil 2)

ᗠekil 2: Marᗰ Müziᇰiyle Çocuklarጐn Hareket Düzeni

Sahnenin orta arkasጐndan dikey 2 çizgi ile sahnenin önene doᇰru ilerleyen asker 

kጐlጐᇰጐna girmiᗰ çocuklar, (Bkz. ᗰekil 3)
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ᗠekil 3: Marᗰ Müziᇰiyle Çocuklarጐn Hareket Düzeni

Ellerinde bebekleriyle dikey çizgide yüz yüze durup dans eden kጐz çocuklarጐnጐn 

arasጐndan geçerler. Saᇰ ve sol gruplara ayrጐlጐrlar. (Bkz. ᗠekil 4)

 ᗠekil 4: Marᗰ Müziᇰiyle Çocuklarጐn Hareket Düzeni

Bu hareketler yapጐlጐrken, Franz en önde oyuncaᇰጐyla ufak daireler çizerek eᇰlenir.
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Erkekler bu kombinasyonu yaparlarken kጐz çocuklarጐ, Noel aᇰacጐnጐn altጐndan 

aldጐklarጐ bebekleriyle sahnenin arkasጐndan sahne önüne doᇰru 6 polka yaparak 

ilerlerler. Müzikteki deᇰiᗰimle birlikte kጐzlar 2 dikey çizgi ile yüzleri birbirlerine 

dönük saᇰ ayak öne dégagé ile baᗰlayarak 2 yavaᗰ, 4 hጐzlጐ 2 set halinde hareketlerini 

yaparlar. Sonunda bas – hopla yer deᇰiᗰtirerek kendi çevrelerinde dönerler.

Bu sጐrada Droselmayer Masha’yጐ belinden tutarak havaya kaldጐrጐr, onu öperek 

sevgi gösterisinde bulunur. Kጐzlar dans bitiminde bebeklerini ailelerine, erkekler ise 

tüfeklerini sahnenin arkasጐnda boᗰ bulduklarጐ alana koyarlar. 

Masha Droselmayer’in gözlerini baᇰlar ve bütün çocuklarጐn katጐlጐmጐyla 

körebe oyununu oynamaya baᗰlarlar. 

Masha Droselmayer’in arkasጐna saklanጐr, 3 dansçጐ kጐz çocuᇰu el ele tutuᗰarak 

polka hareketi ile 1 daire yaparlar. Gözü baᇰlጐ olan Droselmayer’i döndürerek 

kafasጐnጐ karጐᗰtጐrጐrlar. Droselmayer’de çocuklarጐn elinden kurulduktan sonra Masha 

yerine Masha’nጐn dadጐsጐnጐ yakalar. Sahnenin saᇰጐndan soluna doᇰru gider, bir arayጐᗰ 

içerisindedir. Dört kጐz el ele tutuᗰarak sahnenin önünde dört pas emboité yaparlar. 

Drosselmayer gelince kaçarlar.

Çocuklar sahnede daᇰጐnጐk bir ᗰekilde bas – hop yapamaya baᗰlarlar. 

Drosselmayer sahnenin solundan saᇰጐna doᇰru ilerlerken çocuklar, Drosselmayer’i 

ᗰaᗰጐrtmaya çalጐᗰarak arkadan ona dokunurlar. Sahnenin saᇰጐndan gelen Masha, 

Drosselmayer’in arkasጐndan ilerleyerek çeketine dokunur. Kafasጐ karጐᗰan 

Drosselmayer sahnenin soluna gider. Drosselmayer gözündeki örtüyü açarak 

Masha’yጐ sahne ortasጐnda yakalayጐp, belinden tutarak 1 kez yukarጐ kaldጐrጐp yere 

koyar ve baᗰlayan yeni müzikle onu dansa davet eder. Drosselmayer, 1 tur daire 

çizerek kendi etrafጐnda öne croisée attitude, öne 3 küçük adጐm, 1 tur daire çizerek 

arkaya croisée attitude öne 3 küçük adጐm yapar. Aynጐ kombinasyonu Masha’da 

uygular ve sonra Droselmayer 4 öne dégagé yaparak, aynጐsጐnጐ Masha’nጐn yapmasጐnጐ 

bekler. Sahnenin ortasጐndan sol önüne doᇰru el ele tutuᗰarak 3 pas chassé, 1 flic, 2 

arkaya pas chassé yaparlar ve koᗰarak sahnenin saᇰ arkasጐna giderler.
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Sonunda bütün grup, el ele tutuᗰarak sol ön kulisten pas chassé adጐmlarጐyla sahneyi 

terk ederler.

2.1.3. ᗠeker Perisi’nin Dansጐ 

ጀkinci perde de ᗠekerleme Ülkesi sahnesinde yapጐlan bu dans Andante non 

troppo (aᇰጐrca ama çok deᇰil) temposunda yazጐlmጐᗰ Mጐ minör tonunda 52 ölçülük 

2/4’lük bir danstጐr. Bu dans, 3 Flüt, 2 Obua, 1 Korangle, 2 Klarinet, Bir Bas Klarinet,

2 Fagot, 4 Korno, Çelesta ve yaylጐlardan oluᗰan bir çalgጐ grubu seslendirir.

ጀlk 4 ölçüsü yaylጐlardaki pizzicato giriᗰiyle baᗰlayan parça 5. ölçüden itibaren 

çelestanጐn da katጐlጐmጐyla oldukça renkli bir dans haline dönüᗰür.

Daha önceden dediᇰimiz gibi Çaykovski’nin Amerika’ya giderken Paris’in 

arka sokaklarጐnda ilk kez dinlediᇰi yeni bir çalgጐ olan Çelestayጐ burada kullandጐᇰጐnጐ 

ve müziᇰe büyüsel anlamda çok farklጐ bir boyut getirdiᇰini biliyoruz. 

ᗠeker Perisi’nin müziᇰi eᗰliᇰinde yapጐlan koreografik düzenleme sጐrasጐyla 

ᗰöyle geliᗰmektedir:

Sahnenin saᇰ arka kulisinden çጐkan dansçጐ pionte’de 16 adጐm atarak 

diyagonal bir çizgide sahnenin sol ön kulisine doᇰru ilerler ve arkaya attitude 

épaulement croisée yapar. Kollar; diyagonal adጐmlarda sol kol; 1. pozisyonda, saᇰ 

kol; 2. pozisyondadጐr ve daha sonra 1. pozisyondaki kol 3. pozisyonda allongeé’ye 

gelir. Attitude épaulement croisée’de 3. pozisyondadጐr. (Bkz. ᗠekil 5)
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ᗠekil 5: ᗠeker Perisi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

Altጐncጐ pozisyonda pas couru ile öne iler, kollar; 1. pozisyona gelir. Pointe’te 

(temps de pointes) sol ayak double rond de jambe en l’air yapar ve pionte’de beᗰinci 

pozisyona kapatጐr. Kollar; sol kol 3. pozisyona, saᇰ kol 2. pozisyonda allongée’ye 

gelir. Pionte’te (temps de pointes) 3 kez temps levé sauté yapar ve 3.’de pionte’de 

(temps de pointes) temps levé sauté yapmak yerine changement de pieds yaparak 

ayak deᇰiᗰtirir. Kollar; 1. ve 2. pozisyondadጐr. ጀki küçük pas embioté (kollar; 2. 

pozisyon allongée’dedir.) yaptጐktan sonra bir tane piqué, épaulement croisée arkaya 

attitude (kollar; sol kol 3. pozisyonda, saᇰ kol 2. poz ikinci pozisyonda, pas de 

bourrée en tournant yaparak (pas de bourrée en tournant’ta kollar; bir kol 3. 

pozisyonda, diᇰer kol 2. pozisyonda) ayaᇰጐnጐ beᗰinci pozisyona kapatጐr. Bu 

kombinasyon 3 kez saᇰ, sol ve saᇰ ayak ile tekrarlanጐr. Bu hareket esnasጐnda dansçጐ 

sahnenin sol ön kulisini ve sahnenin ortasጐnጐ kullanጐr. Üçüncü tekrarda sahnenin sol 

tarafጐnda ilk harekete baᗰladጐᇰጐ yere gelir ve hareketin sonunda bir sola glissade, sol 

ayak arkada beᗰinci pozisyon ve poz yapar (kollar; sol kol üçüncü, saᇰ kol ikinci 

pozisyondadጐr). Hazጐrlጐk alarak arkaya attitude criosé’lere baᗰlayarak sahnenin 

solundan saᇰጐna 6 kez arkaya ouverte, attitude croisée (saᇰ bacak), pas de bourrée, 

arkaya ouverte attitude croisée (sol bacak), pas de bourrée yapar. 6. attitude’ün 

sonunda en facé olarak bir tane 2 tur tour piqué yapar ve hareketin bitiᗰinde 5. 
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pozisyona ayaᇰጐnጐ kapatጐr. Kollar; sol kol 2., saᇰ kol önce 1. pozisyondadጐr. 

Attitude’de kollar 2. pozisyondadጐr. 

ᗠeker Perisi, Sol ayak önde 5. pozisyonda saᇰ ön kulisten sol arka kulise kadar 

zigzag çizerek, pas de bourrée suivi hareketiyle geri gider (Bkz. ᗠekil 6). Kollarጐyla 

dansa davet eder. Suivi hareketinde kollar; 3. ve 2. pozisyonda dalgalanarak hareket 

eder. Sonra kollar 2. pozisyon allongée’den 3. pozisyona gelir ve dansa davet eder, 

oradan 2. pozisyona açጐlጐr.

ᗠekil 6: ᗠeker Perisi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

Sahnenin sol arka kulisinden saᇰ ön kulise kadar 3 kez point’te saᇰ ayakla 

baᗰlayarak piqué öne attitude croisée ouverte / 3. arabesque / 3 kez saᇰ – sol – saᇰ 

ayakla adጐm ouverte / 1. arabesque / temps levé en tournant / pirouette dégagé 

endehors / preparasyon poz. plié tekrar aynጐ kombinasyon yapጐlጐr. Kollar; piqué’de 

sol kol 2. pozisyon, saᇰ kol 1. pozisyondadጐr, sonra sol kol 3. pozisyona, saᇰ kol da 

1. pozisyona gelir. Pirouette’de kollar; sol kol 3., saᇰ kol 1. pozisyondadጐr. 3. tekrarጐn 

sonunda 5. pozisyon poz ve ayak arkaya soutenu yapar. 3 kez bu hareketi yaptጐktan 

sonra sonunda sahnenin saᇰጐndan soluna yatay bir çizgi ile tour chainé yaparak 

ilerlerler. Passé önden arkaya plié- relevé 5. pozisyon épaulement croisé poz. Tombé 

endehors pirouette, 5. pozisyona kapatጐr ve 3 defa soutenu entournant yapar. Kollar: 

sol kol 3. pozisyonda, saᇰ kol 2. pozisyondadጐr. 3 chainé sol bacaᇰጐ passé öne çeker, 
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5. pozisyon plié- relevé yapar ve poz verir. Kollar; sol kol önce kጐrጐk, saᇰ kol 2. 

pozisyonda allongée’dedir. Dansጐn bitiminde sahnenin orta önüne gelir ve selam 

yaptጐktan sonra sahneyi sol ön kulisten terk eder.

2.1.4. Arap Dansጐ (Kahve Dansጐ) 

Allegretto (Çabukça ancak allegro kadar deᇰil) Sol minör, 102 ölçü, 3/8’lik

3 Flüt, 2 Obua, 1 Korangle, 2 Klarinet, 2 Fagot, Tamburin (def), Yaylጐlar

Sol majör tonundaki Rus Dansጐ Trepak’tan sonraki parça olan Arap Dansጐ, 

müzikal açጐdan Trepak’ጐn hareketli karakterinin tersine, Sol minör tonunda, duraᇰan 

fakat gizemli bir yapጐ ortaya koymaktadጐr. ጀlk dört ölçü, viyola ve çellolardaki yalጐn 

fakat sürdinin yarattጐᇰጐ puslu bir giriᗰle baᗰlar. Sonrasጐnda, parçanጐn ana motifi 

korangle, 1.ve 2. klarinetlerin oluᗰan armonik bir örgü içerisinde verilir. Arkada ritim 

olarak def eᗰliᇰi duyulur.

Daha sonra sürdinli kemanlardan bölümün ilk temasጐ gelir. Korangle ve 

fagotlar temayጐ tekrarlarlar. Yine sürdinli kemanlarda seslendirilen a2 temasጐnda ise, 

a1’dekine ek olarak fagotlarda temanጐn ilk motifinin aralጐksal çevrimi kontrpuantik 

bir yapጐ içerisinde ve kemanlara ters hareket oluᗰturacak ᗰekilde iᗰlendiᇰi 

görülmektedir.

Parçanጐn akጐᗰጐnda bu kez baᗰlangጐçtaki ana motif korangle, 1. ve 2. 

klarinetlerde, arkadaki def eᗰliᇰiyle beraber tekrar geliyor. Çello ve viyolalardaki 

ostinato eᗰlikte ritmik örgü korunmakla beraber yapጐ iki grup arasጐnda karᗰጐlጐklጐ 

olarak bölüᗰtürülmüᗰtür. Akorun üçlüsünün atጐlmasጐyla ortaya çጐkan bu yapጐnጐn 

sürdinli kontrabaslarda da uzatጐlarak verilmesi, ses bölgesinin iyice 

pesleᗰtirilmesinden dolayጐ daha koyu ve karanlጐk bir etki yaratmጐᗰtጐr.

1. obuada seslendirilen motif, 1. keman ve viyolalarda bir sekizli aᗰaᇰጐdan 

verilen a1 temasጐna kontrpuan oluᗰturacak ᗰekilde devam eder. Ana motiften bir

kesitin nota deᇰerlerinin sጐkጐᗰtጐrጐlmasጐ sonucu hጐzlandጐrጐlmጐᗰ biçimde flüt, obua ve 
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klarinet gruplarጐnda seslendirildiᇰi armonik yapጐ bunu izler. 1. obuanጐn seslendirdiᇰi 

motif, 78.-85. ölçüler arasጐnda aynጐ örgü üzerinde korangle tarafጐndan yinelenir. Flüt, 

obua ve klarinetlerin seslendirdiᇰi motif ise bu kesitte korangle, klarinet ve fagot 

gruplarጐnda iᗰitilir. Böylece alt ses bölgelerine yavaᗰ bir geçiᗰ yapጐlarak bitiᗰ 

duygusunun kuvvetlendirilmek istendiᇰi anlaᗰጐlmaktadጐr.

Daha sonra parçanጐn sonuna kadar olan kጐsጐmda bu kapanጐᗰ etkisi daha da 

kendisini belli etmektedir. Ana motif arkasጐndaki armonik yapጐ olmadan sadece bas 

klarinette verilmiᗰtir. Bunu takiben akorun üçlüleri (önce minör sonra majör) 

fagotlarda duyurulmaktadጐr. Arka planda viyola ve çellolarጐn yaptጐᇰጐ eᗰlik 

baᗰlangጐçtakinin aynጐsጐdጐr, ancak burada kontrabaslarጐn uzayan seslerinden oluᗰan bir 

yapጐ üzerinde verilmiᗰtir. Etkiyi güçlendirmek amacጐyla, fagotun çalmadጐᇰጐ 

kጐsጐmlarda üçlü orkestradaki diᇰer hiçbir çalgጐdan duyurulmamaktadጐr. Son ölçülere 

doᇰru def (tamburin) eᗰliᇰi de giderek kaybolarak kapanጐᗰጐ tamamlar.

Bu müzikal akጐᗰ içerisinde biçimlendirilen Arap Dansጐ’na koreografik açጐdan 

getirilen düzenlenmelere baktጐᇰጐmጐzda 

2. perde de sahnelenen 1 grup dansጐdጐr. Doᇰu motiflerinin kendini 

hissettirdiᇰi yumuᗰak bir grup dansጐ olduᇰunu görüyoruz. Dans baᗰlamadan önce

sahnenin arka ortasጐnda merdivenlerin üstünde duran taburede oturan 5 dansçጐ kጐz, 

müzikle sahnenin ortasጐna yatay bir çizgi halinde saᇰ tarafta 2 dansçጐ, ortada solist, 

sol tarafta diᇰer 2 dansçጐ olacak ᗰekilde yürüyerek gelirler ve dans için pozlarጐnጐ 

alጐrlar.

Birlikte en facé duran kጐzlar, sol ayakla 2 adጐm, öne attitude, adጐm, adጐm saᇰ 

ayakla öne attitude yaparlar. Kollarda; aynጐ bacak, aynጐ kol ile olacak ᗰekilde 

dalgalanarak hareket ederler. Grup; bu kombinasyonu 4 kez yaparken, ortada duran 

solist dansçጐ 3. tekrardan sonra 1 adጐm öne çጐkar ve ayaklar 5. pozisyonda relevé’de 

sol ayak önde croisé’de poz gösterip, sol ayak önde kalacak ᗰekilde dize doᇰru 

oturur. Hemen ayaᇰa kalkarak aynጐ kombinasyonu sol – saᇰ – sol olmak üzere 3 kez 

tekrarlar. Kollar;  pas tombée’de aᗰaᇰጐda, ayaᇰa kalkጐnca yukarጐda 3. pozisyonda 
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olacak ᗰekilde dalgalanጐr. Solist dansçጐ bu hareketleri yaparken; saᇰ ve sol tarafta 

duran 1. – 2. – 3. – 4. kጐzlar ise sahnenin saᇰ ve solunda olmak üzere dikey çizgi 

halinde 2’ ᗰer çift olarak 2. kጐz 1. kጐz ile, 3. kጐz 4. kጐz ile pas de bourrée suivi 

hareketiyle bir birlerini yatay olarak geçerek yer deᇰiᗰtirirler.

Bu hareketin bitiminde hep beraber olacak ᗰekilde 1 öne pas tombée yapጐp, 

arkaya saᇰ ve sol bacak arkaya 2 küçük adጐm alጐrlar. 5. pozisyonda poz gösteren 

solist kጐz daha sonra 3 kez dize oturacak ᗰekilde öne tombée yapar. Bu sጐrada grup 

kጐzlarጐ pas de bourrée suivi hareketiyle eᗰleriyle yer deᇰiᗰtirmek yerine, kendi 

etraflarጐnda bir tur dönerler. Kollar; sol kol 3. pozisyona, saᇰ kolda 2. pozisyona 

kalkacak ᗰekilde port de bras yaparlar. Tekrar hep beraber olacak ᗰekilde 2 kez öne 

tombée ve arkaya 4 küçük adጐm alጐrlar. 

Solist kጐz, sahnenin ortasጐnda en facé dizleri üstüne oturur. Öne port de bras yapar, 

ayaᇰa kalkጐp sol tarafa yavaᗰça 1 adጐm alጐr. Aynጐ hareketi saᇰ tarafa yapar, saᇰ tarafa 

yaparken yana 2 adጐm alጐr. Kollar ayak yana adጐm alጐrken yumuᗰak bir ᗰekilde  2. 

pozisyonda dalgalanarak port de bras yapar, yana adጐm alጐp poz yaparken de gene 

yumuᗰak kol hareketleriyle kollar 3. ve 2. pozisyonda vücut yana port de bras 

yaparak eller birleᗰir. Grup kጐzlarጐ da solist bu kombinasyonu yaparken, arkada 

2.’ᗰerli çift olarak sahnenin saᇰጐnda ve solunda durup, 1.ve 4. kጐzlarጐn yüzü sahneye 

dönük, 2. ve 3. kጐzlarጐn sጐrtጐ sahneye dönük olacak ᗰekilde dururlar ve 6. pozisyonda 

el ele tutuᗰarak dize çöküp kalkarlar. Kollar ise bu hareketi tamamlamak için 

yumuᗰak olarak 3. pozisyon allongée’ye kalkጐp aᗰaᇰጐya iner ve aᗰaᇰጐda dalgalanarak 

küçük bir port de bras yapar. Bu kombinasyonu aynጐ ᗰekilde kendi bölgelerinde, 

küçük bir daire çizerek yön deᇰiᗰtirerek tekrarlarlar. 3. tekrarጐn sonunda grup 

dansçጐlarጐ eᗰlerinden ayrጐlጐp, yüzleri sahneye dönük olacak ᗰekilde, 2 tane öne pas 

tombée, arkaya 2 adጐm alarak solist dansçጐ ile birleᗰerek yatay çizgiye girerler.

Sahnenin ortasጐnda yüzleri sol orta kulise doᇰru bakacak ᗰekilde dizlerinin 

üstüne otururlar. Hep beraber arkaya ve öne port de bras yapጐp ayaᇰa kalkarlar, saᇰ 

tarafa dönüp tekrar dizleri üstüne oturup tekrar arkaya ve öne port de bras yaparlar. 

Ayaᇰa kalkጐp sol yana yavaᗰ bir ᗰekilde 1 adጐm alጐrlar. Aynጐ hareketi saᇰ tarafa 



80

yapar, saᇰ tafra yaparken yana 2 adጐm alጐrlar. Kollar ayak yana adጐm alጐrken 

yumuᗰak bir ᗰekilde 2. pozisyonda dalgalanarak port de bras yapar, yana adጐm alጐp 

poz yaparken de gene yumuᗰak kol hareketleriyle kollar 3. ve 2. pozisyonda vücut 

yana port de bras yaparak eller birleᗰir. Grup kጐzlar 2 kez croisé öne pas tombée 

arkaya adጐm, adጐm alጐrlar. Bu sጐrada Solist dansçጐ çizgiden ayrጐlጐp ortaya çጐkar 1 kez 

croisé öne pas tombée arkaya adጐm, adጐm alጐr. 

Grup kጐzlarጐ diyagonal durarak saᇰ ve sol tarafa elleriyle sanki alkጐᗰlar gibi küçük 

dalga hareketleri yaparlar. 

Daha sonra solist kጐz, ortada poz yapar sahnenin saᇰጐndan soluna geçerek 2 

kez croisé, effacé ile öne pas tombée yaparak dizlerinin üstüne çökerek dans eder, 

saᇰ tarafa dönüp 1 tane croisé öne pas tombée yapar ve sol tarafa dönerek pozda 

durur. Sahnenin solundan saᇰጐna geçerek tekrar 2 kez croisé, effacé ile öne pas 

tombée yaparak dizlerinin üstüne çökerek dans eder, sol tarafa dönüp 2 tane croisé 

öne pas tombée arkaya 2 adጐm alጐr.

Solist kጐz ortada en facé durarak, saᇰ bacak arkadan développé ile ayak yana açጐlጐr, 

yana pas tombée yapar ve pirouette döner, pirouette tamamladጐktan sonra poz durup 

saᇰ bacak ile croisé 90 derecede ayak relevé’de dizler kጐrጐk olarak öne développé 

yapar. Öne bir adጐm alጐp, ayak 6. pozisyonda, relevé’de dizler kጐrጐk olarak poz durur. 

Tekrar öne bir adጐm alጐr. Sol yana 1 adጐm alጐr, saᇰ yana yavaᗰça 2 adጐm alጐr, 3 adጐm 

arkaya adጐm alጐp 2 adጐm öne gelir ve tekrar biraz önce yaptጐᇰጐ kombinasyonu tekrar 

eder, saᇰ ayak arkadan developpe ile yana açጐlጐr, yana pas tombée, pirouette döner, 

pirouette tamamladጐktan sonra poz durup saᇰ bacak ile croisé 90 derecede ayak 

relevé’de dizler kጐrጐk olarak 90 derecede öne développé yapar. Öne bir adጐm alጐp, 

ayak 6. pozisyonda, relevé’de dizler kጐrጐk olarak poz durur. Solist dansçጐ tekrar öne 

bir adጐm alጐr. Sol yana 1 adጐm alጐr / saᇰ yana yavaᗰça 2 adጐm / arkaya 1 adጐm alጐr / sol 

ayak önde kጐrጐk, saᇰ ayak arkada esneme yapar / pas de bourrée suivi hareketiyle 5. 

pozisyonda sahnenin arkasጐna doᇰru geri geri gider. 5. pozisyonda, relevé’de poz 

durup 1 tane soutenu yapar / saᇰ tarafa croisé öne developpe açar / aynጐ ayaᇰጐ arkaya 

getirip esneme yapar / 1 tur pas de bourrée suivi / aynጐsጐnጐ sol tarafa sol bacakla 

tekrarlar ve pas de bourrée suivi ile sahnenin arkasጐna doᇰru geri geri ilerler.
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4 grup dansçጐ kጐzጐn ortasጐna girer. Kollar yana développé’de 2. pozisyonla, 3. 

pozisyon arasጐnda allongée’dedir. Yana pas tombée’de eller vücutla beraber saᇰ 

tarafa, yana bort de bras yapar / pirouette’de kollar omuzlara dokunur / öne 

développé’de ise saᇰ kol 1. pozisyondan 2. pozisyona allongée’ye, sol kolda 1. 

pozisyondan 3. pozisyona allongée’ye / 6. pozisyon relevé’de kollar yana 

allongée’ye açጐlጐr, öne adጐm aldጐᇰጐnda eller önde dalgalanarak dudaᇰa gelir ve 2 kez 

dudaᇰa dokunarak öne doᇰru açጐlጐr.

Solist kጐz yana developpe hareketine baᗰladጐᇰጐndan itibaren, grup ona eᗰlik 

etmek için, diyagonal çizgide sola 3 adጐm ilerlerler, durup, diyagonal çizgide hafif en 

facé dönüp saᇰ ayak yana degagé’ye açarlar, saᇰa 3 adጐm ilerlerler, durup sol ayak 

yana degagé’ye açarlar, bu kombinasyonu saᇰ – sol olmak üzere 8 defa tekrarlarlar 

ve 8 tekrarጐn sonunda, 3 kez croisé öne pas tombée, arkaya saᇰ ve sol ayakla 2 tane 

adጐm yaparak solist dansçጐnጐn dansጐ bitene kadar ona eᗰlik ederler. Kollar; diyagonal 

çizgide adጐm alጐrken etek tutuᗰunda allongée, ayak yana açጐlጐrken göᇰüs hizasጐndan 

yana 2. pozisyonda allongée’ye açጐlጐr, croise öne pas tombée de saᇰ ve sola iki el 

birleᗰip dalgalanarak port de bras yapar.

Solist kጐz, soutenu yapጐp saᇰ tarafa ayaᇰጐ 90 derecede croisé öne développé 

açtጐᇰጐnda / grup kጐzlarጐ, sahnenin saᇰጐnda ve solunda 2 ᗰerli çift olarak, saᇰ tarafa 

vücutla beraber port de bras, öne doᇰru 5. pozisyonda pas de bourrée yaparak 

ilerlerler / 1 tane croisé öne pas tombée yaparlar ve solist kጐz sol tarafa ayaᇰጐ 90 

derecede croisé öne développé açtጐᇰጐnda, grup kጐzlarጐ saᇰ tarafa vücutla beraber port 

de bras yaparak kendi etraflarጐnda pas de bourrée suivi en tournant yaparlar, 1 tane 

öne croise pas tombée yapጐp solist kጐzጐn aralarጐna katጐlmasጐyla, hep beraber sol ayak 

önde olacak ᗰekilde en facé 5. pozisyonda poz yaparlar.

Grup kጐzlarጐ, solist kጐzጐ ortalarጐna alacak ᗰekilde, solist kጐzጐn etrafጐnda daire 

oluᗰturarak 1 tur dönerler ve her dansçጐ bir diᇰerinin yerine geldiᇰinde 5. pozisyon 

poz durup, arkaya 90 derecede développé yaparlar. Bu kombinasyonu 2 sefer 

yaptጐktan sonra, dairede baᗰladጐklarጐ yere gelirler ve yine daire olacak ᗰekilde, 6. 

pozisyonda dizlerinin üstünde yere otururlar, arkaya ve öne birer port de bras 
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yaparlar. Kollarጐ dalgalanarak hareketi tamamlarlar. Ortada kalan solist dansçጐ ise 

kጐzlar arkaya developpe yaparken en facé durarak 2 kez, sol ayak önde, saᇰ ayak 

arkada dizinin üstüne durarak kollarla beraber saᇰa ve sola kollar 1.- 2. pozisyondan 

geçerek hጐzlጐ bir ᗰekilde port de bras yapar. Ayaᇰa kalkar öne doᇰru dalgalanarak 

port de bras yapar, 5. pozisyonda poz durur, kollar baᗰጐn üstünde çapraz, avuç içleri 

birbiriyle bitiᗰik olarak durur. Arkaya pas de bourrée suivi yapar. Grup kጐzlarጐ yerde 

arkaya ve öne port de bras yaparken solist dansçጐ 6 tane öne ve arkaya croisée 

attitude yapar. Grup kጐzlarጐ ayaᇰa kalkarlar ve solistle beraber en facé dururlar. 4. 

pozisyondan 1 tur endehors cou – de – pied’de pirouette, pas de bourrée yaparlar. Bu 

kombinasyonu 3 kez tekrarlarlar. Kollar; pirouette dönerken aᗰaᇰጐda etek tutuᗰunda, 

eller allongée’dedir. 3. tekrarጐn sonunda grup kጐzlarጐ solistin yanጐna öne adጐm alarak 

gelirler, hep beraber yatay çizgiye girerler ve solistle beraber sahnenin önüne doᇰru 

yatay çizgide ilerlerler. Yüz saᇰ kulise dönük olarak saᇰ kol 3., sol kol 2. pozisyonda, 

ayaklar 6. pozisyonda dizlerin üstüne pilé ile eᇰilip, kalkarlar, Kollarda bu sጐrada 

aᗰaᇰጐya doᇰru dalgalanarak harekete eᗰlik eder. 1 tur kendi etraflarጐnda pas de 

bourrée suivi ile dönerler. Bu kombinasyonu 3 kez tekrarlarlar ve ardጐndan 3. 

tekrarda, 2 kez ayaklar 6. pozisyonda dizlerin üstüne pilé ile eᇰilip, kalkarlar, 1 tur 

dönmek yerine 2 tur pas de bourrée suivi ile dönerler, sol tarafa saᇰ ayak önde rond 

yapጐp, sola dönüp, croisé durup; 1 tane öne pas tombée adጐm alጐp; sol ayaᇰጐn üstüne 

oturup; saᇰ ayaᇰጐ öne uzatጐrlar. Kollar; dönüᗰte 3. pozisyondadጐr, bitiriᗰ pozunda 

bedene yapጐᗰጐk çapraz durmaktadጐr ve bu poz ile bitiriᗰ pozunu verirler.

Böylece yumuᗰak, orient havasጐnda dinlendirici bir bölüm tamamlanmጐᗰ 

olmaktadጐr.

2.1.5. Çin Dansጐ (Çay Dansጐ)

Uzakdoᇰu Çin müziᇰinin çaᇰrጐᗰጐmlarጐ üzerine oturtulan Çin Dansጐ Si bemol 

majör tonunda 4/4’lük 32 ölçü süren Allegro moderato (orta çabuklukta) bir müzik 

üzerine kurulmuᗰtur. 2 Flüt, 1 Piccolo Flüt, 2 Klarinet, 2 Fagot, 1 Korno, 

Glockenspiel ve yaylጐlar tarafጐndan seslendirilir.
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Parça 2 ölçülük kontrabas ve fagotlardan iᗰitilen pizzicato (kesik kesik ve 

kጐsa) karakterde bir giriᗰle baᗰlar. Bu giriᗰin ardጐndan temanጐn kጐvrak ve neᗰeli 

figürlerle arpejlerden oluᗰan süslemeli ilk motifi flütte duyulur. Temayጐ oluᗰturan

baᗰlጐca sesler süslemeler dጐᗰጐnda glockenspiel ile vurgulanmaktadጐr. Müzik 

yaylጐlardaki pizzicato çalጐnan motifin tekrarlarጐndan kurulu, coda kጐsmጐ parçanጐn 

bitimine kadar glockenspiel ile vurgulanarak ve flütlerin atlamalጐ figürleriyle 

zenginleᗰtirilerek sürdürülür.  

Dansçጐlar, sahnenin orta kulisinden karᗰጐlጐklጐ koᗰarak sahneye çጐkarlar. 

Ellerinde yelpaze tutmaktadጐrlar ve sahnenin ortasጐnda dansa baᗰlamak için pozlarጐnጐ 

alጐrlar. Dansa baᗰladጐktan sonra ayak hareketleriyle uyumlu bir ᗰekilde yelpazeleri 

kullanጐrlar. Birbirlerinin etrafጐnda 1 tur yer deᇰiᗰtirerek dönerler.

Kadጐn dansçጐ; 1 tane yana pas assemblé, entrechat six, 1 échappé kapatጐp 6. 

pozda ilerleyerek 3 tane point’te zጐplayarak temps levé sauté yapar. Ortaya gelir ve 1 

échappé kapatጐp / 4 kez 1. pozisyonda 5 tane plié relevé (point’te çጐkarak) yapar ve 

sonra saᇰ arka ayak coupé hazጐrlጐk alጐp aynጐsጐnጐ sola yaptጐktan sonra 3. tekrarda 

coupé hazጐrlጐk ve 5. Pozisyondan / 2 tur pirouette / 2 tane point’te temps levé sauté 

zጐpladጐktan sonra sol ayak arkaya croisée attitude yapar. Saᇰ ayakla 5 pas ballonné 

ile ilerledikten sonra sola aynጐsጐnጐ 5. pozisyon çift pirouette’le yapar, daha sonra 

koᗰarak sol arka köᗰeye gider. 4 kez point’te zጐplayarak temps levé sauté yapar ve 

koᗰarak saᇰ köᗰeye gider. Aynጐ kombinasyonu saᇰ köᗰeden yapar, koᗰarak sahnenin 

ortasጐna gelir. 18 kez point’te plié relevé yapar ve daha sonra 5. pozisyonda çift 

pirouette sol dize oturur, saᇰ ayak önde point’te poz alጐr.

Erkek dansçጐ; Saᇰa yana pas assemblé, entrechat six , pas échappé, 6. 

pozisyona kapatጐr. 3 tane yana ilerleyerek temps levé sauté yapar. 4 tane ayak 45 

derecede yana açarak changement de pied yapar. Arkaya coupé hazጐrlጐk ve aynጐsጐnጐ 

sol tarafa yapar. Pas assemblé ve ጀtalyan changement, tour en l’air, 2 temps levé 

sauté, croisé attitude plié, 5 pas balloné ilerleyerek aynጐsጐnጐ sola yapar. Bu 

kombinasyonu sola yaptጐktan sonra arka köᗰeye koᗰar, 4 kez havada elleri ayaᇰa 

deydirerek sissonne soubresaut yapar. Dansçጐ, ardጐndan aynጐ hareketleri sola yapar ve 
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daha sonra koᗰarak kጐz ile sahnenin ortasጐnda buluᗰur. Kጐzጐn arkasጐnda 16 tane 

changement de pied yapar. 5. pozisyon entrechat six zጐplar ve 6. pozda sol ayak önde 

plié’de bitiᗰ pozunu verir.

Dansçጐlar bitiᗰ pozunu verdikten sonra selam verip saᇰa ve sola ayrጐlarak ön 

kulisten sahneyi terk ederler.

2.1.6. Rus Dansጐ (Trepak)

Trepak adጐ verilen bu Rus Dansጐ’nጐn özelliklerini koruyarak molto vivace       

(çok kጐvrak ve çok canlጐ) tempoda yazጐlmጐᗰ Sol majör tonunda 84 ölçü 2/4’lük bir 

danstጐr.

Bu dans 3 Flüt, 2 Obua, 1 Korangle, 2 Klarinet, 1 Bas Klarinet, 2 fagot, 4 

korno, 2 Trompet, 2 Trombon, 1 Bas Trombon, 2 Timpani, 1 Tamburin ve 

yaylጐlardan oluᗰan topluluᇰun seslendirilmesi ön görülmüᗰtür.

Ana temayጐ 1. kemanlar seslendirir. Armonik yapጐ aᇰጐrlጐklጐ olarak üflemeli

çalgጐlarda bulunur. Yaylጐlar ritmik yapጐyጐ desteklerler. Parça yaylጐ ve üflemeli 

çalgጐlarጐn armonik bulgularጐ ile tamburinin katጐmlጐ ile daha da belirgin bir hale gelir. 

Parçanጐn kapanጐᗰጐ Prestissimo ( çok hጐzlጐ) boyutunda bir düzeyde sonuçlanጐr.

Rus folklorik hareketlerinin de eᗰlik ettiᇰi baleye yansጐtጐlmጐᗰ; 2 kadጐn, 1 erkek 

dansçጐyla koreografisinin yapጐlmጐᗰ olduᇰu çok canlጐ, hareketli ve ritmik bir danstጐr. 

Erkek ortada, 2 kጐz erkeᇰin saᇰ ve sol koluna girmiᗰ olarak dansa baᗰlarlar. Saᇰ arka 

köᗰeden 3 sayጐda bir adጐm deᇰiᗰtirerek, 4 set yaparak sahnenin sol ön köᗰesine 

gelirler. 4 kez ayak deᇰiᗰtirerek öne pas emboité yaparlar. Saᇰ ayak öne basጐp, sol 

arka köᗰeye yüz seyirciye dönük geri geri 12 kez pas emboité yaparak ilerlerler. 

Erkek ortada, iki kጐz, erkeᇰin saᇰ ve sol koluna girmiᗰ olarak dansa baᗰlarlar. 

Saᇰ arka köᗰeden 3 sayጐda bir adጐm deᇰiᗰtirerek 4 set yaparak sahnenin sol ön 

köᗰesine gelirler. 4 kez ayak deᇰiᗰtirerek öne pas emboité yaparlar. Saᇰ ayak öne 
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basጐp sol arka köᗰeye yüzü seyirciye dönük geri geri öne 12 pas emboité yaparak 

ilerlerler.

Erkek; Sጐrtጐ seyirciye dönük, saᇰ ön köᗰeden sol arka köᗰeye ilerleyerek öne 

pas tombée, öne pas de basque adጐm arkaya attitude saᇰ – sola hareketini 3 kez 

tekrarlar. Öne 2 pas tombée, attitude, 4 kez yana saᇰ ve sol olmak üzere topuᇰunu 

basarak aᇰጐrlጐk transferi yapar, pirouette endehors döner ve soldaki kጐzጐn etrafጐndan 

koᗰarak 1 tur daire çizer.

Ortada saᇰ ve sola tombée döner ve sol kጐzጐn etrafጐnda 1 tur daire yapar.

Saᇰa tombée arkaya attitude’de, tek pirouette, sonra sola tombée, arkaya attitude, tek 

pirouette, soldaki kጐzጐn çevresinden koᗰarak 1 tur daire çizer. Ortada yaptጐᇰጐ 

kombinasyonun aynጐsጐnጐ tekrar (saᇰa ve sola tombée arkaya attitude’de, tek 

pirouette) yapar. Bu kez saᇰdaki kጐzጐn etrafጐndan dönerek bir tur daire çizer.

Topuklarጐnጐ basarak 1 échappé ve havada zጐplayarak 1 amerikan açar. Bu 

kombinasyonu 1 set tekrar eder. 

Erkek dansçጐ bu kez, 2 yavaᗰ, 2 hጐzlጐ öne 45 derecede développé açar, sonra 2 kጐzጐ 

yanጐna alጐr 3 sayጐda bir adጐm deᇰiᗰtirerek öne ilerler. Daha sonra seyirciye arkalarጐnጐ 

dönerek sol arka köᗰeye pas emboité yaparlar. Kጐzlarጐ ortada bጐrakጐp saᇰ arkaya 

gideren erkek dansçጐ hazጐrlጐk glissade, 3 kez rivoltade saᇰ – sol – saᇰ yapar ve en 

sonunda pas assemblé, grand plié yaparak kጐzlarጐn ve sahnenin ortasጐnda saᇰ eli 

yerde, sol eli baᗰጐnda hጐzlጐ ᗰekilde 6 kez pas emboité yaparak ayak deᇰiᗰtirir. En son 

poz, sol ayak dizde, saᇰ ayak yanda dégagé kollar 2 yanda açጐk bitirir.

Kጐzlar baᗰlangጐçtaki hareketlerin ardጐndan (Bkz.84 s., prg. 5); 12 embioté 

arkaya ilerleyerek sol ayak bas, 15 tane hጐzlጐ emboité sol arka köᗰeye ilerleyerek ön 

ayak topuk bas. Kollar belden yavaᗰ, yavaᗰ yana açጐlጐr ve tekrar bele gelir. 2 kጐz 

sahnenin saᇰጐnda ve solunda yüz yüze gelecek ᗰekilde, erkek ortada durur ve 

harekete baᗰlarlar. ጀlk önce sol kጐz erkek ile yüz yüze tombée attitude pirouette, 

soldaki kጐzጐn etrafጐndan erkek 1 tur döner. 2. sefer aynጐsጐnጐ saᇰ taraftaki kጐzla beraber 

yapar.
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Daha sonra kጐzlar önce saᇰ ayak öne tombée, saᇰ ayak arkaya 2 kere, 2 tane 

öne échappé erkekle kol kolla girerek dansጐn baᗰጐndaki gibi hጐzlጐ bir ᗰekilde 3 sayጐda 

1 adጐm deᇰiᗰtirerek, saᇰ ön köᗰeye gelirler. 4 sayጐda saᇰ ön köᗰede olurlar. 7 tane pas 

emboité öne yaparak arkalarጐnጐ seyirciye dönerler. 4 harekette ortaya gelip erkeᇰi 

bጐrakጐp açጐlጐrlar. Saᇰ ayak endehors öne tombée 12 tane pirouette sol kol yukarጐda, 

saᇰ kol belde dégagé poz verirler.  Diᇰer kጐz kol ve ayak olarak hareketin opozitini 

yapar. Son poz; sol kol yukarጐda, saᇰ kol yanda, ayak yanda degagé poz erkeᇰe 

bakarak bitirirler. Ortaya gelip selam verir ve sahneyi sol ön kulisten terk ederler.

2.1.7. Mirlitons (Pas De Trio)

Kamጐᗰ Flütlerinin Dansጐ olarakta bilinen Mirlitons Dansጐ ikinci perde 

ᗠekerlemeler Ülkesi’nde geçer. Moderato assai (orta çabuklukta) temposunda Re 

majör tonunda 2/4’lük 77 ölçü süren bu parçayጐ 3 Flüt, 2 Obua, 1 Korangle, 2 

Klarinet, 1 Bas Klarinet, 2 Fagot, 4 Korno, 2 Trompet, 2 Trombon, 1 Bas Trombon, 

1 Tuba, 3 Timpani ve yaylጐlar seslendirmektedir.

Bu parça, pes sesli yaylጐlardan iᗰitilen 2 ölçülük pizzicatolu bir giriᗰ ile 

baᗰlar. Ana tema 3 sesli armonik bir yapጐda flütlerden duyulur.

Flütlerin armonik eᗰliᇰine karᗰጐlጐk Korangle sakin hareketlerden oluᗰan 

espressivo (içten, dokunaklጐ) bir ezgiyi seslendirir. Daha sonra tahta üflemeli 

çalgጐlarጐn ve kornonun armonik yapጐya katጐlጐmlarጐyla parça zengin bir anlatጐma 

yönelir. Bakጐr üflemeli ve vurmalጐ çalgጐlarጐn 43. ölçüden itibaren daha egemen 

olmaya baᗰladጐklarጐ görülür. Trompetler ana melodiyi sürdürürken, armonik örgü 

korno, trombon ve tubaya verilmiᗰtir. Parçanጐn geri kalan bölümü olan temanጐn 

tekrarጐ yaylጐlarጐn ve flütlerin dጐᗰጐnda kalan tahta üflemeli çalgጐlarጐn da armoniye ve 

ezgiye katጐlጐmጐyla zenginleᗰmiᗰ olarak gerçekleᗰir.  

Saᇰ arka kulisin orada el ele tutuᗰup, erkek dansçጐ ortada, kadጐn dansçጐlar 2 

yanda, saᇰ ayak arkaya dégagé’de dansa baᗰlamak için poz alጐrlar.
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Diyagonal ᗰekilde sahnenin soluna doᇰru saᇰ ve sol ayakla 2 adጐm alጐp 

hazጐrlጐk yaparlar. Baᗰlar hangi ayak hareket ediyorsa o tarafa çevrilir. Hazጐrlጐkla 

beraber baᗰ seyirciye döner.

1 adጐm 1. arabesque / küçük temps levé / 1 adጐm piqué 1. arabesque / 

assemblé /  plié – relevé (kጐzlar piont’te, erkek relevé’de) saᇰ ayak 5. pozisyonda 

kollar 3. pozisyonda poz yaparlar. Daha sonra 3. arabesque, 3 tane temps levé, 1 pas 

assemblé ayaᇰጐ 5. pozisyona kapat; plié – relevé kollar 3. pozisyondadጐr. Kጐzlar bir 

elleriyle erkeᇰin elini tutarlar. Diᇰer elleri 2. pozisyonda allongée’dedir. Sol tarafa 

plié – relevé 1. arabesque yapጐp pas chassé geçiᗰiyle saᇰ tarafa plié – relevé 1. 

arabesque yaparlar ve piqué passé ayak arkada, plié – relevé yaparlar. 6. pozisyonda 

pas couru ile geriye ilerlerler. Kollar 3. pozisyondadጐr. Sol arka kulise doᇰru giderler.

Dansጐn baᗰጐndan bu zamana kadar olan kombinasyonu sol tarafa tekrar 

ederler. Kombinasyonun sonunda, sahnenin sol ön tarafጐna, sol taraftaki kጐz ile ortada 

duran erkek gelirler. Kጐz saᇰ ayakla arkaya croisée attitude saᇰdan promenade

endehors yapar. (Kadጐn dansçጐ erkeᇰin yardጐmጐyla yavaᗰça 1 tur kendi etrafጐnda 

döner.) 5. pozisyon kapatጐp yüz yüze bakarak, kጐz 1 soutenu yapar. Kollar 3. 

pozisyondadጐr. Erkek 5. pozisyonda yine yüz yüze dururlar ve hazጐrlጐk selam yaparlar 

(Kጐzጐn saᇰ, erkeᇰin sol ayaᇰጐ öne dégagé’de poz dururlar.) Erkek; sissonne tombée 

adጐm alarak saᇰ ön kuliste bekleyen 2. kጐza doᇰru sahnenin solundan saᇰጐna ilerler.

Erkek dansçጐ, saᇰ ön kuliste bekleyen 2. dansçጐ kጐzla birlikte aynጐ kombinasyonu 

tekrarlar. Kombinasyon bittikten sonra sahnenin sol ön kulisinden, sol arka kulisine 

giden 1. dansçጐ kጐz 2 polka, 2 kez point’te pas assemblé, saᇰ ayak önde 6 point’te 

changement de pied yapar. Kollar, 3. pozisyondadጐr. Bu kombinasyonu 2 kez 

yaptጐktan sonra, sonunda point’te 2 kez saᇰ tarafa, pas glissadé soutenu, 6. 

pozisyonda pas de bourrée couru, 1 pas assemblé yana ve poz yapar. Pozda kollar 3. 

pozisyondadጐr. Sol ayak öndedir.

Saᇰ ön kulisteki 2. dansçጐ kጐz, saᇰ arka kulise gider ve croisé saᇰ ayakla 

arkada poz alጐr. 6 tane zጐplayarak öne pas emboité yapar, kollar saᇰ kol 3. 

pozisyonda, sol kol 2. pozisyondadጐr. Point’te sol ayak arkaya attitude effacé poz 
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alጐr, kollar 2. pozisyonda allongée’dedir. 6 kez pas emboité, 2. arabesque, sol öne 

passé, saᇰ ayak arkaya passé, sol öne passé yaptጐktan sonra 2 kez tur dégagé, pas 

couru, 1 pas assemblé yana, poz yapar. 

Erkek Dansçጐ; kollar allongée’de 1 yana pas glissadé, 1 assemblé battu 

yaparak saᇰ - sol olmak üzere 4 kez bu kombinasyonu tekrarlar. Preparasyon, 1. 

arabesque / pas chaseé / fouetté / arkaya cabriole / saᇰ ayak 3. arabesque / yana 

dégagé / sol ayakla 1 soutenu yapar, kollar 3. pozisyondadጐr. Sahnenin ortasጐna gelip 

5. pozisyonda 16 kez öne ilerleyerek entrechat yapar. Kollar yavaᗰ bir ᗰekilde 1. port 

de bras yapar. Sissonne tombée adጐm, sol ayakla yana pas assemblé, yana açarak 2. 

pozisyondan hazጐrlጐk alጐp 2 tur pirouette döner. Sahnenin sol önünde bekleyen 1. 

dansçጐ kጐza gider, elini tutar ve beraber, sahnenin saᇰጐndaki 2. dansçጐ kጐza giderler, 

onunda elini tutan erkek dansçጐ, yarጐm daire çizerek sahnenin arka ortasጐna dansçጐ 

kጐzlarጐ getirir. Soldaki kጐz sol, saᇰdaki kጐz saᇰ, erkek ise sol ayakla pas assemblé,  

pilé -  relevé yaparlar. 

Erkek; Saᇰdaki kጐzጐn saᇰ elini, soldaki kጐzጐn sol elini tutar ve 6 tane 

changement de pied, plié- relevé yapar. Bu kombinasyonu 2 kez tekrarlar. Kጐzlarda 

bu sጐrada 6 kez en tournant’la beraber changement de pied yaparlar. 2. tekrarda 

dönerek 4 tane changement de pied ile hareketi tamamlarlar. Kጐzlar sahnenin saᇰ ve 

soluna épaulement croisé açጐlጐrlar. Kollar allongée’dedir. Erkek soldaki kጐza yönelir 

ve belinden tutar. Sol tarafጐnda duran kጐz erkeᇰin yardጐmጐyla point’te piqué attitude 

effacée yapar. Erkek saᇰdaki kጐzጐn tarafጐnda gider ve point’te piqué attitude effacée 

yaptጐktan sonra soldaki kጐzla birlikte plié- relevé, pas de bourrée suivi yapar ve 

birlikte geriye doᇰru ilerlerler. Kጐzlar, yana 1 pas assemblé ile 6 changement de pied 

endehors yaparak kendi etraflarጐnda dönerler. 4 tane changement de pied endedans 

dönerler. Kollar dönüᗰte 1. pozisyona gelip tekrar yana allongée’ye açጐlጐr. Hazጐrlጐk 

pozu yaparlar.

Soldaki kጐz adጐm entrelacé ile sahnenin solundan saᇰጐna geçer. Daha sonra 

saᇰdaki kጐz adጐm entrelacé ile sola geçer. Kollar ise; Erkek entrelacé yaptጐrጐrken 

kጐzlarጐn belinden tutar. Kጐzlarda erkeᇰin omzundan tutarak entrelacé yaparlar.
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Kጐzlar entrelacé yaptጐktan sonra erkek enfacé 2 öne pas chassé / 1 tour en l’air / sol 

ayak dize çöker. Kollar 2. pozisyonda kጐzlar öne sissonne ouverte yapጐp koᗰarak 

erkeᇰin yanጐna gelirler ve attitude effacée’de poz alጐrlar. Saᇰdaki kጐz sol kolunu, 

soldaki kጐz saᇰ kolunu 3. pozisyona kaldጐrጐr, diᇰer eller erkeᇰin omzunu tutar ve poz 

yaparlar.

Sonunda erkek ayaᇰa kalkar, hep beraber el ele tutuᗰup sahnenin önüne gelirler, 

selam verip saᇰ ön kulisten sahneyi terk ederler.

2.1.8. Çiçeklerin Valsi

ጀkinci perde de gerçekleᗰen ve Fጐndጐkkጐran Balesi’nin en tanጐnmጐᗰ 

parçalarጐndan biri olan Çiçeklerin Valsi; vals temposunda Re majör tonunda ¾’lük 

341 ölçüden oluᗰmaktadጐr.

Valsi 3 Flüt, 1 Piccolo, 2 Obua, 2 Klarinet, 2 Fagot, 4 Korno, 2 Trompet, 2 

Trombon, 1 Bas Trombon, 1 Tuba, 3 Timpani, Çelik Üçgen, Arp ve Yaylጐlar 

seslendirirler.

Valsin 33 ölçü süren giriᗰ kጐsmጐ obua, klarinet, fagot ve kornolarla baᗰlar, 

aynጐ ton üzerinde arpej yapmakta olan arp 16 ölçüdeki solo kadansa kadar üflemeli 

çalgጐlarla diyalog halinde devam eder. 34. ölçüden itibaren rondo formundaki parça 

yaylጐlarጐn sade eᗰliᇰiyle devam eder.

Kemanlar arpejlerle armoniye katkጐda bulunurlar. Vals orkestranጐn tüm öᇰelerinin 

devreye giriᗰiyle görkemli bir ᗰekilde akar ve sona eder. Çiçeklerin Valsi, 

Fጐndጐkkጐran Balesi’nin en tanጐnan ve sevilen müzikal parçasጐ olarak pek çok senfonik 

konser programጐnda yer almaktadጐr.

Parça senfonik vals literatürünün en gözde ürünlerinden biri olarak 

deᇰerlendirilmektedir.

Sahnenin saᇰ ve sol tarafጐnda diyagonal ᗰekilde (6-6) 12 çift karᗰጐlጐklጐ 

dururlar. (Bkz. ᗠekil 7) 
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ᗠekil 7: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

Erkekler saᇰ ve sol ön kulisten eᗰlerinin arkalarጐna gidip 5. pozisyonda poz 

yaparlar. Sol ön kulisten prens ve prenses çጐkጐp sahnenin arka ortasጐna gelip erkek 

sol, kጐz saᇰ tarafta durup birbirlerine dönerek selam verir ve saᇰ arka kulisten 

sahneyi terk ederler.

Erkekler bu sጐrada kጐzlarጐn arkalarጐndan önlerine geçip yüz yüze durup selam 

verirler. Soldaki erkekler sol ayak ile saᇰdaki erkekler saᇰ ayak ile effacé durup 

selam verirler. Daha sonra el ele tutuᗰup saᇰ – sol grup yarጐm daire çizerek diyagonal 

çizgiye geçerler. (Bkz. ᗠekil 8, ᗠekil 9)



91

ᗠekil 8 - ᗠekil 9: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

Erkekler 5. pozisyonda, kጐzlar ise erkeklerin sol taraftaki saᇰ, saᇰ taraftaki de 

sol elini tutar ve çevrelerinde relevé’de yürüyerek 1 tur dönerler. 1 tur karᗰጐlጐklጐ yer 

deᇰiᗰtirirler, sonra poz alጐp yüz yüze gelecek ᗰekilde dururlar. (Bkz. ᗠekil 10) 

Sol taraftaki erkeklerin sጐrtlarጐ seyirciye dönük, ayaklarጐ arkada dégagé’de, kollarጐ 

yanda allongée’dedir. Kጐzlar ise erkeklerin duruᗰ pozuna zጐt olarak yer alጐrlar. 

Kጐzlar ve erkekler birbirlerine selam verip ele ele tutuᗰurlar ve sissonne öne, arkaya 

pas balancé, arabesque, pas balancé yaparlar. Sissonne öne / pas balancé / arabesque 

/ pas assemblé / 5. pozisyon yaparlar ve sahneye dikey olacak ᗰekilde, 2 çizgi haline 

gelirler. (Bkz. ᗠekil 11). 4 adጐm yana yaparak öne ilerlerler 5. adጐm cou – de – pied 

yaparlar ve bu kombinasyonu 2 kez tekrarlarlar. Saᇰ ve sola 2 pas balancé yaparlar.

ᗠekil 10 - ᗠekil 11: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni
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Grup kጐzlarጐ, erkeklerin önüne gelirler, kollar 2. pozisyonda el ele tutuᗰurlar, 

sጐrtlarጐ seyirciye dönüktür. Ayak 5. pozisyonda temps levé, sissonne, vals, pas 

balancé ile dönerek, relevé, arabesque, pas balancé ve tekrar temps levé, sissonne, 

vals, pas balancé, arabesque yaparak sahnenin 2 yanጐna ayrጐlጐrlar. (Bkz. ᗠekil 12)

ᗠekil 12 - ᗠekil 13: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

Sahnenin yanlarጐna ayrጐldጐktan sonra olduklarጐ yerde erkekler kጐzlarጐn 

belinden tutarak, kጐzlara saᇰ ve sola olmak üzere sissonne, pas chassé, sissonne 

yaptጐrጐrlar.

Bu grup hareketlerini yaparken solistler sahnenin arka ortasጐndan temps levé 

sauté / sissonne / pas balancé en tournant / relevé / arabesque / pas balancé tekrar 

temps levé sauté / sissonne / pas balancé en tournant / relevé / arabesque / plié relevé 

5. pozisyonda 3 defa saᇰ ve sol ayak yana açarak öne ilerlerler. 4.’de ayak arkaya 

passé’ye gelir, daha sonra temps levé sauté, sissonne ile sahnenin 4 köᗰesine 

ayrጐlጐrlar. (Bkz. ᗠekil 14)
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ᗠekil 14 - ᗠekil 15: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

Sahnenin 4 köᗰesine ayrጐlan solist dansçጐlar, tekrar sahnenin 4 köᗰesinden 

ortasጐna 1. arabesque, pas chassé, entrelacé, içeri 1. arabesque yaparak gelirler. (Bkz. 

ᗠekil 15). Erkekler entrelacé’de kጐzlarጐn belinden tutup zጐplamalarጐna yardጐm ederler. 

Bu kombinasyonu içeri, dጐᗰarጐ olmak üzere 4 kez tekrarlarlar. 4. tekrarጐn sonunda, 

temps levé sauté, sissonne ile sahnenin arkasጐnda 1 kጐz 1 erkek olacak ᗰekilde yatay 

çizgiye girerler. (Bkz. ᗠekil 16, ᗠekil 17)

ᗠekil 16 - ᗠekil 17: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

Kጐzlar sol ayak yana pas assemblé, erkekler ise kጐzlarጐn ellerinden tutup, 

onlarጐn  temps levé sauté yapmasጐna yardጐmcጐ olurlar. Erkekler bu sጐrada plié, düzel 

yaparak kጐzlara eᗰlik ederler. Hep beraber öne sol ayak adጐm, saᇰ ayak adጐm sonra 
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tekrar pas assemblé, temps levé sauté’li kombinasyonu 3 kez tekrarlarlar. 3. tekrarጐn 

sonunda temps levé sauté, sissonne ile sahnenin 4 köᗰesinden çift olarak çጐkarlar. 

(Bkz. ᗠekil 18)

ᗠekil 18: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

Grup dansçጐsጐ olarak, sahnenin saᇰ ve solunda dikey çizgide, çiftli poz alan 

kጐzlar adጐm, adጐm sahnenin ortasጐna gelip dikey 2 çizgi oluᗰtururlar. (Bkz. ᗠekil 19)
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ᗠekil 19: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

Grup Kጐzlarጐ; Saᇰ ayak önde kollar; sol kol 3. pozisyonda, saᇰ kol 2. 

pozisyonda allongée, ayak degagé hazጐrlጐk, sissonne, pas balancé, adጐm 1. arabesque, 

pas balancé, kollar dirsekler kጐrጐk, eller önde çapraz göᇰüs hizasጐnda poz tutarlar. Bu 

kombinasyonu 2. kez tekrarlarlar. Öne ayak dégagé, kollar, önde, eller çapraz, 

soldaki kጐzlar saᇰa, saᇰdaki kጐzlar sola pas de bourrée suivi yana ilerleyerek 

birbirlerini geçerler. (Sahnenin sol tarafጐndaki dansçጐlar önden geçmek kaydጐyla) 

Sissonne öne yaparak sahnenin saᇰ ve solunda bekleyen eᗰlerinin yanጐna giderler. 

Grup karᗰጐlጐklጐ olarak hazጐrlጐk alጐp, erkekler kጐzlarጐn beninden tutarak sissonne, adጐm, 

saᇰ ayak arkaya passé, sissonne, adጐm, saᇰ ayak arkaya passé yaparlar. Sol taraftaki 

kጐzlar saᇰ tarafጐn ters bacaᇰጐ ile hareketlerini yaparlar. Kጐzlar; sol – saᇰ – sol olmak 

üzere 3 kez sissonne, temps levé sauté, pas chassé sonunda soutenu yapጐp, sጐrtlarጐ 

seyirciye dönük olarak eᗰleriyle karᗰጐlጐklጐ hazጐrlጐk alጐp, selam verip, el ele tutuᗰurlar.

Bu esnada sahnenin sol önünden 4 solist kጐz giriᗰ yapጐp, sahnenin önüne 

gelirler. Pas chassé / entrelacé / pas chassé / entrelacé hareketini yaparlar, kollar; 1. 

pozisyondan geçerek, 3. pozisyona gelir ve oradan 2. pozisyona açጐlጐr. Öne 

ilerleyerek pas chassé, öne adጐm grand jeté, adጐm jeté yaparak sahnenin önüne 

gelirler. Kollar; 2. pozisyondadጐr. Hazጐrlጐk alጐp tekrar yatay çizgi halinde pas chassé / 
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entrelacé / pas chassé / entrelacé / tombée pas de bourrée / saut de basque, 1. 

arabesque yaparlar ve saᇰdaki kጐzlar sahnenin saᇰ tarafጐna, soldaki kጐzlar sol tarafጐna 

çekilirler.

4 solist erkek, sahnenin ortasጐndan yatay çizgide durup hareketlerine 

baᗰlarlar. Kollar; sol kol 3. pozisyonda, saᇰ kol 2. pozisyondadጐr. Epaulement croisé / 

pas chassé / pas chassé / pas assemblé / en facé entrechat six yaparlar. Saᇰa tekrar, 

épaulement croisé / pas chassé / pas chassé / pas assemblé / en facé entrechat six /

entrechat yaparlar. Entrechat six’de kollar yukarጐda 3. pozisyondadጐr. Bu 

kombinasyonu saᇰ ve sol olmak üzere 2 kez tekrarladጐktan sonra, saᇰ ve sola 2 ᗰerli 

grup olarak pas tombée, pas de bourrée 5. pozisyon soutenu yaparak eᗰlerinin yanጐna 

gelirler ve dize otururlar.

Solist kጐzlar endedans pas de bourrée, plié’de 1. arabesque bitir, bu 

kombinasyonu 6 kez tekrarlarlar. Erkekler ise o esnada kጐzlarጐn sol kollarጐnጐ tutarlar. 

5. pozsiyon kapattጐktan sonra, kጐzlar saᇰ ayaklarጐnጐ dégagé öne yapጐp selam pozuna 

geçerler.

4 solist kጐz, sahnenin ortasጐnda el ele tutuᗰup dጐᗰtaki kጐzlar ayak deᇰiᗰtirerek 

bas de basque hareketini yaparlar. 4. kez yaparak birbirlerinin arasጐndan geçerler.

2. kere 3 kez pas de basque ve 6. pozisyonda geri giderek grup kጐzlarጐyla birleᗰirler.

Danstaki bütün kጐzlar, sahnenin ortasጐnda büyük bir daire oluᗰtururlar. Point’te 7 tane 

öne ilerleyerek pas de bourrée ile ayaᇰጐ passé’den geçirerek saᇰ – sol ayakla adጐm 

alጐrlar. Kollar bu sጐrada, el ele tutuᗰtuktan sonra aᗰaᇰጐdan, yukarጐya kalkar. Sonra saᇰ 

ayak yana açጐlጐr, öne pas tombée, pas glissadé adጐm arabesque hareketini saᇰ ve sola 

doᇰru yaparlar. Eller bጐrakጐlarak her dansçጐ kendi köᗰesine gider, 2 kol yukarጐda 

allongée, piqué sol ayak attitude sonra 6. pozisyon ile geriye giderler ve tekrar el ele 

tutuᗰarak 7 tane pas de bourrée, ayak passé’den geçerek saᇰ ve sol ayakla hareketi 

tamamlarlar. 7. passé’den sonra saᇰ ayak yana açጐlጐr öne pas tombée, pas glissadé, 

adጐm arabesqué kombinasyonunu saᇰa ve sola tekrarlarlar. Kጐzlar passé’li 

kombinasyonu 2 kez yaparken, eᗰleri de yarጐm daire ᗰeklinde kጐzlarጐn hareketlerinin 

bitmesini beklerler.
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Kጐzlar ve erkekler birlikte kendi etraflarጐnda dönerek 8 vals yaparlar. 5 pas de 

basque ve sonra kጐzlar 5. pozisyonda point’e çጐkarlar. Erkekler, kጐzlarጐn belinden 

tutarak temps levé sauté yapmalarጐna yardጐmcጐ olurlar. 

Erkekler dize otururlar, kጐzlar erkelerin saᇰ elini tutarak, 1 tur etrafጐnda dönerler, 

erkekler ayaᇰa kalkarlar ve eᗰler birbirlerine selam verirler. Daha sonra sola piqué 

arabesque / saᇰa balancé / sola sissonne temps levé 1. arabesque / saᇰa balancé 

hareketlerini 2 kez tekrarlarlar. 2. tekrarጐn sonunda hazጐrlጐk alጐrlar, saᇰa sissonne 

temps levé, pas chassé, sola sissonne temps levé ve kጐzlar 5. pozisyonda point’te, 

erkekler 5. pozisyon relevé’de eller allongée’dedir. Aynጐ kombinasyonu 1 kez daha 

tekrarlarlar, sola piqué arabesque, saᇰa balancé, sola sissonne temps levé 1. 

arabesque, saᇰa balancé hareketlerini 2 kez tekrarlarlar. 2. tekrarጐn sonunda hazጐrlጐk 

alጐrlar, saᇰa sissonne temps levé, pas chassé, sola sissonne temps levé ve kጐzlar 5. 

pozisyonda point’te, erkekler 5. pozisyon relevé’de, eller allongée’dedir. Daha sonra 

sissonne temps levé, pas chassé, sissonne temps levé, pas chassé ve 1 sissonne 

fermée ile kenara açጐlጐp diyagonal poza gelirler. (Bkz. ᗠekil 20)

ᗠekil 20: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

1. solist çift, saᇰ arka köᗰeden, saᇰa 1. arabesque hazጐrlጐk alጐp, pas chassé, 

grand assemblé, erkek ise kጐzlarጐn assemblé yaparken belinden tutarak zጐplamasጐna 
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yardጐmcጐ olur. Kጐzlar, 5. pozisyona inerler, sonra saᇰa 1. arabesque hazጐrlጐk yaparlar. 

Erkekler ise bu sጐrada, 1. arabesque cabriolé yaparlar. Kጐzlar tekrar pas chassé, grand 

assemblé yaparlar, erkekler, kጐzlarጐn belinden tutarlar ve sonra glissade kጐzlar 1. 

arabesque penchée yaparlar. Penchée’ye inince kollar 2. arabesque kolunu alጐr. 

Erkekler penchée’de kጐzlarጐn belinden tutarlar.

2. solist çiftler bu kombinasyonun aynጐsጐnጐ soldan yaparlar. 3. ve 4. solist 

çiftler, glissade, grand jeté, pas assemblé sonrasጐnda ortaya gelirler. Erkekler, kጐzlarጐ 

kaldጐrarak sissonne ouverte ve dጐᗰarጐ açጐlጐrlar. 3. ve 4. solist çiftler,  dጐᗰ tarafa aynጐ 

anda glissade, grand jeté, pas assemblé, sissonne ouverte, 3. defa içeri glissade, grand 

jeté, pas assemblé, sissonne ouverte yaparlar. Erkekler kጐzlarጐ en facé kaldጐrarak 

sissonne ouverte, öne pas chassé, sissonne temps levé sauté 2 kol yukarጐda allongée 

öne en facé olarak gelirler. (Bkz. ᗠekil 21)

ᗠekil 21: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

4 solist çift aynጐ anda en facé hazጐrlጐk allongée, kጐzlar arkaya chassé alጐrken, 

erkeklerde kጐzlarጐ belinden tutup kaldጐrarak kendi önünden arkaya taᗰጐrlar. Kጐzlar, 

erkekler bellerinden tutup kaldጐrጐnca poz olarak bir kolu 3. pozisyonda, diᇰer kolu 2. 
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pozisyon alጐrlar. Bu sጐrada, saᇰ ayak arkada passé tutulur. Bu kombinasyon 2 kez 

tekrarlanጐr.

Grubun da dansa katጐlጐmጐyla, temps levé sauté / saᇰ öne attitude / pas chassé / 

temps levé sauté / saᇰ öne attitude / pas chassé / temps levé sauté / saᇰ öne attitude / 

pas chassé / temps levé sauté, / saᇰ öne attitude / pas chassé, kombinasyonunu 4 kez 

tekrarladጐktan sonra saᇰ ve sol tarafa pas chassé, sissonne temps levé, pas chassé, 

sissonne temps levé yaparlar ve 2 tane pas de basqué ile yerlerine gelirler.

ᗠekil 22: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

1. ve 2. solist arka köᗰeden saᇰ ve sola çapraz geçerek ön köᗰelere 3 defa 

glissade, grand pas de chat yaparlar. Daha sonra 3. ve 4. solist kጐzlar aynጐsጐnጐ 

yaparlar ve solist kጐzlar bu hareketlerle sahneyi terk ederler. (Bkz. ᗠekil 22)

Bu sጐrada grup da, solistlere kollarጐ ile eᗰlik ederler. Kollar; saᇰ kol 3. pozisyonda, 

sol kol 1. pozisyonda allongée’den dalga ile önden arkaya geçirilir.

Solistler grand pas de chat’larጐ bitirdikten sonra 4 solist erkek sahnenin 

arkasጐndan sahneye girerler. Grup dansçጐlarጐ da yerden kalkarak sahnenin orta 
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arkasጐna gidip grup ve solist olmak üzere 3 tane yatay çizgi oluᗰtururlar. (Bkz. ᗠekil 

23, ᗠekil 24)

ᗠekil 23 - ᗠekil 24: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

1 kጐz, 1 erkek olacak ᗰekilde yan yana dururlar, el ele tutuᗰurlar, kጐzlar sol 

ayak yanda pas assemblé, temps levé sauté, erkeklerde bu sጐrada kጐzlarጐ zጐplamalarጐna 

yardጐmcጐ olmak için yukarጐ kaldጐrarak destek olurlar. Hep beraber öne saᇰ ve sol 

adጐm alarak ilerlerler. Adጐm atarken erkekler sol ellerini 3. pozisyona kaldጐrጐp 2. poza 

indirirler. Bu kombinasyonu 3 kez tekrar ederler. 

Grup bu sጐrada kጐzlar önde, erkekler arkada 3’er çiftli olarak dikey 4 çizgi 

oluᗰtururlar. 6 pas de basque ile ilerleyerek 4 çizgiye girerler. (Bkz. ᗠekil 25)
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ᗠekil 25: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni

Sahnenin arka ortasጐnda bekleyen 4 solist erkeᇰin yanlarጐna sol arka kulisten 

eᗰleri olan 4 solist kጐz gelir.

Grup 2 kez saᇰ ve sola sissonne temps levé sauté, pas chassé, 1. arabesque 

yaparlar.

Kጐzlar 5. pozisyonda point’te çጐkarlar, erkekler kጐzlarጐn belinden tutarak 

kጐzlarጐ 5. pozisyonda yukarጐ kaldጐrጐrlar. Kጐzlarጐn kollarጐ 3. pozisyonda, ayaklar ise 5. 

pozisyondadጐr. Hemen kጐzlar havadan aᗰaᇰጐya inerek dize otururlar. Erkekler o sጐrada 

kጐzlarጐn arkasጐnda 5. pozisyonda relevé’de dururlar, kollarጐ; sol kol yukarጐda, saᇰ kol 

yanda allongée’dedir.

Hep beraber bitiᗰ pozu alጐrlar. (Bkz. ᗠekil 26)
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ᗠekil 26: Çiçeklerin Valsi Dansጐ’nጐn Hareket Düzeni
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SAHNE TASARIMI

3.1. Bale Sanatጐnda Dekor ve Kostümün Önemi

 

Bale sanatጐ, ne müzik olmadan varlጐᇰጐnጐ sürdürebilir, ne tiyatral kostümler ne 

de sahne dekoru olmadan yaᗰayabilir. Balenin, kendi yapጐsጐna yaraᗰጐr giysileri 

olmaksጐzጐn sahnelenen temsiller son derece sጐkጐcጐ ve sönük eserlerdir. Ayrጐca eserin 

görsel ve duygusal konumunu tamamlayan sahne dekorlarጐnጐn kullanጐlmamasጐ, 

ortamጐn büyüleyici etkisinin kaybolmasጐ anlamጐna gelmektedir. Hareketsiz oluᗰu 

nedeniyle dekor, dansçጐlar kadar açጐk bir ᗰekilde esere katkጐda bulunmaz. Onun 

görevi eserin yerini, zamanጐnጐ ve ortamጐnጐ saptamak, bunu seyirciye ifade etmektir. 

Bunun sonucunda seyirci, olayጐn nerede, ne zaman gerçekleᗰtiᇰini ve seyrettiᇰi 

gösterinin türünü anlayabilir. Dekor, yalnጐzca bir arka plan veya ortamጐn göstergesi 

deᇰil aynጐ zamanda koreografik öykünün yarattጐᇰጐ havanጐn bir yansጐmasጐdጐr. 

Koreograf, bir balede kusursuzluᇰu yakalayabilmek için dekoratörün, dekora ve 

kostüme iliᗰkin kafasጐndaki temel fikirleri, renk tasarጐmlarጐnጐ bilmek zorundadጐr. 

Böylece koreograf, esere dans, drama, müzik, dekorun tamamlayጐcጐ, uyumlu ve 

mantጐklጐ beraberliᇰini taᗰጐyabilir. Bale dekorlarጐnጐ, dansçጐlarጐnጐ, çeᗰitli tiplere 

ayጐrdጐᇰጐmጐz gibi farklጐ sahne biçimlerine de dönüᗰtürebiliriz. Bu tamamጐyla 

dekoratörün sahne düzenini yorumlamasጐna baᇰlጐdጐr. Dekor ve kostüm bir çeᗰit 

yorumlamadጐr. Bu yorumlamanጐn özünde; tarihselliᇰini, güncelliᇰini, yaratጐldጐᇰጐ 

dönemin politik veya kültürel etkenlerini taᗰጐyan deᇰerler vardጐr. Dekoratör, esere 

kültürünü, bilgisini, geçmiᗰ deneyimlerini, sosyal oluᗰumunu katarak yeni bir yorum 

ve yeni bir bakጐᗰ açጐsጐ getirir.  

‘‘Dekor ve kostüm sadece bir belgeleme olarak kalጐrsa yaᗰamayan, düᗰünceyi, fikri, 

yorumu aktarmayan yalnጐzca tarihi parçacጐklar olarak kalmaya tutsak demektir. Nesnel 

olarak yapጐlmጐᗰ bir inceleme, özel olarak seçilmiᗰ parçalardan yaratmaya gitmelidir. Dekor 

– kostüm ancak bu koᗰullarda hem sanatsal hem iᗰlevsel, hem de çaᇰdaᗰ bir yaratጐ birleᗰimi 

olarak karᗰጐmጐza çጐkar. Tarihten alጐnmጐᗰ malzemeler kostümde veya dekorda kullanጐlmaya 

baᗰlandጐᇰጐ anda yaᗰama baᗰlayacak ve bu yaᗰam yaratጐlmaya çalጐᗰጐlan olaya katkጐda 
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bulunacaktጐr. Kostüm tarihiyim diye anlattጐᇰጐ karakteri ve onun aracጐlጐᇰጐ ile aktardጐᇰጐ, 

aktaracaᇰጐ yorumu hiçbir zaman unutmamalጐ, göz ardጐ etmemelidir.  48

Perde açጐldጐᇰጐ an göze çarpan ilk dekordur. ጀlk notanጐn duyulmasጐ ve 

dansçጐlarጐn dansa baᗰlamalarጐyla birlikte dekor ve kostümün görüntüsü deᇰiᗰmeye 

baᗰar. Çጐplak olarak görülen dekor, eserin içinde anlam kazanጐr. Dekor ile yaratጐlan 

etki, seyircilerde aynጐ duyguyu saᇰlጐyor ve onlarጐ ortak bir noktada toplayabiliyorsa, 

o ölçüde baᗰarጐ kazanmጐᗰ demektir. Bir dekorun perde açጐldጐᇰጐ zaman alkጐᗰlanmasጐ 

deᇰil, perde kapandጐᇰጐnda, yaratጐlan ortak etkinin alkጐᗰlanmasጐ önemlidir.

‘‘Seyirciyle oyun arasጐndaki ilk etkileᗰim, ilk alጐᗰveriᗰi saᇰlayan bir ögedir dekor. 

Perde yavaᗰ yavaᗰ açጐlmaya baᗰlandጐᇰጐnda seyirci birᗰeyler’le karᗰጐ karᗰጐya bulunmakta, bir 

ᗰeyler görmektedir. Ya bir dekor ya da bir kostüm parçasጐndጐr bu gördüᇰü. Belki daha 

perdenin açጐlmasጐ tamamlanmamጐᗰ, belki ጐᗰጐklar daha full yanmamጐᗰ, belki soprano tek bir 

nota söylememiᗰ, aktör konuᗰmamጐᗰ, balerin dans etmeye baᗰlamamጐᗰtጐr. Ama seyirci 

gördüᇰü bu ilk görüntülerden kendine göre bir yargጐ edinmiᗰtir bile.’’49

Koreograf ve dekoratör, yansጐtmalarጐ gereken duyguyu bilerek eserin temasጐnጐ 

oluᗰtururlar. Balenin destansጐ bir konusu varsa, dekorda destansጐ bir nitelik 

taᗰጐmalጐdጐr.  Bazጐ baleler hüzünlü bir havada, bazጐlarጐ ise ᗰefkat dolu bir 

yumuᗰaklጐkta olabilir. Özetle balede kullanጐlan dekorlar, yapጐma olumlu katkጐlar 

saᇰlayacak ᗰekilde geliᗰtirilmelidir. Hiçbir zaman dekor ve kostüm geri planda 

kalmamalጐdጐr. 

Sahne tasarጐmcጐsጐnጐn ana görevi, balenin gerçeküstü olaylarጐ ile yaᗰamጐn 

gerçek unsurlarጐ arasጐnda bir uyum ve ortak nokta bulmaktጐr. Ayrጐca dekor ve kostüm 

tasarጐmcጐlarጐ görselliᇰi, fonksiyonelliᇰi göz önünde bulundurmak zorundadጐr. Balede 

ve operada son derece önemli bir sorun da, görsel bakጐᗰ açጐsጐdጐr. Sahne, salonun 

deᇰiᗰik yerlerinde oturan seyirciler tarafጐndan tam anlamጐyla görülmelidir. Dekorun 

doᇰru yerleᗰtirilmesi, koreografiyle baᇰlantጐlጐ olarak, tiyatronun her noktasጐndan eᗰ 

  
48 Osman ᗠengezer,  Bence Dekor ve Kostüm, ጀᗰ Bankasጐ Yayጐnlarጐ, 1975, 14 s.
49 y.a.g.e, 8 s.
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deᇰer bir biçimde görülmesini saᇰlamalጐdጐr. Seyirci tiyatroda nerede oturursa otursun 

sahneyi, dekoru, dansçጐlarጐ her yerden aynጐ açጐdan görebilmelidir.

Kostüm, bir balerin ya da baletin görevini yerine getirirken en önemli 

yardጐmcጐsጐdጐr. Balede kostüm sadece kጐyafet deᇰildir, karakterin ve oyunun anlamጐna 

yardጐm eden en büyük faktördür. Sanatçጐnጐn jest ve mimiklerinde kostümü de ifade 

eden bir ustalጐk olmalጐdጐr. Yጐllar içerisinde balerinlerin giymiᗰ olduᇰu tütü eteᇰi 

kጐsalarak balerinlerin fiziᇰine göre, bacaklarጐ açጐkta bጐrakacak ᗰekilde deᇰiᗰiklikler 

göstermiᗰtir. Ayrጐca kalçanጐn etrafጐna konulan fazladan kat alçak gönüllülüᇰü 

korurken gizemi artጐrmጐᗰtጐr.50 Bu nedenle kostümler, sanatçጐnጐn görsel ifadesini 

pekiᗰtirir. Sonuçta sanatçጐ, sahnedeyken günlük giysileriyle oynamaz. Çünkü oyunun 

ve rolün anlamጐnጐ gerektiren görünüᗰ için sanatçጐnጐn yoruma uygun kostümle 

sahnede olmasጐ gerekir. Seyirci kostümün yardጐmጐyla karakter deᇰiᗰimlerini takip 

eder. 

Böylece kostümün iᗰlevi, eserin anlatጐmጐna, yaᗰanan zamanጐn 

oluᗰturulmasጐnda ve seyirciye aktarጐlmasጐnda katkጐ saᇰlar.51

Etkiyi arttጐran elemanlar olarak dekor, kostüm ve ጐᗰጐk görsel anlamda bütünü 

oluᗰturan tamamlayጐcጐlardጐr. Dekor, kostüm ve ጐᗰጐk birbirinin içinde eriyerek eseri 

görsel anlamda kusursuzlaᗰtጐrጐrlar.

3.2. Fጐndጐkkጐran Balesi’nin ጀlk Dekor ve Kostüm Yorumlarጐ

Fጐndጐkkጐran adlጐ bale eseri, iki perde ve üç sahneden oluᗰmaktadጐr. Hikâyesini 

E.T.A Hoffmann’ጐn, senaryosunu bale eᇰitmeni M. Petipa’nጐn, müziᇰini 

P.I.Çaykovski’nin yapmጐᗰ olduᇰu eser, L. Ivanov tarafጐndan sahneye konmuᗰtur. 

Sansür izni alጐndጐktan sonra (1 Aralጐk 1892), çeᗰitli kaynaklarda 6 Aralጐk 1892’de 
  

50 Bkz., Toni Bentley, Costumes by KARINSKA, Harry N. Abrams Inc. Publishers, 1995, 130 s.
51 Bkz., Deneme Sahnesi, Tiyatroda Kostüm

 http://www.denemesahnesi.com/forum_posts.asp?TID=525&get=last, son güncelleme: 12.06.2009



106

yጐlጐnda dünya prömiyeri yapጐldጐᇰጐ söylenen eserin, bazጐ kaynaklarda da 18 Aralጐk 

1892’de sahnelendiᇰi görülmektedir. Eser; ilk olarak Rusya’nጐn St. Petersburg 

ᗰehrinde seyirciyle buluᗰmuᗰtur. Orkestra ᗰefi Riccardo Drigo eseri yönetmiᗰ olup, 

birinci ve üçüncü sahnenin dekorlarጐ K.M. Ivanov’a, ikinci perdenin dekoru 

akademisyen M.I. Bocharov’a ve makinist N.A.Berger’e, erkeklerin kostümleri 

I.Caffi’ye, bayanlarጐn kostümleri E.M.Ofitserova ve A.T.Ivanov’a, bayanlarጐn 

baᗰlጐklarጐ A.A Terman’a, erkeklerinki L.Bruneau’ya, peruklar ve saçlar G.Pedder’e, 

çiçekler ve tüyler E.P. Simonava’ya, aksesuvarlar heykeltጐraᗰ P.P Kamensky’e metal 

dekorasyonlar M.Inginen’e ve ayakkabጐlar A.Levstedt’e aittir. 

ጀlk sahneleniᗰte; Stanislava Belinskaya - Clara, Sergei Legat - Fጐndጐkkጐran, 

Mekanik Bebeklerin Dansጐ - Olga Preobrazhenskaya - Partnerleri Sergei Litavkin ve 

Georgii Kyaksht, bazጐ kaynaklarda baᗰ dançጐ olarak Antoinette dell’era’ya ulaᗰጐlsa 

da, ᗠeker Perisi Dansጐ’nጐn Antoinette dell’era için yazጐldጐᇰጐ ve ᗠeker Perisi olarak 

görev aldጐᇰጐ bilinmektedir.52 Prens Coqueluche - Pavel Gerdt olarak eserde rol 

almጐᗰlardጐr. 53

  
52 Bkz., Roland John Wiley, Tchaikovsky’s Ballets, Swan Lake, Sleeping Beauty, Nutcracker,
First Published, Clarendon Press Oxford University Inc., New York, 1985, 206- 207 ss.
53 Bkz., Roland John Wጐley, The Life and Ballets of Lev Ivanov (Choreographer of the 
Nutcracker and Swan Lake), First Published, Clarendon Press Oxford University Inc, New York, 
1997, 240 s.
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Resim 1 : Fጐndጐkkጐran Balesi ጀçin Konstantin Ivanov'un Orijinal Sahne Dekoru, 1892
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Nutcracker, son güncelleme: 02.06.2009

Sahnenin soluna yerleᗰtirilen iki kemer ve üzerine süslerin asጐlmጐᗰ olduᇰu tak, 

sahnenin saᇰ ön tarafጐndaki sütunlarጐn üzerindeki süslemeli minareyi andጐran sivri 

uçlara baᇰlanmጐᗰtጐr. Sütunlarጐn devamጐ olarak görkemli bir köᗰk, köᗰkün kemerli 

kapጐsጐ, merdivenli giriᗰi ve verandasጐ bulunmaktadጐr. Saᇰ ve sol yanlarda büyük 

aᇰaçlar görülmektedir. Saᇰ arka fonda aᇰaçlጐk alanጐn hemen yanጐnda kayalardan akan 

ᗰelale, ᗰelalenin aktጐᇰጐ göl, kemerli köprü, köprünün yan ve arka fonlarጐnda kuleler, 

evlerden oluᗰan bir kasaba, aᇰaçlar dekor olarak kullanጐlmጐᗰtጐr.

Sahnenin arka ortasጐnda kubbeli ve helozonik sütunlu bahçe kapጐsጐ, iki 

basamak, kapጐnጐn saᇰ ve sol yanጐnda yan yana yerleᗰtirilmiᗰ beᗰer adet tabure 

bulunmaktadጐr. Renk olarak turuncu, mavi, yeᗰil, kጐrmጐzጐ ve beyaz tonlar dikkati 

çeker.
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Resim 2: Fጐndጐkkጐran Balesi’nin 2. Perdesi Olan ᗠekerlemeler Ülkesi ጀçin Konstantin Ivanov'un 
Orijinal Sahne Dekoru, 1892

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Nutcracker, son güncelleme: 02.06.2009

Diᇰer dekorun arkasጐ çevrilerek yapጐlmጐᗰ olan bu mekân, ᗠekerleme Ülkesi’ni 

anlatmaktadጐr. Sahnenin saᇰ ve sol yanlarጐnda üç büyük kemer ve birbirine kemerler 

ile baᇰlanmጐᗰ üç adet görkemli tak yer almaktadጐr. Palmiye aᇰaçlarጐ, arka fonda bir 

göl, gölün üstünde kemerli köprü, köprünün arka kጐsmጐnda kasaba, kasabanጐn 

evlerinde bulunan kuleler ve yine palmiye aᇰaçlarጐ göze çarpmaktadጐr. Bu dekorda 

da diᇰerinde olduᇰu gibi sahnenin arka ortasጐnda kubbeli ve helozonik sütunlu bahçe 

kapጐsጐ bulunmaktadጐr. Kapጐnጐn saᇰ ve sol yanlarጐnda üçer adet olmak üzere toplam 

altጐ adet tabure dekor olarak kullanጐlmጐᗰtጐr. Takጐn tam ortasጐndan sallandጐrጐlan ökse 

otu, yጐlbaᗰጐ geleneklerinin vazgeçilmez bir aksesuarጐdጐr. Yapጐlarጐn üstlerinde 

ᗰekerlere benzer süslemeler yerleᗰtirilmiᗰtir. Renk olarak pembe, kጐrmጐzጐ, sarጐ ve 

mavi tonlarጐnጐn hakim olduᇰu dekor; ᗠekerleme Ülkesi’nin ᗰatafatጐna yaraᗰጐr bir 

biçimde çok abartጐlጐ olarak ele alጐnmጐᗰtጐr. 
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Resim 3: Fጐndጐkkጐran Balesi ጀçin Vsevolozhsky'un Hazጐrlamጐᗰ Olduᇰu Kostümler
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Nutcracker, son güncelleme: 02.06.2009

1892 yጐlጐnda ilk kez sahnelenen Fጐndጐkkጐran Balesi için Vsevolozhsky'un 

hazጐrlamጐᗰ olduᇰu kostümlerde sጐrasጐ ile resmin sol tarafጐndan baᗰlayarak; Sergei 

Legat Fጐndጐkkጐran, zencefilli çörek askeri olan bir çocuk ve Clara olarak da 

Stanislava Belinskaya görülmektedir. 

Kostümler, günlük kጐyafetler tarzጐnda oluᗰturulmuᗰtur. Özellikle çocuk 

giysisindeki roof yaka ve Clara’nጐn boynundaki ve kolundaki volan ile uyum 

saᇰlamጐᗰtጐr. Fጐndጐkkጐran için oluᗰturulan maske ve ᗰapka dikkat çekmektedir. Saç ve 

sakallarla oluᗰturulmuᗰ büyük bir baᗰ ve de burun göze çarpmaktadጐr. Zencefilli 

çörek askerin baᗰጐndaki yጐlbaᗰጐ ᗰapkasጐ arka duran yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ ve Noel kutlamasጐyla 

uyum içindedir. Dekor olarak da; Sahnenin sol arkasጐnda ayaklጐ saat, sahne arka 

ortasጐnda büyük süslenmiᗰ bir yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ, aᇰacጐn altጐnda bebekler, oyuncak 

askerler, önünde davul olan bir tavᗰan, sahnenin saᇰ arkasጐnda bir kukla, oyuncak bir 

bebek ve oyuncak bir kedi görülmektedir. 



110

Çizim 1: Ivan Vsevolozhsky'un Fጐndጐkkጐran Balesi’nin 2. Perdesindeki Mirlitons Dansጐ ጀçin Kostüm 
Çizimi, 1892

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Nutcracker, son güncelleme: 16.06.2009

Genel hatlarጐyla görünümünde renkli bir ᗰekeri andጐran kostümünde, mavi, 

sarጐ ve beyaz renklerin hakim olduᇰunu görmekteyiz. Mavi, sarጐ, beyaz renklerden 

oluᗰan, gösteriᗰli ince uzun bir ᗰapka ve elinde tutmuᗰ olduᇰu sanki çubuk ᗰekerini 

andጐran bir flüt bulunur. Boyunda, bileklerde, kostüme uyum saᇰlayan fጐrfጐrdan 

(büzgü) oluᗰan bir boyunluk ve bileklikler, üst bedendeki korse ile renk uyumunun 

devamጐnጐ saᇰlamak için tasarlanmጐᗰtጐr. Korsajጐn önünden tütüye sarkan püsküller ve 

etek ucundaki sallantጐlጐ ponponlar giysiye hareket katmaktadጐr. Tütü, kasnak ile 

dikleᗰtirilmiᗰ, farthingale denen kasnak kullanጐlmጐᗰtጐr. Korsajda verev gelen sarጐ, 

mavi renklerin arasጐnda beyaz bantlar geçirilmiᗰ ve çorap tayt ile uyumu 

saᇰlanmጐᗰtጐr. Tütünün etek ucunda beyazጐn üstüne iᗰlenen siyah notalar, hemen onun 

altጐnda sarጐ, mavi renklerle oluᗰturulan üçgen ᗰekiller ve etek uçlarጐna eklenen 
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ponponlarla hareket unsurlarጐ eklenmiᗰtir. Çoraplardan ayaᇰa doᇰru indiᇰimizde bir 

ayaᇰጐn mavi, diᇰer ayaᇰጐn ise sarጐ renkte olduᇰu dikkat çekmektedir.

Resim 4: Fጐndጐkkጐran Balesi’nde Vsevolozhsky'un Kostüm Tasarጐmlarጐ, 1892
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Vsevolozhsky, son güncelleme: 16.06.2009

Resim 4’de açጐk renkli, robadan kurdeleli bir elbise giymiᗰ olan Stanislava 

Belinskaya Clara, beyaz uzun elbiseli ve baᗰጐnda beyaz bir taç bulunan Lydia 

Rubtsova Marianna ve açጐk renkli bir tulum giymiᗰ olan Vasiliy Stulkolkin Fritz 

rolünde görülmektedir. 

Sahnenin sol arka kulisin hizasጐnda büyük ayaklጐ bir saat, sahnenin arka 

ortasጐnda süslenmiᗰ bir yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ, yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn altጐnda bulunan kurᗰun 

askerler, oyuncak bebekler ve yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn hemen saᇰ arka yanጐnda beyaz perdeli 

bir yatak bulunmaktadጐr. 

Clara’nጐn elbisesinin üst bedeni ile alt bedeni büzgüler ile dikilerek 

birleᗰtirilmiᗰtir. Karpuz kol kullanጐlmጐᗰ,  etek ucu ise fጐrfጐrlarla süslenmiᗰtir. Eteᇰin 

kabarጐk görünmesi için iç etek kullanጐlmጐᗰtጐr.
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Marianna’nጐn giydiᇰi elbise küçük karpuz kolludur ve kolun alt tarafጐ dar 

olarak tasarlanmጐᗰtጐr. Üst beden vücuda iyice oturtulmuᗰ, aᗰaᇰጐ kጐsmጐ da büzgülerle 

ᗰekillendirilmiᗰtir, Clara’nጐn elbisesinde de görüldüᇰü gibi, eteᇰin kabarጐk görünmesi 

için iç etek kullanጐlmጐᗰtጐr.

Resim 5: Vsevolozhsky’nin ጀkinci Perde ጀçin Tasarlamጐᗰ Olduᇰu Anne Gigone, Çocuklarጐ ve 
Buffoons (Soytarጐlar) Anne’nin Kostümü

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Vsevolozhsky, son güncelleme: 16.06.2009

Anne Gigone’un elbisesinin önünde giysiyi süsleme amaçlጐ apron denen 

önlük görülmekedir. Dönemin giysi özelliᇰi olan bu apronlar yoksul insanlarጐn az 

sayጐdaki giysilerini kirden korumak amaçlጐ kullanጐlጐrdጐ. Zenginler ise apronlarጐ 

aksesuar olarak giyerlerdi. Anne Gigone’un giysisi bir elbise, üzerinde bolero, onun 

üzerinde apron ile ᗰekillendirilmiᗰ, belinde ise mavi kuᗰak ᗰeklinde çizilmiᗰtir.  

Dönemin en yaygጐn giysilerini bebeklerin üzerinde görmekteyiz. Göᇰsü tam 

kavramadan, hafif üzerinde robadan kesimler, giysinin alt tarafጐ serbest ve küçük 

karpuz kollarጐn ᗰekillendirdiᇰi giysiler tasarlanmጐᗰtጐr.
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Resim 6: Köknar Aᇰaçlarጐ ጀçinde Bir Orman Sahnesi
Kaynak: The Life And Ballets Of Lev Ivanov Choreographer Of The Nutcracker And Swan Lake, 

Roland John Wiley Clarendon Press - Oxford 1997

Resim 6’da; Mikhail Bocharov tarafጐndan Fጐndጐkkጐran Balesi’nin I. Perde II. 

Sahne çizimini görmekteyiz. Köknar aᇰaçlarጐ içinde bir orman ve kጐᗰ görüntüsü, 

perspektifli ve derinlik saᇰlanacak ᗰekilde tasarlanmጐᗰtጐr.
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Resim 7: Fጐndጐkkጐran Balesi’nde; Stanislava Belinskaya Clara, Sergey Legat ise Fጐndጐkkጐran Prens 
Rolünde

Kaynak: The Life And Ballets Of Lev Ivanov Choreographer Of The Nutcracker And Swan Lake, 
Roland John Wiley Clarendon Press - Oxford 1997

Clara’nጐn baᗰጐnda fes ᗰeklinde, ön ortasጐnda tüylerle hareketlendirilmiᗰ bir 

baᗰlጐk görülmektedir. Karpuz kollu, robadan kesimli, belin üzerini örten kloᗰ, beyaz 

üzerine çiçek desenli bir giysi kullanጐlmጐᗰtጐr. Roba dikiᗰi ve etek uçlarጐ renkli 

kumaᗰtan fጐrfጐrlar ile süslenmiᗰtir. Altጐnda üst giysi ile aynጐ kumaᗰtan bol bir etek 

giyen Clara’nጐn ayaklarጐnda beyaz bir çorap ve patikler bulunmaktadጐr. 

Fritz;  uzun bol kollu, dikey çizgili dar bir frak, içinde kollarጐ dantel fጐrfጐrlጐ bir 

gömlek, katlamalጐ geniᗰ bir yaka, dar, dize kadar uzanan, dizlerinin iki yanጐnda 
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kurdeleler ile süslenmiᗰ, beyaz bir pantolon giymiᗰtir. Pantolonun paçalarጐ uzun 

çizgili bir çorap ile kombine edilmiᗰtir. Clara ve Fritz, iki büyük puf üzerine 

oturmaktadጐrlar. Tam ortalarጐnda Koyu renk üzerine beyaz kelebek desenli bir 

konsol, üzerinde ise bir meyve tabaᇰጐ yer almaktadጐr. 

3.3. Fጐndጐkkጐran Balesi’nin Vasily Vainonen Koreografisine Göre Dekor 

ve Kostüm Yorumlarጐ

Balede olay ve durumlarጐn ele alጐnጐᗰጐnda dansçጐlarጐn müzikle hareketleri ve 

bedenlerinin estetik biçimde sahnede var oluᗰlarጐ ön plandadጐr. Bundan dolayጐ bale 

dekorlarጐnda çoᇰunlukla sahne üzerinde üç boyutlu dekor elemanlarጐna yer 

verilmez. Mümkün olduᇰunca arka fon perdesi, sofita ve yan kulislerden indirilen 

perspektifli panolar, perdeler, avizeler kullanጐlmaktadጐr. 

Resim 8: Marlinsky Tiyatrosu’nde, Kirov Balesi’nin Vainonen Tarafጐndan Sahnelendiᇰi Fጐndጐkkጐran 
Balesi, 1994

Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 
Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Perde açጐldጐᇰጐnda, kasaba konseyi baᗰkanጐ olan Stahlbaum evinin dጐᗰtan 

görümü vardጐr. Sahnenin önünde karla kaplጐ dört aᇰaç ve geri plandaki evlerle bir 

sokak havasጐ yaratጐlmጐᗰtጐr. Evlerin çatጐlarጐ dik olarak tasarlanmጐᗰtጐr. Bu bize Neo-

Gotik yapጐ tarzጐnጐ anlatmaktadጐr. Sahnede loᗰ ጐᗰጐk, kጐᗰ gecelerinin soᇰuk, kasvetli 

havasጐnጐ yansጐtmaktadጐr.

Resim 9: Evin Dጐᗰtan Görünüᗰü
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Karlጐ bir Noel gecesidir. Sahnenin saᇰ ön tarafጐnda sokak lambasጐ görülür. 

Sokak lambasጐnጐn arkasጐnda, demir görünümü verilmiᗰ bir bahçe kapጐsጐ, evler ve 

sokak bulunmaktadጐr. Stahlbaum’um evinin pencerelerinden dጐᗰarጐya ጐᗰጐk süzülür. 

Evin kapጐsጐna iki basamakla ulaᗰጐlmaktadጐr. Kapጐnጐn ve pencerelerin genel hatlarጐna 

bakacak olursak çጐtalጐ, üst taraflarጐ kubbemsi ጐᗰጐᇰጐ içeri daha çok alan Neogotik 

stilde tasarlanmጐᗰ kapጐ ve pencerelere yer verilmiᗰtir.
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Resim 10:  I. Perde; Parti Sahnesi,  Evin Salonu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Yüksek tavanlጐ, sofitadan sarkጐtጐlmጐᗰ büyük kristal bir avize ve perspektifi 

geniᗰ göstermek için bol katlጐ perdeler asጐlmጐᗰtጐr. Sahnenin arka ortasጐnda dört, 

sahnenin saᇰ ve sol taraf iki olmak üzere toplam altጐ sütun göze çarpmaktadጐr, arka 

ortasጐnda sütunlarጐn arasጐnda kalan kጐsmጐn tam ortasጐnda kubbeli, çጐtalጐ büyük bir 

pencere bulunmaktadጐr. Pencerenin iki yanጐnda kristal aplikler vardጐr. Ayrጐca 

sahnenin sol ön kulisin giriᗰinde bir aplik yer alጐr. Sahnenin sol, yan duvarጐnda büyük 

ve küçük olmak üzere farklጐ ölçülerde iki oval, iki dikdörtgen çerçeveli resimler 

görülür. Sahnenin sol ön tarafጐnda beyaz kuyruklu bir piyano, piyanonun üstünde 

kጐrmጐzጐ iᗰlemeli bir örtü ve beyaz kenarlጐ, siyah renkli, desenli iki puf vardጐr. Yine sol 

kulis yanlarጐnda ayaklጐ saat, saatin üstünde baykuᗰ heykeli ve üç tane siyah renkli, 

desenli, kenarlarጐ beyaz renkli sandalyeler göze çarpmaktadጐr. Sahnenin arka 

ortasጐnda saᇰ ve sol sütunlarጐn önünde yüksek arkalጐklጐ, pembe renkli, desenli berjer 

koltuklar ve apliklerin önünde arkalጐksጐz, pembe renkli dinlenme koltuklarጐ vardጐr. 

Aydጐnlጐk, ferah, parlak tonlar, uçuk pembe ve beyaz renklerin oluᗰturduᇰu neᗰeli 

parti atmosferine uygun ጐᗰጐklar tercih edilmiᗰtir.
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Resim 11: I. Perde; Parti Sahnesi,  Evin Salonu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Resim 11’de, modernize edilmiᗰ çocuk elbisesiyle Clara, içinde birkaç tül 

etek ile desteklenmiᗰ, uçlarጐ fጐrfጐrlጐ büzgülü bir etek giymektedir. Üst bedendeki 

korse, balen ile dikleᗰtirilmiᗰtir. Baᗰጐnda bir fiyonk kurdele bulunmaktadጐr. Kollar, 

tülden tasarlanmጐᗰ olup, dirseᇰe kadar karpuz kol, dirsekten bileᇰe kadar dar 

kesimlidir. Bu kostüm beyaz kumaᗰ ve tül kombinasyonu ile oluᗰturulmuᗰtur. Beyaz 

etek uçlarጐ ve bedenin üstü belden itibaren mavi boya ile renklendirilmiᗰtir. Dekorda 

kullanጐlan oyuncak bebeklerin kጐyafetleri ile Clara’nጐn kostümü bir uyum içindedir.  

Aynጐ zamanda Clara’nጐn kostümü elindeki oyuncak fጐndጐkkጐran ile bütünlük 

saᇰlamaktadጐr. 

Dekora baktጐᇰጐmጐzda sahnenin saᇰ ve sol arka ortasጐnda pencerenin yanጐnda 

bulunan sütunlarጐn arasጐnda niᗰ, içinde küçük bir sehpa ve üzerinde küçük bir vazo 

motifi bulunmaktadጐr. Mobilyalar ve kullanጐlan döᗰemeliklerde dönemin yansጐtጐldጐᇰጐ 

açጐkça görülür. 
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Resim 12: I. Perde; Parti Sahnesi,  Evin Salonu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Sahnenin tam arka ortasጐnda bulunan kubbeli, çጐtalጐ büyük pencere ve 

pencerenin önünde kemer bulunmaktadጐr. 

Resim 13: I. Perde; Parti Sahnesi,  Evin Salonu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Saatin üzerinde duran; bilgelik ve sanatጐn sembolü olan baykuᗰ heykelinin 

zaman sembolü saatin üzerinde durmasጐ bir alegori yaratጐr.  Eserde de baykuᗰun 

kanat hareketi ile düᗰ ve gerçek arasጐndaki baᇰ saᇰlanmaya çalጐᗰጐlmጐᗰtጐr. 



120

Resim 14: I. Perde, Parti Sahnesi,  Evin Salonu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Sahnenin saᇰጐnda büyük, tavana kadar uzanan ayna, ᗰömine ve iki tane dört 

kollu ᗰamdanlar göze çarpmaktadጐr. 

Resim 15: I. Perde, Parti Sahnesi,  Evin Salonu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Giyside tipik 17. yüzyጐl sonu 18. yüzyጐlጐn ilk yarጐsጐnጐn belirgin özelliklerinden 

olan yaka stili ve kጐsa pantolon kullanጐlmጐᗰtጐr. Dar ceket için, dönemin kumaᗰ tercihi 
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olarak kadife seçilmiᗰtir. Gömleᇰin kollarጐ dantel fጐrfጐrlarla süslenmiᗰtir. Renk olarak 

siyah ve beyaz kullanጐlmጐᗰtጐr. ᗠöminenin önünde siyah renkli, desenli bir berjer 

koltuk ve beyaz kenarlጐ, siyah, desenli bir puf bulunmaktadጐr.

Resim 16: I. Perde, Parti Sahnesi,  Evin Salonu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Saᇰ ön kuliste iki tane beyaz kolçaklጐ, siyah desenli sandalyeler, bir ahᗰap 

sehpa ve bir de baston konmuᗰtur. 

Resim 17: I. Perde, Parti Sahnesi,  Evin Salonu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Sahnenin tam ortasጐnda büyük beyaz, süslenmiᗰ bir çam aᇰacጐ göze 

çarpmaktadጐr. Sahnenin tam ortasጐnda bulunan ጐᗰጐltጐlጐ çam aᇰacጐnጐn vurgusu 

kuvvetlidir. Noel kutlamasጐ için hazጐrlanmጐᗰ, süslenmiᗰ bir salon havasጐ verilmiᗰtir. 

Aᇰacጐn tepesinde kar motifi ᗰeklinde bir yጐldጐz görülmektedir.

Resim 18: I. Perde, Parti Sahnesi,  Evin Salonu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Aᇰacጐn üstünde beyaz, altጐn sarጐsጐ top süsler ve mumlar vardጐr. Çam aᇰacጐnጐn 

altጐnda, ön tarafጐnda sekiz adet oyuncak bebek, saᇰ ve sol arka yanጐnda dört kurᗰun 

asker kጐlጐᇰጐnda oyuncak askerler ve bir oyuncak ev vardጐr. Aᇰacጐn saᇰ arka yanጐnda 

kurᗰun askerlerin hizasጐnda beyaz, yüksek ayaklጐ, yuvarlak bir sehpa, üstünde sepet 

ve içinde hediye paketleri gözükmektedir. Sahnede aydጐnlጐk, canlጐ bir hava 

yansጐtጐlmasጐ için ጐᗰጐk olarak kuvvetli ጐᗰጐklar tercih edilmiᗰtir.
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Resim 19: I. Perde, Parti Sahnesi,  Evin Salonu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Kostümleri incelediᇰimizde, 18. yüzyጐlጐn ikinci yarጐsጐnda giyilen kጐyafetler 

karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Kadጐnlar; bele oturan korsajlጐ, belden sonra bomroll ile 

kabartጐlmጐᗰ, uzun elbiseler giymektedirler. Bu elbiselerin etekleri iki ayrጐ kattan 

oluᗰmaktadጐr. Dጐᗰtaki kat elbisenin arkasጐnda büzülür ve ön tarafጐ açጐkta bጐrakacak 

ᗰekilde dikilir. Elbiselerde, etek uçlarጐna, kollara ve yakalara fጐrfጐrlar, danteller, 

fiyonklar eklenerek süslenirler. Erkekler ise uzun dar ceketler, dantelli yakalar, ceket 

kollarጐndan dökümlü bir ᗰekilde uzanan dantel ya da tülden manᗰetler, dize kadar 

gelen yarጐm pantolonlar ve dize kadar uzanan çoraplarጐyla kostümlerini 

tamamlamaktadጐrlar. Ayrጐca kadጐn ve erkeklerin takmጐᗰ olduᇰu peruklar, büyük 

tokalጐ erkek ayakkabጐlarጐ dönemin en popüler aksesuarlarጐndandጐr. Kጐyafetlerde renk 

olarak; somon, uçuk sarጐ, uçuk pembe, krem, beyaz, gülkurusu, siyah, yeᗰil, 

kahverengi, lacivert, ᗰeker pembe tonlarጐ kullanጐlmጐᗰtጐr. 
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Resim 20: Stahlbaum ve Drosselmayer
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Resim 20’de Bay Stahlbaum ve Drosselmayer’in kostümlerinde dize kadar 

uzanan uzun dar ceketler görülmektedir. Diz altጐ pantolonlar ve onu tamamlayan 

çoraplar dikkat çekmektedir. Dantelli yakalar, dönemi yansጐtan tokalጐ ayakkabጐlar 

aksesuar olarak seçilmiᗰtir. Bay Stahlbaum’un pembe ceketi; beyaz ᗰeritli siyah 

cepleri ve aynጐ ᗰekilde tasarlanmጐᗰ yaka ve manᗰetleri dönemin üst sጐnጐf giysisidir. 

Drosselmayer düz siyah önden düᇰmeli dar ceket giymektedir. ጀki erkek karakterin 

baᗰጐnda beyaz peruk, diᇰer erkek karakterlerde kahverengi ve kumral peruk 

bulunmaktadጐr. Sahnenin arka ortasጐnda aᇰacጐn önünde bulunan erkek dansçጐlarጐn 

üzerlerinde dize kadar uzanan dar ceketler, dar, kጐsa pantolonlar uzun beyaz çorap ve 

siyah büyük tokalጐ ayakkabጐlarla tamamlanmጐᗰtጐr. Renk olarak ᗰeker pembesi, 

lacivert ve beyaz üzerine gümüᗰ çizgili ceketler, kahverengi, siyah dar, kጐsa 

pantolonlar görülmektedir.
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Resim 21: Stahlbaum ve Eᗰi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Stahlbaum’un kostümünü incelediᇰimizde; daha önce yukarጐda belirttiᇰimiz 

gibi (Bkz. Resim 20) dize kadar uzanan pembe, dar ceket, diz altጐ siyah pantolon ve 

onu tamamlayan beyaz çoraplar, krem rengi dantelli yaka, gümüᗰ tokalጐ siyah 

ayakkabጐlar görmekteyiz. Bay Stahlbaum’un pembe ceketi; beyaz ᗰeritli siyah cepleri 

ve aynጐ ᗰekilde tasarlanmጐᗰ yaka ve manᗰetleri dikkati çeker. Eᗰinin kostümüyle 

uyum saᇰlamak amacጐyla oluᗰturulan; yakadan belin altጐna kadar uzanan kordonlar 

giysiye hareket katmጐᗰtጐr.

Bay Stahlbaum’un eᗰinin üzerinde iki parçadan oluᗰan üst bedeni vücuda 

çapraz kordon baᇰlar ile oturtulmuᗰ, siyah iç eteᇰi bomroll ile kabartጐlmጐᗰ; pembe, 

arkadan büzülmüᗰ, önü açጐk bጐrakan bir etek görülmektedir. ጀki karakterde de dönemi 

yansጐtan iki yandan buklelerle hareketlendirilmiᗰ beyaz peruklar göze çarpmaktadጐr. 
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Resim 22: Parti Sahnesinin Genel Görünümü
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Sahnenin genelinde, elbiseleri hareketlendirmek için yakalarda ve etek 

uçlarጐnda farbalarla, kurdelelerle, fiyonklarla süsleme yapጐlmጐᗰtጐr. Erkeklerde, 

kurdeleyle arkadan toplanmጐᗰ olan beyaz peruklar, önü yükseltilmiᗰ, tokalጐ, yüksek 

ökçeli ayakkabጐlar, dize kadar uzanan, uzun ceketler, ceketlerin, kollarጐnda ve 

ceplerinde kapaklar, ceketin içinde, uzun kollu gömlekler ve gömleklerin 

yakalarጐnda, kol uçlarጐnda dantel farbalar görülmektedir. Dize kadar gelen kጐsa 

pantolonlar ve onu tamamlayan çoraplar da dikkat çekmektedir. Erkeklerin üzerinde 

lila rengi frak; ᗰeker pembe, pembe, siyah, lacivert beyaz üzerine gümüᗰ çizgili uzun 

dar ceketler tasarlanmጐᗰtጐr. Kadጐnlarጐn üzerinde ise; Sarጐ - pembe, sütlü kahve –

kahverengi, pembe – siyah, pembe – mor, yavruaᇰzጐ – mor - lila kombinasyonlu 

dönem giysileri görülmektedir. Ayrጐca yavruaᇰzጐ – mor - lila kombinasyonlu elbisede 

kullanጐlan mor bolero kendi içinde uygun bir kombinasyon oluᗰturmuᗰtur.  Bununla 

birlikte, tüylü ᗰapkalar, renkli peruklar kadጐn giysilerinin önemli aksesuarlarጐ 

arasጐndadጐr.
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Resim 23: Parti Sahnesi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Incroyables olarak adlandጐrጐlan; Fransጐz ጀhtilali sonrasጐnda giysileri de 

etkileyen Yunan ve Roma tarzጐ giysiler; robadan kesimli, yarጐ transparan, ᗰifon, 

beyaz tunikler bayan giysilerinde göze çarpmaktadጐr. Erkeklerde ise; lila frak, beyaz 

gömlekler, büyük fጐrfጐrlጐ dantel yakalar; krem rengi dar, kጐsa pantolonlar, beyaz 

çoraplar, gümüᗰ rengi ayakkabጐlar göze hitap etmektedir. 
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Resim 24: Çocuklarጐn Kostümü
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Çocuklarጐn kostümlerine bakጐldጐᇰጐnda, kጐzlarጐn saçlarጐnda fiyonk kurdeleler, 

karpuz kollu, önden kordonlarla bedene oturtulmuᗰ korsajlar; bellerinde arkadan 

fiyonklar,  iç etekle belden kabartጐlmጐᗰ tül etekler, etek ortasጐ ve uçlarጐnda fጐrfጐrlar, 

ayaklarጐnda elbise ile uyumlu point’ler dikkat çekmektedir. Erkeklerde ise; uzun, dar 

ceketler; fiyonklu uzun dantel yakalar, dize kadar yarጐm, dar pantolonlar, çoraplar ve 

ayakkabጐlar görülmektedir. Çocukluᇰu ve eᇰlenceyi ifade eden; pembe, lila, somon, 

uçuk pembe, beyaz renkler aᇰጐrlጐklጐ olarak kullanጐlmጐᗰtጐr.



129

Resim 25: Drosselmayer’in Kukla Gösterisi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn önünde kahverengi, pembe büyük bir panonun üstündeki 

altጐn sarጐsጐ püsküller ve yጐldጐz motifleri Drosselmayer’in siyah üzerine altጐn sarጐsጐ 

yጐldጐz desenli sihirbaz kostümüyle uyum içindedir. Drosselmayer’in baᗰጐndaki külah 

ᗰeklindeki ᗰapka, elindeki deᇰnek ve gözündeki maske bürünmüᗰ olduᇰu kጐlጐkla 

birliktelik saᇰlamጐᗰtጐr. Kukla gösterisinde bir kadጐn, Fare ve Prens kuklalarጐ 

kullanጐlmጐᗰtጐr. Fጐndጐkkጐran Prens’in, sarጐ saçlጐ kጐzጐ Fare’nin elinden kurtarጐᗰጐ 

anlatጐlmጐᗰtጐr.
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Resim 26: Harlequin Kuklasጐnጐn Kostümü
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Resim 26’da; sahnenin ortasጐnda baklava desenli siyah, sarጐ, turuncu renkli iki 

parçadan oluᗰan dar kጐyafet palyaçonun kostümünü ᗰekillendirir. Baᗰጐnda siyah 

ᗰapka, küçük roof yaka, el ve ayak bileklerinde siyah manᗰetler görülmektedir.

Resim 27: Dans Eden Bebek Colombine Kostümü
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Oyuncak bebek rolündeki dansçጐnጐn saçጐnda pembe fiyonk bulunmaktadጐr. 

Baᗰጐnda oyuncak bebeklerde olduᇰu gibi sarጐ renkli, buklelerle hareketlendirilmiᗰ 



131

peruk kullanጐlmጐᗰtጐr. Kostüm, açጐk ve koyu pembe renklidir. Kabarጐk karpuz kollar, 

kalp ᗰeklinde boynu açጐkta bጐrakan hafif straplez bir dekolte ve hemen altጐnda verev 

iᗰlenmiᗰ bir motif, korsaj ve etek uçlarጐnda tülden yapጐlmጐᗰ fጐrfጐrlar görülmektedir. 

Etek kabarጐklጐᇰጐnጐ saᇰlamak için fartingale kullanጐlmጐᗰtጐr.

Resim 28: Dans Eden Bebek Colombine
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the Mariinsky 

Theatre, St. Petersburg, 1994

Resim 29: Arap Bebek
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Modernize edilmiᗰ Arap stilindeki turuncu- koyu kahverengi çizgili tunik, 

üzerinde siyah altጐn kordone iᗰlemeli cepken, belinde turuncu kuᗰak, altጐnda saten 
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bilekten lastikli ᗰalvar, siyah çorap ve ᗰalvarla uyumlu patikler görülmektedir. 

Boyunda altጐn kolye, kulaklarጐnda halka küpeler ve baᗰጐnda turuncu siyah dar ᗰapka 

aksesuar olarak kullanጐlmaktadጐr.

Resim 30: Hediye Paketinin ጀçinden Çጐkan Arap Bebek
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the Mariinsky 

Theatre, St. Petersburg, 1994

Drosselmayer’in getirdiᇰi Arap Bebek, yuvarlak, siyah, pembe puantiyeli bir 

kutunun içinden çጐkmaktadጐr.

Resim 31: Büyükanne ve Büyükbabanጐn Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 
Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Büyükannenin giymiᗰ olduᇰu Rokoko stiline benzeyen bu kadife kostümde; 

etek ucunda saten kumaᗰa dikilmiᗰ tül siyah fጐrfጐr, krem rengi saten iç etek ve 

arkadan büzülmüᗰ önü açጐkta bጐrakan büyük desenli ikinci etekle tasarlanmጐᗰtጐr. 

Fertingale ile kabartጐlmጐᗰ, elbisenin üzerine giyilen doublet (yelek) ve kollarጐnda iki 

tane karpuz kol ile uyum saᇰlamጐᗰ bir elbise görülmektedir. Baᗰጐnda elbiseyle 

uyumlu renk tonlarጐnda organzeden baᗰlጐk ve beyaz bukleli peruk kullanጐmጐ 

büyükanne rolüyle uyum saᇰlanmጐᗰtጐr.

Büyükbabanጐn kostümü; dar, uzun bordo kadife ceketin kenarlarጐ altጐn rengi 

biye ile renklendirilmiᗰ ve buna uygun altጐn sarጐsጐ düᇰmeler kullanጐlmጐᗰtጐr. ጀçinde 

uzun krem rengi desenli yelek ve yeleᇰin önünden sarkan uzun bir yaka tercih 

edilmiᗰtir. Ceket ile uyumlu dar kጐsa koyu bordo pantolon, dize kadar beyaz çoraplar, 

geniᗰ tokalጐ ayakkabጐlar ile hareketlendirilmiᗰtir. Elindeki kahverengi baston yaᗰጐnጐn 

büyüklüᇰünü gözler önüne sermektedir.  

Resim 32: V. Vainonan’ጐn Koreografisinde Geçen Adlarጐyla Masha ve Franz Olarak Adlandጐrጐlan 
Clara ve Fritz’in Kostümleri

Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the Mariinsky 
Theatre, St. Petersburg, 1994

Fritz’in üzerinde beyaz üzerine mor çizgili uzun kollu, dar ceket, içinde krem 

rengi yakasጐ önden düᇰümlü saten gömlek, iki yan paçasጐnda fiyonk kurdele olan 
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kጐsa saten buz mavisi pantolon görülmektedir. Fritz’in pantolonu ile Clara’nጐn 

elbisesi renk uyumu saᇰlamaktadጐr. (Claranጐn kostümü için Bkz. Resim 11)

Resim 33: Ablalarጐ Louisa ve Dadጐ’nጐn Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the Mariinsky 

Theatre, St. Petersburg, 1994

Abla Louisa’nጐn giysisi karpuz kollu, dirsekten sonra daralan kesimli, “V” 

yakalጐ, yakanጐn ortasጐnda fiyonk kurdele, bele oturan korsaj, korsajጐn üzerinde dar 

saten kemer, bomroll ile kabartጐlmጐᗰ katlጐ tül etek, eteᇰin ortasጐ ve uçlarጐ tül fጐrfጐrlጐ 

tasarlanmጐᗰtጐr. 

Dadጐnጐn kostümünde ise; baᗰጐn ortasጐndan bir kumaᗰla büzülmüᗰ baᗰlጐk, 

omuzlarጐnda uçlarጐ fጐrfጐrlጐ ᗰal, giysi olarak beyaz üzerine siyah çizgili belden büzgülü 

elbiseler tercih edilmiᗰtir.  Dönemin sosyal özelliklerini içinde barጐndጐran bir kostüm 

taᗰጐdጐᇰጐ görülmektedir. 
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Resim 34: Clara’nጐn Yatak Odasጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the Mariinsky 

Theatre, St. Petersburg, 1994

Sahnede loᗰ ጐᗰጐk hakimdir. Loᗰ ጐᗰጐk bize gece olduᇰunu anlatmaktadጐr. 

Sahnenin arka ortasጐnda Clara’nጐn yataᇰጐ, yataᇰጐn sol yanጐnda yüksek ayaklጐ, iᗰlemeli 

bir sehpa yer almaktadጐr. Sahnenin saᇰ arka ortasጐnጐn yanጐnda büyük, çጐtalጐ bir 

pencere, sahnenin arka ortasጐnda büyük bir cibinlik ve sol arka orta duvarጐnda küçük 

oval çerçeveli bir resim bulunmaktadጐr. Clara’nጐn üzerinde kenarlarጐnda ponponlar 

olan bir battaniye aynጐ ᗰekilde tasarlanmጐᗰ bir yastጐk ile kombine edilmiᗰtir ve 

yataᇰጐn baᗰucunda ahᗰap oymalጐ dört ayaklጐ bir sehpa yerleᗰtirilmiᗰtir.  

Resim 35: Clara’nጐn Yatak Odasጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Resim 36: Savaᗰ Sahnesi, Evin Salonu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Sahnede, siyah ve beyaz tonlarጐnጐn hakim olduᇰu renkler ile kasvetli bir 

ortam yaratጐlmጐᗰtጐr. Sahnenin sol ön tarafጐnda büyük ayaklጐ bir saat, hemen arka 

yanጐnda kale, kalenin burçlarጐnda bulunan bayraklar, kalenin yanጐnda normal 

ölçülerinden daha büyük ölçülerde oluᗰturulmuᗰ, büyük desenli berjer koltuk 

yerleᗰtirilmiᗰtir. Sahnenin tam arka ortasጐnda büyük, süslenmiᗰ bir yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ ve 

altጐnda oyuncak asker görülmektedir. Sahnenin saᇰ tarafጐnda dekor kullanጐlmamasጐ; 

dansçጐlarጐn rahat hareket etmeleri için yer kazanmak amacጐyla yapጐlmጐᗰtጐr. 

Resim 37: Farelerin Sahneye Çጐkጐᗰጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Fareler sahnesindeki fare kostümleri, mavi-gri renkte tulumdan oluᗰan bir 

giysi ve baᗰጐnda yine aynጐ renkteki kumaᗰtan, farelerin yüzünü belirleyen kalጐpta 

hazጐrlanmጐᗰ bir maskeden oluᗰmaktadጐr. 

Sahne ጐᗰጐᇰጐ, iç dünyalarጐnጐ yansጐtan izbe ve kasvetli ortamጐ izleyiciye 

anlatmak için loᗰ kullanጐlmጐᗰtጐr. 

Resim 38: Farelerin Yጐlbaᗰጐ Aᇰacጐndan Fጐndጐk Çalጐᗰlarጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Resim 39: Fare Kralጐn Sisler Arasጐndan Gerilim ve Korkuyu Temsil Eden Çጐkጐᗰጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Fare Kral’ጐn kostümü; diᇰer farelerden farklጐ olarak mor renkte hazጐrlanmጐᗰ, 

boynunda turuncu kumaᗰlardan oluᗰan gösteriᗰi arttጐran bir aksesuar, üzerinde 

göᇰsünde yedi uçlu yጐldጐz deseni olan ve etek uçlarጐ sivri kesilmiᗰ bir giysi, altጐnda 

dar mor renkli bir pantolon bulunmaktadጐr. Baᗰጐndaki büyük iri kulaklጐ fare maskesi, 

aynጐ kumaᗰtan hazጐrlanmጐᗰ, baᗰጐn üzerinde ise bir taç ile rolü belirginleᗰtirilmiᗰtir.  

Kralጐn en görkemli aksesuarጐ, sጐrtጐndaki sarጐ renkle baᗰlayጐp, kጐrmጐzጐ renge dönen ve 

uçlarጐ koyu mor ile biten büyük daire kesim pelerinidir. 

Farenin ortaya çጐkጐᗰጐyla ጐᗰጐklarda deᇰiᗰiklik olmuᗰ kጐrmጐzጐ renk kullanጐlmጐᗰtጐr. 

Duman ve sislerle beklenmedik bir anda ortaya çጐkan, insanጐ tedirgin edici bir efekt 

oluᗰturulmuᗰtur.

Resim 40: Büyük Koltuᇰun Üzerinde Korkmuᗰ Clara ve Fare Kral’ጐn Askerlerine Hükmediᗰi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Resim 41: Fareler ve Kurᗰun Askerlerin Karᗰጐlaᗰmalarጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Sahnenin sol arka kulis tarafጐnda duran ayaklጐ saat ve hemen yanጐndaki 

kalenin sol kulesinin üstünden farelere atጐlan top atጐᗰጐ anlatጐlmaktadጐr. Kalenin 

içinden çጐkan süvari birlikleri de göze çarpmaktadጐr. Eᗰyalar büyümüᗰtür, koltuᇰun 

yanጐndaki Clara korku içindedir.

Resim 42: Kጐrmጐzጐ Pelerinli Fare Kral
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Daha büyük boydaki yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ ve kalenin ortasጐnda kጐrmጐzጐ pelerini ile 

Fare Kral dans etmektedir. 

Resim 43: Kurᗰun Askerler
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Kurᗰun askerlerin kostümlerini incelediᇰimizde, baᗰlarጐnda kጐrmጐzጐ tüylü, sarጐ 

kordonlu, siyah kasketli mavi bir ᗰapka bulunmaktadጐr. Bu tüy ᗰapkaya iki tane altጐn 

sarጐsጐ düᇰme ile tutturulmuᗰtur.  Kollarጐ beyaz çizgili manᗰetleri ve etek uçlarጐnda 

bordo ᗰerit olan fraklarda yine ᗰapkadaki gibi altጐn rengi düᇰmeler kullanጐlmጐᗰtጐr. 

Frak’larጐn önünde omuzlardan baᗰlayan ve gövdenin önünde son bulan “X” ᗰeklinde 

bordo bir ᗰerit görülmektedir. ጀçlerinde beyaz gömlek, altlarጐnda beyaz pantolonlar 

ve ayaklarጐnda siyah çizmeler ve ellerinde aksesuar olarak kጐlጐçlar bulunmaktadጐr.
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Resim 44: Kurᗰun Askerler
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Resim 45: Atlጐ Süvariler
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Duman ile birlikte kaleden çጐkan süvariler at kuklasጐ içinde sahneye 

girmektedirler. Siyah yeleli, beyaz üzerine siyah benekli at ᗰekli verilmiᗰ ortasጐ boᗰ, 

eᇰerlerinde kጐrmጐzጐ tayt, siyah çizmeli takma süvari bacaklarጐ olan ve omuzlardan 

askጐ ile vücuda tutturulan kuklalarጐn etekleri turuncu ve yeᗰil renktedir, üzerlerinde 
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üç gümüᗰ kareden oluᗰan sembol ile desenlendirilmiᗰtir. Bu kumaᗰ erkek dansçጐlarጐn 

bedenlerini gizlemek için kullanጐlmaktadጐr. 

Resim 46: Süvariler Kaleden Çጐktጐktan Sonra Saf Durup Fareler ile Savaᗰጐrlar.
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Resim 47: Süvariler ve Fare Kral’ጐn Savaᗰጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Resim 48: Fጐndጐkkጐran ve Fare Kral Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Fጐndጐkkጐranጐn elinde kጐlጐcጐ baᗰጐnda kahverengi ᗰapkasጐ, yüzünde baᗰlጐᇰጐ ile 

uyumlu kahverengi sakallጐ ve büyük burunlu, tahtadan yapጐlmጐᗰ görünümü veren 

maskesi, hakim yaka uçuk mavi ceketi, beyaz tayt ve siyah çizmeleri ile Fare Kral’a 

kጐlጐcጐnጐ çekip meydan okuyor.

Fare Kral kጐrmጐzጐ pelerini ile küstah bir tavጐrla Fጐndጐkkጐran’a karᗰጐ koyuyor. 

Kan kጐrmጐzጐsጐ pelerini ile düᗰmanጐna korku vermeye çalጐᗰጐyor.

Resim 49: Fጐndጐkkጐran ve Clara’nጐn Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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ጀçinde birkaç tül etek ile desteklenmiᗰ, uçlarጐ fጐrfጐrlጐ büzgülü tül etek 

giymektedir. Baᗰጐnda bir fiyonk kurdele bulunmaktadጐr. Kollar, tülden olup, kጐsa, 

yarጐm karpuz formunda ve uçlarጐnda iki kat tül fጐrfጐr ile ᗰekillendirilmiᗰtir. Elbise 

tamamen buz mavisi renktedir. Clara’nጐn kostümü Fጐndጐkkጐran’ጐn kostümü ile uyum 

içindedir.  (Fጐndጐkkጐran’ጐn kostümleri için bkz. Resim 48.)

Resim 50: Fጐndጐkkጐran ve Clara Karlar Ülkesi’nde
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Savaᗰጐ kazanan Fጐndጐkkጐran canlanጐr ve Clara ile beraber büyülü bir seyahate 

çጐkarlar. Fጐndጐkkጐran’ጐn canlanmasጐndan sonra kostümde ufak bir deᇰiᗰiklik olur. 

Baᗰጐndaki maske ortadan kaybolur. Uçuk mavi renkteki ceketi göᇰsü açጐkta bጐrakan 

yakasጐnda beyaz fጐrfጐrlarጐ olan, uzun kollu bedene oturan bir giysi kullanጐlmጐᗰtጐr. 

Bununla birlikte yakasጐnda bulunan fጐrfጐrlara uyum saᇰlamasጐ için kollarጐnda beyaz 

manᗰet görülmektedir. Beyaz taytጐn altጐndaki beyaz patik Clara’nጐn kostümü ile 

uyum içindedir. (Clara’nጐn kostümü için bkz. Resim 11.) 
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Resim 51: Karlar Ülkesi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Sahnenin arkasጐnda küçük bir kasaba, çatጐlarጐ karlጐ, pencerelerinden ጐᗰጐk 

süzülen evler, saᇰ,  sol yanlarጐnda ve arkada karlጐ çam aᇰaçlarጐnጐn bulunduᇰu, ormanጐ 

canlandጐran aᇰaçlar görülmektedir. Bizlere; mavi ve beyaz ጐᗰጐk kullanጐlarak elde 

edilen buz mavisi rengi soᇰuk, karlጐ bir kጐᗰ gecesini anጐmsatmaktadጐr. Sofitadan 

yaᇰdጐrጐlan karlar, soᇰuk, karlጐ kጐᗰ atmosferini daha iyi vurgulamaktadጐr.

Resim 52: Karlarጐn Dansጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Sahneye eᗰit aralጐklarla yerleᗰmiᗰ kar tanelerini temsil eden dansçጐlar, üç 

yatay, sekiz dikey çizgi halinde sጐralanmጐᗰtጐr. Corps de Ballet’deki (grup halinde 

dans eden) dansçጐlarጐn muhteᗰem uyumu ile ahenk içinde sahnede durmaktadጐrlar.  

Resim 53: Karlarጐn Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Fertingale ile dikleᗰtirilmiᗰ buz mavisi tütülerin üzerinde, dar, kalp ᗰeklinde 

straplez, askጐlጐ bir korsaj ile oluᗰturulan giysinin iki yanጐndan el bileklerine kadar 

uzanan, kar tanelerini temsil eden beyaz ponponlar görülmektedir. Bellerinde uçuk 

mavi kuᗰak kullanጐlmaktadጐr. Baᗰlarጐnda açጐk sarጐ peruklar tek tip kar tanesi 

görünümünü saᇰlamak amacጐyla kullanጐlmጐᗰ ve aynጐ zamanda topuz yapጐlmጐᗰtጐr.  

Resim 54: Kar Taneleri Dansጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Fertingale ile dikleᗰtirilmiᗰ tütülerin eteklerinin üstlerinde üst bedenle 

uyumlu, uçuk mavi danteller ve bu dantellerle birlikte aynጐ renk boncuklar tasarጐmda 

kullanጐlmጐᗰtጐr. Boncuklar sahne ጐᗰጐᇰጐnda parlayarak kar tanelerinin ጐᗰጐk vurduᇰunda 

oluᗰturduᇰu görüntüyü anጐmsatmaktadጐr.

Resim 55: Karlar Ülkesinden Geçip, ᗠekerler Ülkesine Çጐkጐlan Yolculuk Sጐrasጐnda Yapጐlan Nehir 
Gezintisi

Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 
Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Bulutlarጐn yer aldጐᇰጐ, gökyüzü görüntüsü ile desenlendirilmiᗰ sema perdesi, 

zeminden yükselen nehir görüntüsü verilmiᗰ dekorlarla bütünleᗰtirilmiᗰtir. Bu perde 

ve dekor arasጐnda kጐrmጐzጐ yelkenli bir ceviz kabuᇰundan sandal üzerinde Fጐndጐkkጐran 

ve Clara’yጐ görmekteyiz. Fጐndጐkkጐran’ጐn elinde bir asa bulunmaktadጐr. 
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Resim 56: Karaya Varጐᗰ, Kelebekler ve Yarasalar. Kasvetli Bir Ortam
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Iᗰጐk olarak incelediᇰimizde; Sahnenin siyah duruᗰunu yumuᗰatmak amacጐyla 

kullanጐlan beyaz renk ጐᗰጐk, bize gündüzün geceden sጐyrጐlጐrken oluᗰturduᇰu alaca 

karanlጐᇰጐ anጐmsatmaktadጐr. Yer yer aᇰaçlarጐn ጐᗰጐklandጐrጐlmasጐ, gün doᇰumunun 

yaklaᗰtጐᇰጐnጐ anlatጐlጐr. 

Resim 57: Karaya Varጐᗰ, Kelebekler ve Yarasalarጐn Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Ceviz sandalጐn karaya yaklaᗰtጐᇰጐ yerin saᇰ ve sol yanlarጐnda, sivri uçlu büyük 

ᗰamdanlar görülmektedir.

Resim 58: Kelebeklerin Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Kelebeklerin kostümlerine baktጐᇰጐmጐzda dize kadar uzanan degaje yakalጐ 

kolsuz ten rengi elbiseler görmekteyiz. Elbisenin sጐrt kጐsmጐna tutturulmuᗰ olan 

parçalara ayrጐlmጐᗰ kanatlar siyah mavi desenler ile kelebek kanadጐna benzetilmiᗰtir. 

Baᗰlarጐnda dört kelebekle uyumlu olmasጐ için sarጐ renkte topuzlu peruklar 

kullanጐlmጐᗰtጐr. 

Resim 59: Kelebeklerin Dansጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Resim 60: Yarasalarጐn Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Yarasalar gri siyah renkli, uzun kollu ve uzun paçalጐ vücuda oturan tulum 

giymiᗰlerdir. Baᗰlarጐndan yarasalarጐn kulaklarጐna benzeyen uzun, büyük, sivri kulaklጐ 

çene altጐndan baᇰlanan baᗰlጐklar görülmektedir. Sert bir konstrüksiyon ile kanat 

formu verilmiᗰ büyük kanatlar, dansçጐlar kollarጐnጐ hareket ettirdikçe kanat çጐrpma 

figürünü anጐmsatmaktadጐr. Bu yaratጐcጐ kostüm tasarጐmጐ sahneye ayrጐ bir görsel ᗰölen 

katmaktadጐr.

Resim 61: Yarasalarጐn Fጐndጐkkጐran’a ve Clara’ya Saldጐrጐᗰጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Sahne önüne indirilen siyah perde, yeᗰil ve koyu mavi renklerin hakim 

olduᇰu kasvetli bir ortamጐ anlatmaktadጐr. Sahne önüne indirilen perde de, renklerle 

elde edilen bir dalgalanma hareketi görülür. Bu dalgalanmanጐn seyircilerde korku, 

heyecan hislerini uyandጐrmak istediᇰi göze çarpmaktadጐr.

Resim 62: Sahne Yavaᗰ Yavaᗰ Fጐndጐkkጐran’ጐn Yarasalarጐ Püskürtmesiyle ᗠekerleme Ülkesi’ne 
Dönüᗰmektedir.

Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 
Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Barkovizyon gösterisi kullanጐlarak sahnede karanlጐk, puslu ve bulutlu bir 

ortam yaratጐlmጐᗰtጐr. 

Resim 63: II. Perde; ᗠekerleme Ülkesi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Sahnede ᗰekerlemeleri andጐrmasጐ için arka ve yan fonlarda mor, pembe, lila, 

beyaz ve somon renklerinin aᇰጐrlጐklጐ olarak kullanጐldጐᇰጐnጐ görmekteyiz. Sahnede 

kullanጐlan beyaz ve pembe ጐᗰጐklar aydጐnlጐk, ferah bir kutlama havasጐ etkisi 

yaratmጐᗰtጐr. Arka fonda bir kasaba ve evler boyanarak resmedilmiᗰtir. Sahnenin saᇰ 

ve sol yanlarጐnda beyaz, mor, pembe, lila ve somon renklerinin hakim olduᇰu büyük 

aᇰaçlar, aᇰaçlara asጐlmጐᗰ mumlar ve sahnenin sol arka fonunda oluᗰturulan avize 

göze çarpmaktadጐr. Sahnenin saᇰ, sol yanlarጐnda diyagonal olarak duran pembe 

puflar, sahnenin arka ortasጐnda bulunan üç basamaklጐ merdiven ve merdivenin 

üstünde de bulunan pembe puflar dጐᗰጐnda ᗠekerleme Ülkesinde dekor olarak üç 

boyutlu nesnelere fazla yer verilmemiᗰtir. Sahnenin arka ortasጐnda, merdivenlerin 

üstünde saᇰ ve solda olmak üzere iki tane büyük, baᗰ kጐsጐmlarጐ giderek sivrileᗰen 

ᗰamdanlar dikkati çekmektedir.

Resim 64: Clara ve Fጐndጐkkጐran Prensin ᗠekerleme Ülkesinde Karᗰጐlanmasጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Sahnenin saᇰ ve sol yanlarጐnda diyagonal ᗰekilde yerleᗰmiᗰ olan Çiçeklerin 

Valsi’nde dans edecek dansçጐlar, yine sahnenin saᇰ ve sol önünde duran Clara –

Fritz, sahnenin ortasጐnda saᇰ ve sol yanጐnda duran Çin Dansጐnጐ yapacak dansçጐlar, 

hemen arkalarጐnda Pas de Trio dansçጐlarጐ, onlarጐn arkasጐnda ayakta duran ጀspanyol 

dansጐnጐ temsil edecek dansçጐlar ve arka ortasጐnda merdivenlerin üstündeki puflarda 

oturan Kahve Dansጐnጐ sergileyecek dansçጐlar görülmektedir.  
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Resim 65: II. Perde; ᗠekerleme Ülkesi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

ጀkinci perdede dans edecek olan dansçጐlar; Clara ve Fጐndጐkkጐran Prens 

ᗠekerleme Ülkesi’ne vardጐklarጐnda onlara selam verirler.

Resim 66: II. Perde; ᗠekerleme Ülkesi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
v

ᗠekerleme Ülkesi’nde kutlamalarda dans edecek olan iki Çin Dansçጐ etnik 

aksesuarlarጐ ve kostümleriyle iki yanda baᇰdaᗰ kurarak oturmaktadጐrlar. Hemen 
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arkalarጐnda Pas de Trio Dansçጐlarጐ hazጐr beklemekte ve arka sጐrada da ጀspanyol ve 

Arap Dansçጐlar sጐralarጐnጐ beklemektedirler.

Resim 67: II. Perde; ᗠekerleme Ülkesi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

ᗠekerleme ülkesinin hakim renginin ᗠeker Pembesi olmasጐ dolayጐsጐyla 

dekorlar, sahne aksesuarlarጐ ve kostümlerin genel rengi pembedir. 

Resim 68: ጀspanyol (Çikolata) Dansጐ Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Çikolata dansጐnጐ yapmak üzere hazጐr bekleyen erkek ve kadጐn dansçጐlar 

ጀspanyol tarጐz giyinmiᗰlerdir. Kadጐn dansçጐnጐn baᗰጐnda sarጐ, kጐrmጐzጐ bir baᗰlጐk, 

boynunda kጐrmጐzጐ bir kolye, üzerinde geniᗰ göᇰüs dekolteli dirseᇰe kadar dar, dar kol 

ucundan el bileᇰine kadar uzanan geniᗰ fጐrfጐrlጐ siyah beyaz kareli kollar 

bulunmaktadጐr. ᗠeker Pembesi vücuda oturan bedenin önünde siyah saplጐ, kጐrmጐzጐ 

çiçekli bir desen aplike edilmiᗰtir. Eteklerde ise kalçanጐn alጐndan itibaren kloᗰ 

kesimli ve narçiçeᇰi kጐrmጐzጐ tül üzerine ᗰeker pembesi tül kullanጐlmጐᗰtጐr. Eteᇰin altጐ 

tül destek ile kabartጐlmጐᗰtጐr. Beyaz çorap ve narçiçeᇰi kጐmጐzጐ ayakkabጐlar dansçጐnጐn 

kostümü ile uyum içindedir.  

Resim 69: ጀspanyol (Çikolata) Dansጐ Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Erkek dansçጐnጐn baᗰጐnda ise siyah, kenar gölgelikleri yukarጐ doᇰru kጐvrጐlmጐᗰ, 

siyah beyaz ᗰeritler ile süslenmiᗰ bir baᗰlጐk, üzerinde siyah, önü beyaz ve kጐmጐzጐ 

ᗰeritleri ile süslenmiᗰ bir ceket görmekteyiz. Kollarጐ omuzdan itibaren üst kolun 

ortasጐna kadar kጐrmጐzጐ beyaz çizgili bir parça ile kesilmiᗰ, bu parçadan el bileᇰine 

kadar kolun üst kጐsmጐnጐ açጐkta bጐrakan siyah bir kol parçasጐ tercih edilmiᗰtir. Bu 

kolun açጐkta kalan parçasጐnda ise yine beyaz kጐrmጐzጐ bol bir kumaᗰ sጐkጐᗰtጐrጐlarak 

kabartጐlmጐᗰtጐr. Erkeᇰin altጐnda kጐsa, dar bir pantolon görülmektedir. Pantolonun iki 

yan paça kጐsmጐnda beyaz bir biye ile hareketlendirilmiᗰtir. Ayaklarጐnda dize kadar 

beyaz bir çorap ve siyah ayakkabጐlar kullanጐlmaktadጐr. 
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Resim 70: Arap (Kahve) Dansጐ Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Arap (Kahve) Dansጐ’nda dansçጐlarጐn içlerinde vücuda oturan giysi üzerine 

vücut hatlarጐnጐ belli etmeyecek formlarda, doᇰu tarzጐ tasarlanmጐᗰ tunikler 

giymektedirler. Solist ve dört kጐzጐn topuzlarጐnጐn hemen altጐndan takmጐᗰ olduklarጐ 

uzun örgü peruklar, baᗰlarጐndaki tülden aksesuarlar, ellerinde mendile benzer ᗰifon 

süsler dikkat çeker. Dize kadar uzanan uzun tunikler ve bilekte büzülmüᗰ ᗰalvarlar, 

ayaklarጐnda kostümle uyum içerinde olan çarጐk tarzጐ patikler bölgesel giyim tarzጐnጐ 

yansጐtmaktadጐr. Renk olarak uçuk lila ve pembe tercih edilmiᗰtir.
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Resim 71: Arap (Kahve) Dansጐ’nጐn Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Solist dansçጐnጐn giydiᇰi ᗰifon tuniᇰin üzeri gümüᗰ pullarla özellikle ön 

kጐsmጐndan aᗰaᇰጐya doᇰru yoᇰun bir ᗰekilde iᗰlenmiᗰtir. Aynጐ iᗰlemeler dirsekten 

itibaren bileᇰe kadar kollarda da görülür. Aynጐ iᗰlemeler diᇰer dansçጐlarda daha 

seyrek olarak kullanጐlmጐᗰtጐr. Dansçጐlarጐn baᗰlarጐnda altጐn sarጐsጐ taçlar ve taçlara 

baᇰlanmጐᗰ duvak ᗰeklinde uzun tüller görülmektedir.

Resim 72: Arap (Kahve) Dansጐ’nጐn Solisti
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Solist kጐzጐn baᗰጐndaki kumaᗰ bant taçla süslenmiᗰtir. Kulaklarጐndaki sallantጐlጐ 

küpeler kostümün iᗰlemeleriyle bütünlük saᇰlamጐᗰtጐr. Tuniᇰin kolu uzun, bileᇰi sivri 

kesim ve bu sivriliᇰin ucundan orta parmaᇰa geçen biye bulunur. Aynጐ parmakta 

dansጐn hareketini zenginleᗰtirmek amacጐyla uzun ᗰifon mendiller takጐlmጐᗰtጐr.

Resim 73: Çin (Çay) Dansጐ Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Erkek dansçጐnጐn baᗰጐnda turuncu renkte Çinlerin geleneksel baᗰlጐᇰጐnጐ andጐran 

bir baᗰlጐk takmaktadጐr. Üzerinde bol, uzun kollu siyah beyaz leke desenli bir üst, üst 

bedenin tam ortasጐnda altጐn sarጐsጐ büyük yuvarlak motif, altጐnda da dizin altጐna 

gelecek ᗰekilde kesilmiᗰ paçasጐnda turuncu desen olan capri ᗰeklinde bir pantolon 

bulunmaktadጐr. Herk iki dansçጐnጐn ellerinde, ahᗰap rengi ve siyah motifli yelpazeler 

yer almaktadጐr. 
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Resim 74: Çin (Çay) Dansጐ Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Bayan solistin baᗰጐnda çiçekten bir taç,  üzerinde erkek dansçጐda olduᇰu gibi 

siyah beyaz daha sade leke desenli bir üst ve alt görülmektedir. Bayan dansçጐnጐn 

yakasጐ siyah bir kumaᗰtan hazጐrlanmጐᗰtጐr. Yakanጐn altጐnda siyah ponpon 

görülmektedir. Kollarጐ ve göᇰüs altጐ kloᗰ kesimlidir. Tuniᇰinin saᇰ ve sol etek 

uçlarጐnda siyah ve beyaz olmak üzere iki tane püskül bulunmaktadጐr.

Resim 75: Rus Dansጐ (Trepak) Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Rus dansጐndaki iki bayan, bir erkek dansçጐnጐn kostümleri Rus stilinde 

tasarlanmጐᗰtጐr. Bayan dansçጐlarጐn baᗰጐnda; yüksek sivri bir uçtan iki yana doᇰru 

yuvarlak kesimli, dik bir gölgeliᇰi olan bone bulunmaktadጐr. Bu bone iki uzun 

kurdele ile baᗰጐn arkasጐndan baᇰlanarak tutturulmuᗰ uçlarጐ sarkጐtጐlmጐᗰtጐr.

Üstlerinde yuvarlak yakalጐ robadan kesimli, göᇰüs altጐndan volanlጐ bir giysi 

vardጐr. Giysinin kollarጐ iki katlጐdጐr. Alt kat dar kesimli, üst kat transparan ve bol 

kesimlidir. Boyunlarጐnda taᗰlar dizilmiᗰ bir kolye bulunmaktadጐr.

Resim 76: Rus Dansጐ (Trepak) Kostümleri
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Erkek dansçጐnጐn baᗰጐnda gemi ᗰeklinde mor üzeri altጐn rengi ile 

desenlendirilmiᗰ bir baᗰlጐk bulunmaktadጐr. Beyaz renkli içlik üzerine “V” kesimli, 

belin altጐna kadar uzanan, mor üzerine pembe ve tonlarጐ ile soyutlanmጐᗰ çiçek 

desenli saten bir ceket giymektedir.  Ceketin belinde baᗰlጐᇰጐ ile uyumlu altጐn sarጐsጐ 

ince bir kuᗰak yer alጐr.  Altጐnda pembe renkli saten bol kesimli bir pantolon 

giymektedir. Pantolonun geniᗰ paçalarጐnጐ kጐrmጐzጐn çizmelerin içine sokmuᗰtur. 
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Resim 77: Mirlitons Dansጐ (Pas de Trois)
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Bu bölümde dans eden dansçጐlar; St. Petersburg Bale Okulu’nun 

öᇰrencileridir. Kጐzlarጐn kostümlerinde, üst bedenlerinde vücuda tamamen oturan bir 

korsaj, ortasጐnda soldaki dansçጐda sarጐ üzerine siyah kurdelelerle zig-zag ᗰekli 

verilmiᗰ, saᇰdaki dansçጐda siyah üzerine sarጐ kurdelelerle zig-zag ᗰekli verilmiᗰ bir 

giysi bulunur.  Kollarጐ karpuz kol ile baᗰlayan tül bir kumaᗰ, karpuz kolun altጐndan 

dirseᇰin altጐna kadar uzanan ᗰifon volanlጐ kollar görülmektedir. Etek olarak tütü 

kullanጐlmጐᗰ, tütünün en üst iki parçasጐ uzun ve kጐsa boylarda kesilmiᗰ, üstteki kጐsa 

parça kurdele ᗰeritler ile çizgili desenlendirilmiᗰtir.  Bacaklarጐnda, patiklerinin rengi 

ile uyumlu çorap, ayaklarጐnda point görülmektedir. 
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Resim 78: Mirlitons Dansጐ (Pas de Trois)
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Resim 78’de, erkek dansçጐnጐn üzerinde beyaz üzerine siyah desenli uzun kollu 

bir gömlek vadጐr. Manᗰetlerin uçlarጐ beyaz, gömleᇰin etek uçlarጐnda siyah desenli bir 

suyolu ile belirginleᗰtirilmiᗰtir. Gömleᇰin eteᇰi yጐrtmaçlጐ, yጐrtmaçlarጐn uçlarጐnda 

siyah ponponlar bulunmaktadጐr. Göleᇰin yakasጐnda dönem stili dantel katlጐ bir yaka 

tasarlanmጐᗰtጐr.  Beyaz üzerine siyah çizgili, dizleri kapatan siyah lastikli kጐsa bir 

pantolon giymektedir. Beyaz çorabጐ ve patiᇰi taktጐᇰጐ peruk ile uyum içindedir. 

Resim 79: Mirlitons Dansጐ (Pas de Trois)
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Kጐzlarጐn baᗰlarጐndaki küçük altጐn sarጐsጐ ᗰapkalar ve ᗰapkanጐn kenarጐnda siyah 

fiyonklar görülür. ᗠapkanጐn altጐnda beyaz renkli gençliᇰi temsil eden yarጐm 

toplanmጐᗰ bukleli peruklar bulunmaktadጐr. Erkeᇰin baᗰጐnda ise dönemin stilini 

yansጐtan önden toplanmጐᗰ, favorilerinin üzerinde bukleler olan, arka ortadan 

toplanmጐᗰ bir kuyruᇰu bulunan beyaz peruk dikkat çekmektedir. 

Resim 80: Çiçeklerin Valsi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Sahnenin ortasጐndan iki yana uzanan diyagonal çizgide çiftler sጐralanmጐᗰtጐr. 

Pembe sahne dekoru ile pembe kostümleri uyum içerisindedir. 

Resim 81: Çiçeklerin Valsi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Erkek dansçጐlarጐn üzerlerinde yuvarlak kapalጐ yakalጐ dar bir jerkin 

bulunmaktadጐr.  Bellerinde krem rengi ᗰeritten bir kuᗰak yer almaktadጐr. Ön kጐsmጐ 

çiçek deseni ile desenlendirilmiᗰtir. Kollarጐ dirseᇰe kadar bol, dirsekten el bileᇰine 

kadar dar kesimlidir.  Altlarጐnda beyaz tayt ve beyaz patikler vardጐr.

Resim 82: Çiçeklerin Valsi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Bayan dansçጐlarጐn baᗰlarጐnda pembe bukleli kጐsa peruklar görülmektedir. 

Peruklarጐn üzerinde çiçek spamen ᗰeklinde taçlar kullanጐlmጐᗰtጐr. Erkek dansçጐlarጐn 

baᗰlarጐnda ise dönemin stilini yansጐtan önden toplanmጐᗰ, favorilerinin üzerinde 

bukleler olan, arka ortadan toplanmጐᗰ bir kuyruᇰu bulunan beyaz peruklar dikkat 

çeker. 
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Resim 83: Çiçeklerin Valsi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Bayan dansçጐlarጐn kostümlerini incelediᇰimizde, yuvarlak yakalጐ dirseᇰe 

kadar uzanan kollarጐ bulunan, vücuda oturan bir üst görülür. Dirsekten itibaren koyu 

pembeden açጐᇰa doᇰru rengi açጐlan iki kat tül fጐrfጐr bulunmaktadጐr. Üst bedenin 

yakasጐna çiçekler aplike edilmiᗰtir. Etek olarak; diz altጐna kadar uzanan, kabarጐk 

birçok kattan oluᗰan tül etek tercih edilmiᗰtir.

Resim 84: Grand Pas de Deux
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Erkek dansçጐnጐn üzerinde jerkin görünümü verilmek istenmiᗰ uzun kollu, 

pembe bir üst bulunmaktadጐr. Ceketin önünde beyaz bir parça yer alጐr. Bu parçanጐn 

yanጐnda kalan daha kalጐn kumaᗰlጐ çiçek desenli kጐsጐm cekete kalጐn ve ihtiᗰamlጐ bir 

görünüm vermektedir. Ceketin kollarጐ dirseᇰe kadar bol, dirsekten sonra dar 

kesimlidir. Bir buçuk kol boyu uzun kesilmiᗰ olduᇰundan dirsekten yukarጐsጐ buruᗰuk 

görünüme sahiptir.  Altጐnda beyaz tayt ve patik bulunmaktadጐr.  

Resim 85: Grand Pas de Deux
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Bayan dansçጐnጐn üzerine straplez omuzlardan askጐlጐ pembe, vücuda oturan bir 

üst görülmektedir. Göᇰüs kጐsmጐ faklጐ bir kumaᗰtan büzgülerle desenlendirilmiᗰtir. 

Göᇰsünün ortasጐndan bedene doᇰru boncuklarla iᗰlenmiᗰ bir çiçek deseni göze 

çarpar. Bedenin eteᇰi ᗰeker pembesi renkte tütü ve tütünün etek uçlarጐnda pullardan 

çiçek motifi yapጐlarak desenlendirilmiᗰtir. Üst kolun ortasጐnda yer alan pembe fጐrfጐrlጐ 

tüller, lastikler sayesinde kola bir hareket kazandጐrmaktadጐrlar. Bayan dansçጐnጐn 

bacaklarጐnda beyaz bir çorap ve pointler dikkati çekmektedir.
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Resim 86: Grand Pas de Deux
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

(Yardጐmcጐ erkek dansçጐlarጐn kostümü için bkz. Resim 81. )

Resim 87: Grand Pas de Deux
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

ᗠekerleme Ülkesi’nde Grand Pas de Deux’un doruk noktasጐnጐ görmekteyiz. 

Solist erkek en arkada, iki erkek dansçጐ önde, kollarጐ birbirine çapraz geçmiᗰ iki 

erkek dansçጐ da bayan dansçጐnጐn bacaklarጐndan tutarak yukarጐ kaldጐrጐlmasጐna 
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yardጐmcጐ olmaktadጐrlar. Bayan dansçጐnጐn kollarጐ üçüncü pozisyonda görkemli bir 

ᗰekilde gökyüzüne uzanmaktadጐr.  

Resim 88: Grand Pas de Deux
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Grand Pas de Deux’un bitiᗰinde solist dansçጐlarጐn selamጐnጐ görmekteyiz. 

ᗠeker Perisi ve Prens’in kostümlerindeki uyum birbirlerini tamamlamaktadጐr.

Resim 89: Fጐndጐkkጐran Balesi’nin Erkek Solosu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Bu sahnede bulunan bütün dansçጐlar, erkek solistin dansጐnጐ izlemektedirler. 
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Resim 90: Fጐndጐkkጐran Balesi’nin Erkek Solosu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Erkek solonun kostümüne baktጐᇰጐmጐzda; dirseᇰe kadar uzanan karpuz, 

dirsekten sonra darlaᗰan uzun kol görülmektedir. Bedenin iki yanጐndan krem rengi

iᗰlemeli yelek formunda, göᇰüs kጐsmጐ beyaz, vücut hatlarጐnጐ ortada bጐrakan üst giysisi 

vardጐr. Kolun dar kጐsmጐyla, iᗰlemeli üs beden uyum içerisindedir. Beyaz renk taytጐ ile 

çorap ve patikleri birbirlerini tamamlamaktadጐr.

Resim 91: Fጐndጐkkጐran Balesi’nin ᗠeker Perisi Solosu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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ᗠeker Perisi Dansጐnጐ yapmaya hazጐrlanan dansçጐnጐn arkadaki dekor ile kostüm 

uyumunu görmekteyiz

Resim 92: Fጐndጐkkጐran Balesi’nin ᗠeker Perisi Solosu
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Sahnedeki bulunan bütün dansçጐlar, ᗠeker Perisi’nin dansጐnጐ izlemektedirler. 

Resim 93: ጀkinci Perdenin Finali
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Final sahnesinde tüm dansçጐlar sahneye çጐkጐp beraber dans ederler.
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Resim 94: Coda, ᗠeker Perisi ve Fጐndጐkkጐran’ጐn Dansጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

ጀkinci perdenin final sahnesinde ᗠeker Perisi ve Fጐndጐkkጐran’ጐn Coda’sጐnጐ 

görülür.

Resim 95: Sahnenin Final Dansጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Sahnenin final dansጐnጐn sonunda tüm dansçጐlar pozlarጐnጐ almጐᗰtጐr. Çiçek 

Valsi’nde dans eden erkek dansçጐlar, Clara’yጐ görkemli bir ᗰekilde baᗰlarጐnጐn üstüne 

kaldጐrmጐᗰlardጐr. 

Resim 96: Rüyanጐn Sonu, Eserin Finali
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Sadece ᗠekerleme Ülkesi’ndeki dans eden ülke dansçጐlarጐ ve Çiçeklerin 

Valsi’ndeki dansçጐlarጐn katጐlmጐᗰ olduᇰu bir geçiᗰ yapጐlጐr. Bu geçiᗰte sadece bayan 

dansçጐlar görev almaktadጐrlar. Clara’nጐn yataᇰጐnda uyumasጐ ve rüya görmesini 

anlatan bu bölümde beyaz ጐᗰጐk kullanጐlarak hafif karanlጐk bir ortam yaratጐlmጐᗰtጐr.

Resim 97: ጀkinci Perdenin Final Dansጐndan Sonra Clara’nጐn Yatak Odasጐ
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994
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Sahnede beyaz renkli lokal ጐᗰጐᇰጐ kullanጐlmጐᗰtጐr. Aynጐ zamanda bu ጐᗰጐᇰa destek 

olarak gece lambasጐ görevi gören yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn ጐᗰጐklarጐ da yanmaktadጐr. 

Resim 98: Final Sahnesi Clara Uykusundan Uyanጐr.
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Resim 99: Final Sahnesi
Kaynak: Tchaikovsky - The Nutcracker DVD’si, Uyarlayan: Vasily Vainonen, Kirov Ballet, At the 

Mariinsky Theatre, St. Petersburg, 1994

Clara uykusundan uyanጐp Fጐndጐkkጐran’ጐ kollarጐna alጐr. Baᗰጐnda çenesinin 

altጐndan kurdele ile baᇰladጐᇰጐ kenarlarጐ fጐrfጐrlጐ, pamuklu kumaᗰtan yapጐlmጐᗰ beyaz bir 

uyku baᗰlጐᇰጐ bulunmaktadጐr. Üzerinde kollarጐ, dirseᇰe kadar uzun, önden düᇰmeli, 

bebek yakalጐ, kጐsa bir gömlek, gömleᇰin içinde ise diz altጐna kadar uzanan beyaz bir 

gecelik giydiᇰi görülmektedir.
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3.4. Fጐndጐkkጐran Balesi’nin Ankara ve ጀzmir Devlet Opera Balesi 

Koreografisine Göre Dekor, Kostüm Yorumlarጐ

Fጐndጐkkጐran Balesi’nin Türkiye’deki ilk Prömiyeri ‘‘1968-69 sezonunda, 

Ankara’da gerçekleᗰmiᗰtir. Dame Ninette de Valois sahneye koydu, koreografisini ise 

Richard Glasstone Ivanov'un özgün koreografisine sadጐk kalarak yaptጐ.’’ 54 ጀzmir 

Devlet Opera ve Balesi’nde ise ilk olarak 20 Aralጐk 2003 tarihinde sahnelenen 

Fጐndጐkkጐran, o tarihten bu yana her yጐl Aralጐk ayጐnda sahnelenmektedir.

Çizim 2: Ankara Devlet Opera ve Bale Kostüm Çizimleri
Kaynak: Ankara Devlet Opera ve Balesi Kitapçጐᇰጐ, Fጐndጐkkጐran Balesi, Ankara, 19 Aralጐk 1998

  
54 Zeynep Aksoy, ‘‘ᗠekerlemeler Diyarጐnda Kar Taneleri’’, Radikal Gazetesi,  
http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=1870, son güncelleme: 12.06.2009
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Ankara Devlet Opera ve Bale’nin kostüm tasarጐmcጐsጐ tarafጐndan 1998 yጐlጐnda 

çizilen Arap Dansጐ, ᗠeker Perisi, Karlarጐn Dansጐ, Fጐndጐkkጐran’ጐn kostüm tasarጐmlarጐ 

görmekteyiz.

Arap Dansጐ kostümüne baktጐᇰጐmጐzda baᗰጐnda kostümle uyumlu bir ᗰapka, 

vücudu açጐkta bጐrakacak bir yelek, altጐnda yeleᇰiyle uyumlu, cepli, dizleri lastikli bir 

ᗰalvar, kollarጐnda bantlar, kulaklarጐnda küpeler görülmektedir. Arap Dansጐ 

kostümünün yanጐnda bulunan ᗠeker Perisi kostümü tipik bir balerin tütüsünün 

özelliklerini taᗰጐmaktadጐr. Göᇰsü hafif açጐkta bጐrakan kesimiyle iki yanlardan 

omuzlara ayrጐlan bir kostüm tasarlanmጐᗰtጐr. Ayrጐca balerinin boynundaki kolye ve 

kostümü üzerindeki çiçek desenleri dansጐn geneliyle uyum içerisindedir. Arap 

Dansጐnጐn hemen altጐndaki Kar Kraliçesi’nin kostümünü yorumladጐᇰጐmጐzda, ᗠeker 

Perisinin kostümünde gördüᇰümüz göᇰsü açጐkta bጐrakan ve iki yanlardan omuzlara 

gelen askጐlጐ bir tütü, baᗰa takጐlan taç dikkatimizi çekmektedir. Burada da kar 

tanelerini andጐran desenlendirmelerle dansጐn ve kostümün birlikteliᇰi hoᗰ bir 

görünüm sunmuᗰtur. Fጐndጐkkጐran’ጐn kostümünde kurᗰun askere benzeyen bir hava 

yaratጐlmጐᗰtጐr. Büyük, uzun baᗰlጐᇰጐ ve dize kadar uzanan çizmeleri çok çarpጐcጐdጐr. 

Yanlarጐnda apoletleri bulunan, boᇰazlጐ ve düᇰmeli ceketi ve taytጐ ile askerlerin 

komutanጐ havasጐ verilmiᗰtir.

Çizim 3: Birinci Perde, Birinci Tablo ጀzmir Devlet Opera ve Balesi, Tayfun ÇEBጀ’nin Çizimi
Kaynak: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi, Fጐndጐkkጐran Balesi Program Dergisi, ጀzmir,  20 Aralጐk 2003
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Birinci perde, birinci tabloyu anlatan çizim 3’de, sahnenin ön ortasጐnda büyük 

bir yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ görülmektedir. Saᇰ ve sol yanlarda ikiᗰerli toplamda dört adet kulis 

perdesi bulunmaktadጐr. Saᇰ arka tarafta karlጐ bir ev ve aᇰaçlar dikkat çekmektedir. 

Sofitadan sallandጐrጐlan yጐlbaᗰጐ süsleriyle ortam Noel gecesi için hazጐrlanmጐᗰtጐr. 

Çizimden de anlaᗰጐlacaᇰጐ gibi dጐᗰ mekân yaratጐlmaya çalጐᗰጐlmጐᗰtጐr.

Çizim 4: Birinci Perde, ጀkinci Tablo ጀzmir Devlet Opera ve Balesi, Tayfun ÇEBጀ’nin Çizimi
Kaynak: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi, Fጐndጐkkጐran Balesi Program Dergisi, ጀzmir,  20 Aralጐk 2003

Birinci perde, ikinci tabloda iç mekânጐ andጐran bir salon çizimini 

incelemekteyiz. Sahnenin saᇰ ve sol yanlarጐnda kulis perdeleri yerleᗰtirilmiᗰtir. 

Sahnenin ortasጐnda süslenmiᗰ bir yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ, altጐnda hediyeler, sofitadan sarkጐtጐlan 

süsler ve hediye paketleriyle süslenmiᗰ salon görüntüsü bize bir Noel Partisini 

anlatmaktadጐr. 
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Çizim 5: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi, Sevda AKSAKOᇠLU Kostüm Çizimleri
Kaynak: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi, Fጐndጐkkጐran Balesi Program Dergisi, ጀzmir,  20 Aralጐk 2003

ጀzmir Devlet Opera ve Bale’nin kostüm tasarጐmcጐsጐ tarafጐndan 2005 yጐlጐnda 

çizilen Kurᗰun Asker, Çin Dansጐ, Kelebek Dansጐ, Arap Dansጐ kostüm tasarጐmlarጐna 

bakጐldጐᇰጐnda Kirov Balesi’nin sahneleniᗰindeki yorumlara benzerlikler dikkati çeker.  

Çizim 5’te sol üst te görülen Kurᗰun Askerin kostümü orjinal eserde olduᇰu 

gibi; omuzlarጐ püsküllü ve apoletli, göᇰsün ortasጐndan çapraz geçen iki kalጐn beyaz 

ᗰerit, kalጐn uzun manᗰetli bir frak görülmektedir. Altጐnda beyaz, uzun, bol bir 

pantolon, ayaklarጐnda siyah ayakkabጐlar yer almaktadጐr. Çin Dansጐnጐn kostümüne 

baktጐᇰጐmጐzda; Geleneksel Çin Mimarisinden esinlenilerek hazጐrlanmጐᗰ bir baᗰlጐk, 

göᇰüs bölgesini ve manᗰetleri koyu renkli tasarlanmጐᗰ vücuda oturan yanlarጐ 

yጐrtmaçlጐ dar bir tunik ve altጐnda dizden aᗰaᇰጐsጐ bollaᗰan paçalarጐ kol ve göᇰüs ile 

uyumlu, bilekleri açጐkta bጐrakan bir pantolon dikkati çekmektedir. Kurᗰun Askerin 

altጐnda Kelebek Dansጐ Kostümü için hazጐrlanan çizimde; Kelebeᇰin baᗰጐnጐ temsil 

eden bir baᗰlጐk, dansçጐጐn üzerinde beyaz bir tayt tulum tasarlanmጐᗰtጐr. Bu tulum, 
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bedenin üzerinden vücudun etrafጐnda dönerek uzanan ᗰeritlerle hareketlendirilmiᗰtir. 

Omzundan baᗰlayarak tüm sጐrtጐnጐ kapatan, kelebek kanatlarጐnጐ andጐran ᗰekilde 

desenlendrilen bir pelerin bulunmaktadጐr. Arap Dansጐ kostümünde kültürün emel 

özelliklerini anጐmsatan baᗰጐn ortasጐndan baᇰlamalጐ bir sarጐk, kulaklarda küpeler, ‘‘V’’ 

yakalጐ, yaka kenarlarጐ kalጐn biyeli, biyenin uçlarጐndan vücuda doᇰru yayጐlan 

desenlerle süslenmiᗰtir. Belin önünde düᇰümlenmiᗰ ve uçlarጐ önden sakጐtጐlmጐᗰ bir ᗰal 

ve altጐnda uzun bol bir ᗰalvar giymektedir. 

Çizim 6: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi, Sevda AKSAKOᇠLU Kostüm Çizimleri
Kaynak: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi, Fጐndጐkkጐran Balesi Program Dergisi, ጀzmir,  20 Aralጐk 2003

ጀzmir Devlet Opera ve Bale’nin kostüm tasarጐmcጐsጐ tarafጐndan 2005 yጐlጐnda 

çizilen ᗠeker Perisi, Prens, Drosselmayer, Çiçeklerin Valsi sahnesi erkek dansçጐ 

kostüm tasarጐmlarጐ.
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ᗠeker Perisinin kostümünde; karpuz kollu, önü iᗰlemeli bir tütü görmekteyiz. 

Baᗰጐndaki taç ile kostüm birbirlerini tamamlamጐᗰlarጐdጐr. Drosselmayer’in 

kostümünde tasarlanan frag, içine giymiᗰ olduᇰu gömlek ve tatyla karaktere aᇰጐr, 

oturaklጐ bir hava yansጐtጐlmጐᗰtጐr. Prensin kostümüm detaylarጐnda uzun kollu, kollarጐnጐn 

yanlarጐ açጐkta bጐrakan detaylarla hareketlendirilmiᗰ ‘‘V’’ yakalጐ bir üst ve altጐna 

giymiᗰ olduᇰu tayt dikkat çekmektedir. Çiçeklerin Valsi’ndeki erkek dansçጐlarጐn 

kostümleri diᇰer kostümlere oranla daha sade tasarlanmጐᗰtጐr. Üzerlerinde uzun kollu, 

yakanጐn etrafጐna yerleᗰtirilmiᗰ çiçek motifleri bulunan bir üst ve altlarጐna giydikleri 

tayt hoᗰ bir uyum saᇰlamጐᗰtጐr. 

Resim 100: I. Perde; Parti Sahnesi
Kaynak: Ankara Devlet Opera ve Balesi Kitapçጐᇰጐ, Fጐndጐkkጐran Balesi, Ankara, 19 Aralጐk 1998

Resim 100’de sahnenin sol arka köᗰesinde oyuncak bir kale, kalenin yanጐnda 

sahnenin tam arka ortasጐnda süslenmiᗰ büyük bir yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ, altጐnda hediye 

paketleri, yጐlbaᗰጐ aᇰaçlarጐnጐn arkasጐnda Neo-Gotik stile uygun, büyük çጐtalጐ bir 

pencere bulunmaktadጐr. Sahnenin saᇰ arka köᗰesinde hediye paketleri ile uyum 
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içinde olan trampetler ve oyuncak sallanan at görülmektedir. Drosselmayer ve 

Clara’ya beyaz renkli lokal ጐᗰጐᇰጐ, Harlequin ve Colombine’ye sarጐ renkli genel ጐᗰጐk 

kullanጐlmጐᗰtጐr.

Clara’nጐn kostüm detaylarጐnda, beyaz uzun karpuz kollu, belden eteᇰi kloᗰ 

kesimli, etek uçlarጐ fጐrfጐrlጐ eteᇰin altጐnda ayak bilekleri lastikli bir pantolon içlik, 

Drosselmayer’in kostümünde ise, siyak ceket, beyaz gömlek, roof yaka ve siyah 

pantolon görülmektedir.

Resim 100’de Clara ve Drosselmayer’i, detay görüntüde ise Harlequin ve 

Colombine yer almaktadጐr. Colombine’nin giydiᇰi beyaz renkli, karpuz kollu tütünün 

sadeliᇰi Harlequin’in giydiᇰi kጐrmጐzጐ üzerine siyah, beyaz baklava desenli tulum ile 

tezatlጐk yaratጐr. Harlequin’in baᗰጐnda siyah beyaz bir baᗰlጐk dikkati çekmektedir.   
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Resim 101: I. Perde, Parti Sahnesi
Kaynak: Ankara Devlet Opera ve Balesi Kitapçጐᇰጐ, Fጐndጐkkጐran Balesi, Ankara, 19 Aralጐk 1998

Resim 101’in yukarጐsጐnda görülen bayan dansçጐlar, genel hatlarጐyla küçük bir 

omuz dekoltesi, kolsuz, bedene oturan, belden kloᗰ kesimli, etek uçlarጐ desenli ve 

fጐrfጐrlጐ kostümler giymektedirler. Yakalarጐnda geniᗰ beyaz danteller ve bolerolar 

görülmektedir. Baᗰlጐk olarak en çok dikkati çeken tül, fጐrfጐrlጐ, baᗰጐn ortasጐndan 

çenenin altጐna baᇰlanmጐᗰ, beyaz baᗰlጐktጐr. Baᗰlጐᇰጐn çene altጐndan baᇰlanan kurdelesi, 

geniᗰ, beyaz ve boynu kapatacak kalጐnlጐktadጐr. Sahnede görülen küçük dansçጐlardan 

kጐzlar, beyaz karpuz kollu, robadan kloᗰ kesimli, iç pantolonlu giysiler giymiᗰlerdir. 

Erkekler ise yüksek belli pantolonlar, üzerine kalጐn kumaᗰtan gömlekler ve beyaz 

yakalar giymektedirler. Drosselmayer’in elindeki Fጐndጐkkጐran dikkat çekmektedir. 

Ayrጐca sahnede genel, sarጐ ጐᗰጐk kullanጐlmጐᗰtጐr.
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Resim 102: Kurᗰun Askerler
Kaynak: Ankara Devlet Opera ve Balesi Kitapçጐᇰጐ, Fጐndጐkkጐran Balesi, Ankara, 19 Aralጐk 1998

Kurᗰun askerlerin baᗰlarጐnda kጐrmጐzጐ uzun, önlerinde siyah siperlik ve önünde 

beyaz uzun tüy bulunan ᗰapkalar, çene altጐndan siyah bant ile oturtulmuᗰtur. 

Üstlerinde; önleri beyaz üçgen parçalarጐn düᇰmeler ile tutturulmasጐyla oluᗰturulan 

kጐrmጐzጐ ceketler görülmektedir. Bu ceketlerin kollar öndeki beyaz parça ile uyumlu 

olarak beyaz manᗰetlerle hareketlendirilmiᗰtir. Beyaz tayt ve siyah çizmeler askeri 

üniformaya gönderme yapmaktadጐr. Saᇰ ellerinde tuttuklarጐ kጐlጐçlar savaᗰጐ hazጐrlጐᇰጐ 

temsil etmektedir. 

Sarጐ ve kጐrmጐzጐ genel ጐᗰጐk kullanጐlmጐᗰtጐr. Dekor olarak da sahnenin sol arka 

köᗰesinde büyük kale göze çarpmaktadጐr.
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Resim 103: I. Perde; ጀkinci Sahne, Karlar Ülkesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi Temsilinden 
Görüntüler

Kaynak: Ankara Devlet Opera ve Balesi Kitapçጐᇰጐ, Fጐndጐkkጐran Balesi, Ankara, 19 Aralጐk 1998

Clara ve Fጐndጐkkጐran’ጐn, ᗠekerleme Ülkesine giderken Karlar Ülkesinden 

geçerler. Bu sahnede kar taneleri ile beraber dans etmektedirler. Clara’nጐn beyaz 

askጐlጐ bir tütü, tütünün rengine uygun çorap, Fጐndጐkkጐran Prens’in beyaz renkli karpuz 

kollu bir gömlek, beyaz tayt ve patik giydiᇰini görüyoruz. Kar taneleri ise baᗰlarጐnda 

beyaz taç, askጐlጐ kollarጐnda küçük beyaz tüllerden oluᗰan aksesuarlar takmaktadጐrlar. 

Üst bedeni vücuda oturan,  bileᇰe kadar uzanan uzun, beyaz elbiseleriyle Clara ve 

Fጐndጐkkጐran Prens ile uyum içindedirler.

Dekor olarak sahnenin arka ortasጐnda büyük, yeᗰil süslenmiᗰ ve 

ጐᗰጐklandጐrጐlmጐᗰ bir yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ, aᇰacጐn saᇰ ve sol yanlarጐnda mermer görünümü 

verilmiᗰ heykeller dikkat çekmektedir. Sofitadan kar yaᇰdጐrጐlarak dans ile bütünlük 
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saᇰlanmጐᗰtጐr. Iᗰጐk olarak beyaz renk ve karlጐ bir kጐᗰ akᗰamጐnጐ yansጐtmak için sisler 

kullanጐlmጐᗰtጐr.

Resim 104: ጀspanyol ve Arap Danslarጐ 
Kaynak: Ankara Devlet Opera ve Balesi Kitapçጐᇰጐ, Fጐndጐkkጐran Balesi, Ankara, 19 Aralጐk 1998

ጀspanyol Dansጐ’nda bayan dansçጐ, kጐrmጐzጐ, bedeni üste oturan, karpuz kollu, 

siyah dantel iᗰlemeli ጀspanyol desen ve renklerini taᗰጐyan bir tütü giymektedir. Beyaz 

çorap ve beyaz pointlerle kostümü güzel bir beraberlik içindedir. Erkek dansçጐ, bol 

kollu, koyu kጐrmጐzጐ gömlek, kጐrmጐzጐ iᗰlemeli yelek, siyah tayt ve patik ile uyum 

içerisindedir.

Arap Dansጐ’ndaki bayan dansçጐlarጐn üzerinde mor, dore, parlak renkli bir 

bustiyer, bustiyerin alt biyesinde sallantጐlጐ iᗰlemeler vardጐr. Dizden ve ayak 

bileᇰinden lastikli, yጐrtmaçlጐ bir ᗰalvar Arap tarzጐnጐ yansጐtmaktadጐr. Bayan solist 

dansçጐnጐn üzerinde fuᗰya renkli yarጐm bir bustiyer, üstünde parlak desenli ᗰifon bir 

etek, altጐnda ᗰalvar bulunmaktadጐr. Erkek dansçጐnጐn kostümü ise bayan dansçጐ ile 

kombine olup, üzerinde beyaz ᗰifon iᗰlemeli bir gömlek, koyu mavi renkte yጐrtmaçlጐ, 

yጐrtmaçlarጐnጐn olduᇰu yerlerde dore pullarla desenlendirilmiᗰ ᗰalvar kullanጐlmጐᗰtጐr.

Baᗰlarጐnda baᗰlጐklar bulunmaktadጐr.
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Iᗰጐk olarak kጐrmጐzጐ ve sarጐ lokal ጐᗰጐklar tercih edilmiᗰtir. Arap Dansጐnda 

Ankara Devlet Opera Balesinin koreografik açጐdan deᇰiᗰiklikler görülmektedir. 

Kirov Balesine baktጐᇰጐmጐzda dört bayan dansçጐ, bir bayan solistten oluᗰan Arap 

Dansጐ Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde bayan dansçጐlara ek olarak bir erkek solist 

dansta yer almaktadጐr. 

Resim 105: II. Perde; ᗠekerlemeler Ülkesi’ndeki Rus Dansጐ
Kaynak: Ankara Devlet Opera ve Balesi Kitapçጐᇰጐ, Fጐndጐkkጐran Balesi, Ankara, 19 Aralጐk 1998

Rus Dansጐ kostümlerine baktጐᇰጐmጐzda kጐrmጐzጐ, yakalarጐ, manᗰetleri ve göᇰüs 

cepleri dore, yakadan sol omuza uzanan dore iᗰlemeli düᇰme ve biyeler 

bulunmaktadጐr. Bellerinde siyah, dore düᇰmeli kemerler, altlarጐnda siyah ᗰalvar tipi 

bol pantolonlar ve çizmeler görülmektedir. 

Dekor olarak uçan balonlarጐn üzeri boyanarak desenlendirilmiᗰ ve halatlarla 

tutturulan sepetler kullanጐlmጐᗰtጐr. Sahnede kጐrmጐz, sarጐ ve turuncu ጐᗰጐklar tercih 

edilmiᗰtir.  
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Rus Dansጐnda V. Vainnonen’in koreografisinde iki bayan bir erkek dansçጐ 

tarafጐndan yapጐlan dans Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde üç erkek dansçጐya 

uyarlanmጐᗰtጐr. 

Resim 106: Çiçeklerin Valsi ve Solistleri
Kaynak: Ankara Devlet Opera ve Balesi Kitapçጐᇰጐ, Fጐndጐkkጐran Balesi, Ankara, 19 Aralጐk 1998

Çiçeklerin Valsi’ndeki solist erkek dansçጐlarጐn üzerlerinde karpuz kollu, 

dirsekten bileᇰe doᇰru dar, yuvarlak yakalጐ, dar, pembe, parlak gömlekler, altlarጐnda 

siyah tayt ve patikler bulunmaktadጐr. Bayan solist dansçጐlarጐn fጐrfጐrlጐ, dantel askጐlጐ, 

kalp ᗰeklinde straplez, iᗰlemeli bir üst beden, altlarጐnda çok katlጐ tütüler 

giymektedirler. En üst katጐ danteller ve iᗰlemelerle desenler yapጐlmጐᗰtጐr.
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Resim 107: Çiçeklerin Valsi Corps de Balesi, Clara ve Fጐndጐkkጐran
Kaynak: Ankara Devlet Opera ve Balesi Kitapçጐᇰጐ, Fጐndጐkkጐran Balesi, Ankara, 19 Aralጐk 1998

Resim 107’de üst kጐsጐmda görülen ᗠeker Perisi’nin kostümünde; pembe 

parlak kumaᗰtan askጐlጐ üst bedeni olan, pembe renkli tütü giymektedir.  Erkek dansçጐ 

ise “V” yakalጐ, bol, uzun kollu, kollarጐnጐn uçlarጐ fጐrfጐrlጐ, parlak bir gömlek 

giymektedir. Altጐnda beyaz bir tayt ve patik bulunmaktadጐr. 

Resim 107’de Çiçeklerin Valsi’ni gösteren fotoᇰrafta boyundan askጐlጐ, 

askጐlarጐnጐn üzerinde fጐrfጐrlar olan, kalp ᗰeklinde straplez dar üst beden ve bu bedene 

dikilmiᗰ çok katlጐ uzun tül etek dikkati çekmektedir. Üst beden dantel çiçekler aplike 

edilerek desenlendirilmiᗰtir. Uzun tül eteklerin rengi ise belden itibaren pembe 

renkli, etek ucuna gittikçe beyazlaᗰmaktadጐr.
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Resim 108: I. Perde, Parti Sahnesi, ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Dansçጐlarጐ, 
Kaynak: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçጐsጐ, Timur Varlጐklጐ, Kiᗰisel Arᗰivi, 2008

Resim 108’de Drosselmayer, Clara ve Firtz’i görmekteyiz. Drosselmayer’in 

giysisi parlak gri bir takጐm elbisedir. Bu takጐm yine gri renkli bir yelek, beyaz bir 

gömlek ve siyah kurdele ᗰeklinde bir kravat ile tamamlanmጐᗰtጐr. Clara’nጐn üzerinde 

beyaz, karpuz kol ile baᗰlayan, dar olarak devam eden uzun kollu, yakasጐ fጐrfጐrlጐ, 

vücuda oturan, eteᇰi diz altጐna uzanan kloᗰ kesilmiᗰtir. Beyaz çorap ve pointler ile 

beyaz görünüm devam etmektedir. Clara’nጐn baᗰጐnda beyaz, çiçek ᗰeklinde kurdeleli 

bir toka bulunmaktadጐr. Fritz’in kostümü ise; Beyaz yuvarlak kenarlጐ ceket ve diz 

altጐna uzanan beyaz pantolon ile tamamlanmaktadጐr. Beyaz çorap ve patikler 

Clara’nጐn kostümü ile uyum saᇰlamakta, gecenin karanlጐᇰጐna tezat oluᗰturmaktadጐr. 

Dekor olarak, sahnenin arka ortasጐnda büyük süslenmiᗰ ve ጐᗰጐklandጐrጐlmጐᗰ bir 

yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ, aᇰacጐn altጐnda hediyeler, sallanan bir at görülmektedir.
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Resim 109: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Dansçጐlarጐ, 2008
Kaynak: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçጐsጐ, ᗠencan Semerci, Kiᗰisel Arᗰivi, 2008

Ülke danslarጐnጐ sergileyen dansçጐlar dizleri üzerine oturmuᗰlar; Clara ve 

Fጐndጐkkጐran’ጐ sevgiyle kucaklarlar. Dekorlarda ise Çanlar, Kar taneleri, küp ᗰeklinde 

kar desenli aksesuarlar sofitalardan sallandጐrጐlmጐᗰtጐr. Sema perdesi ise soyut desenli, 

kahve, sarጐ, yeᗰil tonlarጐnda kar görünümü verilerek desenlendirilmiᗰtir. 
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Resim 110: II. Perde; Dekor, ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Dansçጐlarጐ

Kaynak: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçጐsጐ, ᗠencan Semerci, Kiᗰisel Arᗰivi, 2008

ጀkinci perdenin baᗰጐnda dansçጐlar yapጐlacak danslardan önce sahneye çጐkarak 

bir karᗰጐlama yaparlar.

Beyaz rengin hakim bu sahnede, sahnenin arka ortasጐnda büyük süslenmiᗰ bir 

yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ ve sofitadan sarkጐtጐlan hediye paketleri, trampetler görülmektedir. 

Ülkelerin danslarጐnጐ yapan dansçጐlar kendi yaptጐklarጐ ülkenin dansጐna uygun olarak 

giyinmiᗰlerdir.
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Resim 111: ᗠekerleme Ülkesi’ndeki Ülke Danslarጐnጐ Yapan Dansçጐlar, ጀzmir Devlet Opera ve Balesi 
Dansçጐlarጐ, 2005

Kaynak: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçጐsጐ, ᗠencan Semerci, Kiᗰisel Arᗰivi, 2005

Resmin soldan saᇰጐna doᇰru, Mirlitons Dansጐ, Rus Dansጐ, Çin Dansጐ, Arap 

Dansጐ ve ጀspanyol Dansጐnጐ yapan dansçጐlar görülmektedir. 

Mirlitons Dançጐlarጐ 17. y.y’ጐn ikinci yarጐsጐ kostümlerini andጐran giysiler 

giymektedirler. Erkek ve Bayan dansçጐlarጐn baᗰlarጐnda beyaz peruklar 

bulunmaktadጐr. Bayan dansçጐnጐn peruᇰunda bir taç, erkek dansçጐnጐn peruᇰunda ise 

arkadan toplanmaya yarayan siyah bir kurdele görülmektedir. Erkek dansçጐ hakim 

yakalጐ krem rengi, uzun kollu bir frak giymektedir. Bu ceketin altጐnda diz altጐna 

uzanan yine krem rengi kumaᗰtan dikilmiᗰ bir pantolon görülmektedir. Bu 

pantolonun paçalarጐ beyaz bir çorap ile sጐkጐᗰtጐrጐlmጐᗰtጐr.  Bayan dansçጐnጐn üzerinde 

Dirseᇰe kadar dar kollu, dirsekten sonra tük fጐrfጐrlar dikilmiᗰ, bedene oturan “U” 

yakalጐ altጐn rengi desenli, üst bacaᇰa kadar uzanan bir üst beden bulunmaktadጐr. 

Belden bir kemer ile vücuda oturtulmuᗰ bu üst bedeni dizin üzerinde tülden bir etek 

tamamlamaktadጐr. Beyaz çorap ve pointler dönem kostümünü tamamlamaktadጐrlar.

Rus Dansጐnጐ sergileyen bayan dansçጐnጐn üzerinde beyaz ince kumaᗰtan, uzun, 

bol kollu bir gömlek bulunmaktadጐr. Belinde korse ᗰeklinde altጐn rengi bir parça ile 

tamamlanan bu kostümde dizin üzerine kadar uzanan tül bir etek yer almaktadጐr. 
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Baᗰጐnda Rus stili dik bir baᗰlጐk yer almaktadጐr. Erkek dansçጐnጐn baᗰጐnda gri küçük bir 

baᗰlጐk, üzerinde gri uzun dar kollu, dar bir ceket görülmektedir. Bu ceket omuzlardan 

ve belden kemerler ile tutturulmuᗰtur. Altጐnda krem rengi tayt ve sütlü kahve 

çizmeler ile tamamlanmaktadጐr. 

Çin dansጐnጐ sergileyen dansçጐlardan bayan dansçጐnጐn üzerindeki kostüm, 

geleneksel Çin tarzጐnጐ yansጐtan reglân kesimli uzun dize kadar ve bu kesime takጐlmጐᗰ 

uzun kollar yer almaktadጐr. ጀki yanጐnda yጐrtmaç bulunan bu üst giysinin kol 

manᗰetlerinde, yaka kesiminde ve ceplerde altጐn rengi biyeler kullanጐlmጐᗰtጐr. Baᗰጐnda 

beyaz peruk bulunmaktadጐr. Erkek Çin dansçጐsጐnጐn baᗰጐnda külah ᗰeklinde geniᗰ 

kenarlጐklጐ mor bir ᗰapka, üzerinde ayrጐ bir parçadan oluᗰan geniᗰ yakalጐ, omuzdan 

bileᇰe gittikçe bollaᗰan kollarጐ olan, belinden kemerle büzülmüᗰ bir gömlek, altጐnda 

bordo bol bir pantolon görülmektedir.  

Resim 112: Grand Pas de Deux ve Coda’dan sonraki Final Sahnesi, ጀzmir Devlet Opera ve Balesi 
Dansçጐlarጐ

Kaynak: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçጐsጐ, ᗠencan Semerci, Kiᗰisel Arᗰivi, 2008

Sarጐ, kጐrmጐzጐ ve turuncu renklerin kullanጐldጐᇰጐ bu sahnede tüm ülke dansçጐlarጐ 

coda yaptጐktan sonra sahnedeki pozlarጐmጐ almጐᗰ bulunuyorlar.
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Arap Dansçጐlarጐndan, bayan dansçጐnጐn baᗰጐnda krem rengi topuzu saran, 

kenarlarጐ fጐrfጐrlጐ bir toka, üzerinde yarጐm kollu, göᇰüs dekolteli göᇰüs altጐnda biten 

altጐn rengi iᗰlemeli, kጐrmጐzጐ bir bustiyer, Belinde bir kemer ile tutturulmuᗰ kalçanጐn 

etrafጐnጐ saran ön taraftan uçlarጐ sarkan bir kuᗰak, altጐnda da ayak bileᇰine doᇰru 

daralan kጐrmጐzጐ bir ᗰalvar görülmektedir. Erkek dansçጐnጐn baᗰጐnda ön ortasጐnda 

sorguç ile hareketlendirilmiᗰ bir sarጐk, kጐsa kollu parlak krem renkli kጐsa kollu bir 

gömlek üzerine, altጐn rengi iᗰlemeler bulunan bir korse, belinde altጐn renkli üçgen 

ᗰeklinde bir kemer ve altጐnda parlak yeᗰil saten, diz altጐna kadar uzanan bir ᗰalvar yer 

almaktadጐr. 

 ጀspanyol Dansçጐlardan bayan dansçጐnጐn üzerinde kalp ᗰeklinde straplez 

ᗰeklinde bedene oturan, göᇰüs kጐsmጐnda altጐn rengi iᗰlemeli, üst kጐsmጐ kጐrmጐzጐ tül 

fጐrfጐrlarla süslenmiᗰ, üst katጐ kጐrmጐzጐ tül, altጐ siyah tül etekten oluᗰan bir tütü dikkati 

çekmektedir. Omuz bölgesi çጐplak fakat dirseᇰin üzerinden el bileᇰine kadar uzanan 

siyah tülden bir eldiven giymektedir. Bu eldivenin üst kጐsmጐ siyah tül fጐrfጐrlar ile 

hareketlendirilmiᗰtir. Erkek dansçጐnጐn üzerinde uzun kollu, ön kጐsmጐ altጐn rengi 

iᗰlemeli kጐrmጐzጐ bir cepken, içinde beyaz bir gömlek, gömleᇰin yakasጐnda siyah 

kurdele, altጐnda göᇰüs altጐndan itibaren yüksek belli dar bir pantolon görülmektedir. 

Resim 113: Çiçeklerin Valsi, ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Dansçጐlarጐ
Kaynak: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçጐsጐ, ᗠencan Semerci, Kiᗰisel Arᗰivi, 2008
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Pembe, beyaz, kጐrmጐzጐ, somon ve sarጐ renklerin kullanጐldጐᇰጐ Çiçeklerin 

Valsi’nde erkek dansçጐlar bol kollu, vücuda oturan beyaz bir üst giymektedirler. Sol 

kollarጐn arksጐndan bele kadar uzanan uzun ᗰifon pelerinler dikkat çekmektedir. 

Altlarጐnda beyaz tayt ve beyaz patik bulunmaktadጐr. Iᗰጐk olarak sarጐ, beyaz ve pembe 

tonlar kullanጐlmጐᗰtጐr.

Resim 114: Çiçeklerin Valsi, ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Dansçጐlarጐ
Kaynak: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçጐsጐ, ᗠencan Semerci, Kiᗰisel Arᗰivi, 2008

Kጐzlarጐn Kostümlerine baktጐᇰጐmጐzda, üst bedenleri vücuda oturan kalp 

ᗰeklinde askጐlጐ, bileᇰe kadar uzanan uzun kabarጐk, beyaz tül elbiseler ve elbiselerle 

uyumlu çoraplar görmekteyiz. Korsaj, bel ve etekteki pembe, somon çiçekler, dansጐn 

adጐnda olduᇰu gibi çiçekleri temsil etmektedir. Bel kጐsmጐnda çiçeklerle ‘‘V’’ ᗰekli 

oluᗰturulmuᗰtur.

Iᗰጐk olarak pembe, sarጐ ve beyaz renkler kullanጐlmጐᗰtጐr.
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Resim 115: Grand Pas de Deux, ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Dansçጐlarጐ
Kaynak: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçጐsጐ, ᗠencan Semerci, Kiᗰisel Arᗰivi, 2008

Grand Pas de Deux’un doruk noktasጐ olan bölümde ᗠeker Perisi ve 

Fጐndጐkkጐran Prens, Çiçeklerin Valsi’ndeki erkek dansçጐlarጐn yardጐmጐyla yukarጐ 

kaldጐrጐlmጐᗰlardጐr. Çiçeklerin Valsi’ndeki bayan dansçጐlar diyagonal çizgide diz üstü 

oturmaktadጐrlar.

Sahnede sarጐ, beyaz ve somon renklerinin kullanጐldጐᇰጐ ጐᗰጐklar, müziᇰinde 

yardጐmጐyla büyük bir ihtiᗰam saᇰlamጐᗰtጐr. 

Resim 116: Grand Pas de Deux’un Coda’sጐ
Kaynak: ጀzmir Devlet Opera ve Balesi Bale Sanatçጐsጐ, ᗠencan Semerci, Kiᗰisel Arᗰivi, 2008
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Resim 116’da ᗠeker Perisi ve Fጐndጐkkጐran Prens, Grand Pas de Deux’u 

tamamladጐktan sonra Pas de Deux’un Coda’sጐnጐ yapmaktadጐrlar.

Görüldüᇰü gibi Ankara ve ጀzmir Devlet Opera Balesi dekor ve kostüm 

yorumlarጐ, konuya baᇰlጐ kalጐnarak yapጐlmጐᗰtጐr. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin 

kostüm çizim yorumlarጐnda ayrጐntጐlar çok ön plana çጐkmamaktadጐr. ጀzmir Devlet 

Opera ve Balesi’nin kostümleri daha ayrጐntጐlጐ olarak çizilmiᗰtir.

Her iki yoruma baktጐᇰጐmጐzda, dönemin özelliklerini kostüm ve dekorlara 

yansጐttጐklarጐ görülmektedir. Tayfun Çebi’nin yaptጐᇰጐ ጀzmir yorumunda dekor 

tasarጐmጐnጐ genel olarak sadeleᗰtirilmiᗰ bir biçimde ele almጐᗰtጐr. Sahnede dekor 

elemanጐ olarak büyük bir yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ ve sofitadan sarkጐtጐlan süsler kullanmጐᗰtጐr.

(Bkz. Çizim 3 – Çizim 4) Buna karᗰጐlጐk Ankara’daki dekorlar, Kirov Operasጐ’nጐn 

dekorlarጐyla benzerlikler göstermektedir. Diᇰer uygulamalarda yapጐldጐᇰጐ gibi oyunun 

geçtiᇰi dönemin mimarisini yansጐtan büyük pencereli, geniᗰ salonunu andጐran 

dekorlar karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr.
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SONUÇ

Fጐndጐkkጐran Balesi’nin ekip çalጐᗰmasጐ, belli bir dramatik konu üzerine 

oluᗰturulan koreografinin Çaykovski tarafጐndan müziklendirilmesiyle baᗰlar. Petipa –

ጀvanov ikilisinin koreografisini yapmጐᗰ olduᇰu eser ilk kez Rusya da Marinski

Tiyatrosu’nda sahnelendikten sonra, deᇰiᗰik koreograflar tarafጐndan yeniden ve 

yeniden yorumlanarak günümüze kadar gelmiᗰtir. 

Fጐndጐkkጐran’ጐn popülerliᇰi büyük oranda Çaykovski’nin bestelediᇰi müziᇰin 

içerdiᇰi olaᇰanüstü zenginlik ve müziᇰin hazጐrlanmጐᗰ olan koreografik yapጐyla öz ve 

biçim olarak gösterdiᇰi uyumdaki baᗰarጐsጐndan kaynaklanmaktadጐr. Bu görkemli 

müzikle seyirciyi adeta büyüleyen Çaykovski, basit bir masalጐ muhteᗰem bir gösteri 

ᗰölenine dönüᗰtürmüᗰtür. Bu müziklere hiç dokunmadan zaman içinde yeni 

yorumlarla küçüklü büyüklü deᇰiᗰimlere yönelen koreograflarጐn yaratጐᇰጐ danslar ve 

hareket düzenleri Fጐndጐkkጐran’ጐ neredeyse tüm zamanlarጐn gözde balelerinden biri 

konumuna yükseltmiᗰtir. Bugüne kadar popülerliᇰini artጐrarak gelmesini saᇰlayan en 

önemli yorumlayጐcጐlar arasጐnda Vasily Vainonen, George Balanchine, Rudolf 

Nureyev gibi ünlü isimlerin bulunduᇰunu saymak yeterli olacaktጐr. Fጐndጐkkጐran, Batጐ 

dünyasጐ için çok önemli olan Noel ruhunu tema olarak ayrጐntጐlarጐyla iᗰleyen tek 

önemli bale yapጐtጐ konumundadጐr. Balenin özellikle yጐlbaᗰጐ programlarጐnጐn deᇰiᗰmez 

yapጐtጐ olarak deᇰerlendirilmesinin kökeninde bu özelliᇰini vurgulamak gerekir.

Baleyi ortaya çጐkartan Marius Petipa – Lev ጀvanov ve Çaykovski’nin özel 

yaᗰamlarጐndaki sorunlar, balenin yaratጐ sürecinde zor dönemler geçirilmesine yol 

açmጐᗰtጐr. Petipa’nጐn hastalጐᇰጐ, ጀvanov’un maddi sorunlarጐ ve Çaykovski’nin 

bunalጐmlar, sጐkጐntጐlar ve acጐlar içerindeki bir ruh hali, Fጐndጐkkጐran Balesi’ni baᗰlጐ 

baᗰጐna bir yaratጐ serüveni haline getirmiᗰtir. Fጐndጐkkጐran Balesi, bu üç büyük 

yaratጐcጐnጐn son kez bir araya gelip sanat dünyasጐna verdikleri bir armaᇰan olarak 

kabul gördü. ጀlk temsillerden sonra Petipa ve Çaykovski’yi acጐmasጐzca eleᗰtirenler 

bile zamanla eserin kazandጐᇰጐ haklጐ baᗰarጐlardan sonra saygጐyla sustular. 
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Eseri, görsel bir ᗰölen haline getiren müziᇰinin, danslarጐnጐn yanጐ sጐra dekor ve 

kostümlerin göz alጐcጐ, seyirciyi seyrederken büyülü dünyalara götüren özellikleriydi. 

Daha sonraki gösterimlerinde koreograflarጐn yorumlarጐ, sanatçጐlarጐn performanslarጐ 

ve beyaz bale olma özelliklerinden gelen ayrጐntጐlar Fጐndጐkkጐran’ጐ bale repertuarጐnጐn 

seçkin yapጐtlarጐndan biri konumuna getirmiᗰtir. 

1917 de gerçekleᗰen Ekim Devrimi yalnጐzca Rusya’da deᇰil tüm dünyada 

yeni geliᗰmelerin kaynaᇰጐ oldu. Büyük Rus ጀmparatorluᇰu yጐkጐlmጐᗰtጐ. Rus Çarጐ’nጐn 

gözdesi olan ጀmparatorluk Tiyatrosu’nun önde gelen sanatçጐlarጐ yavaᗰ yavaᗰ 

Rusya’yጐ terk ederek Avrupa ve Amerika’ya gitmeye baᗰlamጐᗰlardጐ. George 

Balanchine’de bunlardan biriydi. Ünlü dansçጐ önce Avrupa’da daha sonra 

Amerika’da sanat hayatጐnጐ devam ettirdi. Balanchine, Amerika’da kendini ve sanatጐnጐ

istediᇰi noktaya taᗰጐyacak, bütün dünyada ses getirecek bir klasik eser yaratmak 

istiyordu. Çocukluᇰunda oynadጐᇰጐ Fጐndጐkkጐran Balesi’ni anጐmsadጐ.

Baleyi neredeyse unutulduᇰu eski raflardan alጐp tekrar yorumlayan 

Balanchine; özellikle kostüm ve dekorlar üzerindeki yenilemeleriyle, o döneme 

kadar vasat bir bale olarak görülen Fጐndጐkkጐran Balesi’nin yጐldጐzጐnጐ adeta yeniden 

parlatmጐᗰtጐr. Ayrጐca 1954 yጐlጐndan beri her yጐl Noel’de, New York City Bale’sinde 

sahneye koyduᇰu eserin, televizyonda yayጐnlanmasጐnጐ da saᇰlamጐᗰtጐ Balanchine. 

Sonuçta çok geniᗰ kitlelere ulaᗰan Fጐndጐkkጐran Balesi’nin, bütün dünyada sevilerek 

oynanan Yጐlbaᗰጐ Klasiᇰi olarak repertuarlara alጐnmasጐnda Balanchine’nin büyük 

katkጐsጐnጐn olduᇰunu vurgulamak gerekir.

1950’lili yጐllar da Londra Festival Balesi’nde Fጐndጐkkጐran Balesi’ni Anton 

Dolin’in yeni bir yorumuyla sahneye konduᇰunu da biliyoruz. Rus ጀmparatorluk 

Tiyatrosu’nun eski sanatçጐlarጐ gittikleri her ülkede ortak tema olan Noel’i anlatan 

Fጐndጐkkጐran Balesi’ni sahneliyorlardጐ. Böylece Fጐndጐkkጐran Balesi her ülkede Noel 

zamanጐ büyük küçük herkesin severek izlediᇰi, hoᗰlandጐᇰጐ klasik bir bale eseri 

konumuna yükseldi.  
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Fጐndጐkkጐran’ጐn ilk sahneleniᗰinde; ciddi bir operadan sonra bir akᗰam 

eᇰlencesi olarak sunulan bale, ጀmparatorluk Tiyatrosu’nun o zaman rekabet içinde 

olduᇰu Paris Operasጐ’nጐ bastጐrma yönündeki bir giriᗰimi olarak da nitelendirilmiᗰtir.

Fጐndጐkkጐran, Çaykovski’nin birlikte gösterilmesi için yazdጐᇰጐ Iolanthe Operasጐ’ndan, 

ilk onbir gösterim sonrasጐnda ayrጐlmጐᗰtጐr. Böylece Fጐndጐkkጐran tek bir eser olarak 

repertuarlardaki varlጐᇰጐnጐ sürdürmüᗰtür.

Öykülerin içerikleri ve librettolarጐn dramatik özelliklerini çözümlemeye 

baᗰladጐᇰጐmጐzda karᗰጐmጐza ᗰöyle bir görünüm çጐkmaktadጐr: Birinci perde, Yጐlbaᗰጐ 

partisinde geçer. Yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn altጐndaki hediyeler çocuklara sunulmuᗰ; herkes 

Noel sevincini yaᗰamaktadጐr. Genç Clara ve erkek kardeᗰi Fritz’in vaftiz babasጐ olan 

Drosselmayer çocuklara kendi yapmጐᗰ olduᇰu hediyeleri getirmiᗰ ama en özel 

hediyeyi Clara’ya saklamጐᗰtጐr. Bu hediye bir Fጐndጐkkጐran’dጐr. Clara, Fritz tarafጐndan 

zarar verilen Fጐndጐkkጐran’a fazlasጐyla ilgi gösterir. Misafirler gittikten sonra, Clara 

Fጐndጐkkጐran’a bakmak için geri döner. Fareler tarafጐndan saldጐrጐnጐn baᗰladጐᇰጐnጐ görür.   

Çok korkar. Saat gece yarጐsጐnጐ gösterdiᇰinde ortam deᇰiᗰir. Gerçek dünyadan sihir 

dünyasጐna geçiᗰ baᗰlar. Eᗰyalar büyür. Fጐndጐkkጐran canlanጐr. Fareler ve oyuncaklar 

arasጐnda savaᗰ baᗰlar. Clara, Fጐndጐkkጐran ve oyuncaklarጐ kurtarጐr. Fጐndጐkkጐran 

yakጐᗰጐklጐ bir Prense dönüᗰür. Clara’yጐ yaᗰadጐᇰጐ ülke olan Konfituerenburg’a davet 

eder. Yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐn dallarጐndan, çam aᇰaçlarጐnጐn arasጐndan Karlar Ülkesi’nden 

geçerek Konfituerenburg’a varጐrlar. ጀkinci perde de; ᗠeker Perisi’nin, Fጐndጐkkጐran ve 

onun kurtarጐcጐsጐ Clara’nጐn ᗰerefine Konfituerenburg’da düzenlediᇰi eᇰlenceleri 

izleriz. Bale genel bir dans, Grand Pas de Deux ve rüyadan uyanጐᗰ ile sonlanan bir 

yapጐyጐ izleyerek tamamlanጐr.

Yapጐtጐn kurgusu kötü ve iyi karakterlerin çatጐᗰmasጐnጐ; iyilik ve sevginin 

kötülüᇰü yenmesi sonucunda ortamጐn huzur içeren bir temaya bürünmesini; yer yer 

izleyenlere mutluluᇰu, heyecanጐ ve korkuyu hissettiren ayrጐca küçük bir kጐzጐn

çocukluktan genç kጐzlጐᇰa geçiᗰini, hayallerini anlatan bir konu üzerine oturtulmuᗰtur.

Müzikal yapጐ üzerine yaptጐᇰጐmጐz deᇰerlendirmede, daha yakጐndan 

incelendiᇰinde olayጐn örnek olarak seçtiᇰimiz sahnelerindeki orkestrasyonu, melodik, 
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dramatik, özü ve hareket düzenini destekleyici bir nitelik taᗰጐdጐᇰጐ belirgin bir biçimde 

ortaya çጐkmaktadጐr. 

Fጐndጐkkጐran Balesi’nin, kaybolmadan günümüze kadar deᇰerini artጐrarak 

gelmesinin ve yeni yጐl klasiᇰi olmasጐnጐn en büyük nedenlerinden biri, Çaykovski’nin 

müziᇰinin günümüzde de en güzel bale müziᇰi olarak kabul edilmeye devam 

etmesidir denilebilir. Bu eserde, bir an hüzün, bir an neᗰe, bir an korku ve bir an 

sevinç vardጐr. Çaykovski’nin bestelediᇰi müziᇰi dinlerken, insanጐ saran, derinden 

etkileyen ritmi, renkli tonlarጐ ve melodinin kጐvrak varlጐᇰጐdጐr. Dünyanጐn birçok 

ülkesinde, senfoni orkestralarጐnጐn yeni yጐl konserlerinde repertuarlarጐna aldጐklarጐ, 

vazgeçilmez müzikler arasጐnda Fጐndጐkkጐran Balesi Süiti; ‘‘Arap ve Çin Danslarጐ’’, 

‘‘ᗠeker Perisi’nin solo müziᇰi’’, ‘‘Çiçeklerin Valsi’’ her zaman yer almaktadጐr. 

ᗠeker Perisi’ne ilham veren çalgጐ olan Çelesta’nጐn özgün tጐnጐsጐ, günümüzde artጐk 

Noel ve ᗠeker Perisi ile bütünleᗰmiᗰ gibidir. 

Eseri sahne tasarጐmጐ açጐsጐndan irdelediᇰimizde, 18. y.y.’ጐn ikinci yarጐsጐnጐn 

Fransጐz dönemi giysi özelliklerini taᗰጐdጐᇰጐnጐ görmekteyiz. Fransጐz ጀhtilali’nden sonra 

ortaya çጐkan Incroyables akጐmጐndan, dönemin sanatçጐlarጐnጐn etkilendiᇰini 

anlaᗰጐlmaktadጐr. Birinci perde de bu akጐmጐn izlerini taᗰጐyan kostümler seyirciyi etkisi 

altጐna almጐᗰtጐr. Anne, baba ve çocuklar için Directoire stilindeki kostümlerin varlጐᇰጐ,

ayrጐca yaᗰlጐ karakterleri oynayan dansçጐlar için Rococo tarzጐ gösteriᗰli kostümlerin 

tercih edildiᇰini görüyoruz. Her ne kadar ilk sahnelendiᇰi zamanki görkemli dekor ve 

kostümler olmasa da Fጐndጐkkጐran Balesi’nin sahneleri her zaman için renkli, canlጐ, 

hareketli neᗰeli bir hava içerisinde yapጐla geldiᇰi de bir gerçektir. Karlar Valsi’nde, 

yaᇰan karlarጐ anጐmsatmasጐ için beyaz, buz mavisi renkler kullanጐlmጐᗰ; bunun 

sonucunda da ortaya dans ve konuyla bütünleᗰmiᗰ bir kostüm, dekor uygulamasጐ 

çጐkarmጐᗰtጐr. ᗠekerlemeler Ülkesi’ndeki, çok canlጐ, renkli ᗰekerleri andጐran dekor ve 

kostümler konuyla birebir örtüᗰmektedir. Çiçeklerin Valsi’de ise, pembe gibi adጐna 

yakጐᗰan renkler, kostümler ve dekorlarla bütünlük saᇰlanmጐᗰtጐr. Eserin tamamጐna 

bakጐldጐᇰጐnda kostümler gösteriᗰli, soylular tarafጐndan kullanጐlan dönemin popüler 

giysileri, peruklar, fraklar, uzun kabarጐk abartጐlጐ elbiseler Fጐndጐkkጐran Balesi’nin 

vazgeçilmezleri arasጐndadጐr. Dekorlar tamamen 18. y.y.’ጐn etkilerini taᗰጐmaktadጐr. 
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Büyük, üst taraflarጐ kubbeli, niᗰli duvarlar, Fransጐz pencereler Neogotik stile uygun 

mimari formlarጐnጐ anlatmaktadጐr. 

Bale eserleri arasጐnda en çarpጐcጐ olan Fጐndጐkkጐran Balesi, bir kutlama ve bir 

festival eseridir. ጀzleyen herkesi derinden etkileyen; müzik, müzikle uyumlu olan 

koreografinin kalitesi, mimik bütünlüᇰü ve konunun temasጐdጐr. Esere konu olan; 

yጐlbaᗰጐ kutlamasጐ, yer yer çocuklarጐn sahne almasጐ, renkli divertismanlarጐn bulunmasጐ 

Fጐndጐkkጐran Balesi’ni daha da çekici hale getirmiᗰtir. Seyircileri, çocukluklarጐna ve 

masallara götürmesi sonuncunda nostaljik anlar yaᗰatan Fጐndጐkkጐran, o çaᇰጐn en ünlü 

koreograflarጐ ve bestecisi tarafጐndan yaratጐlmጐᗰtጐr. 

Günümüzde klasik anlamda daha iyisinin olmamasጐ, Fጐndጐkkጐran Balesi’ni, 

özellikle Noel zamanጐnጐn vazgeçilmez klasikleri arasጐna sokmuᗰtur. Bu nedenle de 

Fጐndጐkkጐran, her geçen yጐl ününe ün katarak sahnelenen bir Noel Klasiᇰi haline 

gelmiᗰtir. Büyük yapጐtlarጐn rastlantጐlardan çok özenli, incelikli ve sabጐrlጐ ustalጐklarጐn 

ürünü olduᇰu gerçeᇰi bu incelememizle birlikte bir kez daha kendisini kanጐtlamጐᗰ 

olmaktadጐr.  
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Ek 2:

Roland John Wiley’in Tchaikovsky’s Ballets, Swan Lake, Sleeping Beauty, Nutcracker

Kitabጐ’ndan; ilk kez eserin besteleme aᗰamasጐndaki: ‘‘Marius Petipa’nጐn Çaykovski’ye Fጐndጐkkጐran 

Balesi hakkጐnda istekleri ve verdiᇰi talimatlar

FINDIKKIRAN

ጀki Perde ve Üç Sahne Üzerine Bale

PERDE I

Perde yükselir ve ortaya geniᗰ bir salon çጐkar ve bu salonu sadece bir ᗰamdan 

aydጐnlatጐr.

No.1: Evin reisi karጐsጐyla ve misafirlerle birlikte yጐlbaᗰጐ aᇰacጐnጐ süslüyor. Arkadan 

hafif ve rahatlatጐcጐ müzik çalmakta-64ölçü. Saat dokuzu vurur ve her vuruᗰta baykuᗰ 

kanatlarጐnጐ çጐrpar. Her ᗰey hazጐrdጐr ve çocuklarጐ çaᇰጐrma zamanጐdጐr. Bütün bunlar 

64ölçü içerisinde olur. 

No.2: Aᇰaç, sanki bir sihir varmጐᗰçasጐna, mumlarጐn ateᗰiyle parlar. Iᗰጐltጐlጐ müzik, 

8ölçü

No.3: Kapጐlar açጐlጐr. Çocuklarጐn gürültülü sesi ve coᗰkulu müzik için. 24ölçü

No.4: Heyecanlጐ ve ᗰaᗰkጐn çocuklar sanki yere kök salmጐᗰ gibi olduklarጐ yerde 

dururlar. Çocuklarጐn ölçüleri tremolo gibidir.

No.5: Evin reisi bir marᗰ çalጐnmasጐnጐ ister. 64ölçü bir marᗰ. Her çocuk bir hediye alጐr 

ve kostümlerinin içinde eᇰlenir.

No.6: Danslar: 1-Çin Dansጐ-24ölçü. 2-ጀspanyol Dansጐ-32ölçü. 3-ጀtalyan Dansጐ, 

tarantella-32ölçü. 4-ጀngiliz Dansጐ-2/4te giga, çok hጐzlጐ-48ölçü. 5-Rus Dansጐ (trepak) 

16ölçüden 24’e. 6-Coda-Fransጐz kankanጐ, son figür quadrille (kadril) çocuklar için 

galop dansጐ-48ölçü

No.7: Danጐᗰman Drosselmayer’ጐn görünmesiyle genel canlጐlጐk bir anda bölünür. 

Onun geliᗰiyle saat ahenkle çalmaya baᗰlar ve baykuᗰ onu kanatlarጐnጐ açarak 

selamlar. Çok ciddi ve hatta garip bir müzik. 16ölçüden 24e Largo
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Çocuklar ailelerinin bacaklarጐnጐn arkasጐnda saklanጐr. Danጐᗰmanጐn hediyeler 

getirmesini gördüklerinden sakinleᗰmiᗰlerdir. Burada müzik tamamen deᇰiᗰir. 

24ölçü. Daha az üzüntülü, sonrasጐnda daha neᗰeli hale dönüᗰür.

No.8: Evin reisinin çocuklarጐ vaftiz babasጐ Drosselmayer’in daᇰጐtacaᇰጐ hediyeleri 

sabጐrsጐzlጐkla bekler. (Çizili: Danጐᗰman, Silberhaus’un çocuklarጐna hediyeleri vermek 

için hazጐr olduᇰunda),

No.6’da yazጐlan danslar birbirini takip eder niteliktedir ve hiç aralጐk yoktur.

No.6’da yazጐlጐ bütün danslar çጐkarጐlmጐᗰtጐr/silinmiᗰtir. Tchaikovsky’nin belirttiᇰi 

“Çocuklar için küçük bir galop” çጐkarጐlጐr. “Çocuklar için galop ve Incroyables 

ᗰeklinde giyinmiᗰ ebeveynlerin giriᗰi” Incroyables ᗰeklinde giyinmiᗰ ebeveynlerin 

giriᗰi 16ölçü rococo(tempo menuetto) çጐkarጐlmጐᗰtጐr yerine kጐsa galop konulmuᗰtur. 

Sonra “Bon voyage, M.Dumolet” çጐkarጐlmጐᗰtጐr. 16veya 24 ölçü

her hediyeyle birlikte baykuᗰ kanatlarጐnጐ açar ve saatin çanጐnጐ çaldጐrጐr.)Sonrasጐnda iki 

kutu gelir. Birinden Clara’nጐn lahana çጐkar. (Baykuᗰ kanatlarጐnጐ çጐrpar ve saat dört 

kez çalar) Diᇰerinden büyük bir turta çጐkar, bu da Fritz’in hediyesidir.(Yine aynጐ 

ᗰekilde dört kere çalan saat - 4ölçü) Bu tür ilginç hediyeleri gören aileler ve çocuklar 

hayal kጐrጐklጐᇰጐ yaᗰar. Birbirine bakan gözler… Bu görüntü için, ᗰaᗰkጐnlጐᇰጐ belirten 

sadece 4 ölçü akorlar.

No.9: Drosselmayer gülümseyerek hediyelerin önünde olmasጐnጐ ister. 8 ölçü müzik. 

Oyuncaklarጐ düᇰmelerinden kurar. 8 ölçü müzik daha, bu müzikte oyuncaklarጐ 

kurarken ki düᇰmeden gelen ses verilir. Çocuklar çok sevinçlidir, lahananጐn içinden 

bir bebek ve turtanጐn içinden de bir asker çጐkar. Bu küçük sahne için 16 ölçü mazurka 

daha.

No.10: Pas de Deux. Saat 10 gibi misafirler ayrጐlጐr. Ritimle birlikte sert bir waltz- 48 

ölçü

No.11: Drosselmayer 2 kutunun içeri getirilmesini ister. ጀçlerinden bir kጐz bir de 

erkek ᗰeytan çጐkar. Dansጐn takibinde geçiᗰ müziᇰi olarak 16 ölçü müzik

Mekanik oyuncaklarጐn dansጐ. Çok canlጐ syncopated (senkoplu) dans 2/4–48 ölçü

No.12: Clara ve Fritz mutlular. Vaftiz babalarጐna teᗰekkür ederler ve oyuncaklarጐnጐ 

alጐp götürmek isterler. Neᗰeli ve hoᗰ bir andantino, 16 ölçü. Ebeveynleri buna engel 
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olur. Bu güzel oyuncaklarla oynayamazlar. Andantino daha ciddi bir ᗰekilde çalጐnጐr–

8 ölçü. Onlarጐ yatጐᗰtጐrmak için eski danጐᗰman cebinden bir oyuncak daha çጐkarጐr. Bu 

bir Fጐndጐkkጐran’dጐr. En azጐndan onunla oynayabilirler. Daha canlጐ bir andantino- bir 8 

ölçü daha. 

No.13: Clara küçük dostundan ötürü mutludur. O anda polka baᗰlar. Clara bu 

oyuncaᇰጐn ne amaç taᗰጐdጐᇰጐnጐ sorar. Danጐᗰman bir fጐndጐk alጐr ve fጐndጐkkጐranጐn 

yardጐmጐyla onun kabuᇰunu kጐrar. Fritz, fጐndጐkkጐranጐn çenesinin çጐkardጐᇰጐ bu sesi 

duyar ve oyuncaᇰa ilgisi artar. ᗠimdi o da, fጐndጐᇰጐnጐ kጐrdጐrmak ister. Clara 

Fጐndጐkkጐranጐ ona vermek istemez. Ailesi ona Fጐndጐkkጐranጐn sadece ona ait olmadጐᇰጐnጐ 

hatጐrlatጐr. Clara, istemeyerek çok sevdiᇰi bu oyuncaᇰጐ Fritz’e verir. Korku içerisinde 

iki tane fጐndጐᇰጐ birden Fጐndጐkkጐrana veren abisini izler. Fritz sonra da çok büyük bir 

cevizi aᇰzጐna itekler. Fጐndጐkkጐranጐn diᗰleri kጐrጐlጐr. Bütün bunlar polka sጐrasጐnda 

olur.48 ölçü

No.14: Fritz bir kahkaha atar ve oyuncaᇰጐ fጐrlatጐr.8 ölçü çok canlጐ müzik. Clara onu 

kaldጐr ve sevdiᇰini, onunla ilgilenerek yatጐᗰtጐrጐr. 8 ölçü daha, daha durgun ve daha 

dokunaklጐ müzik. Clara yataᇰጐndan oyuncaᇰጐnጐ alጐr ve onun yerine Fጐndጐkkጐranጐ 

koyar. Bunlarጐn hepsi 8 ölçü sጐrasጐnda olur.

-Tchaikovsky tarafጐndan altጐ çizilen no.8 için müzik daha ciddi olmalጐ. 8 ölçü ve 

sonrasጐnda, lahananጐn kafasጐnጐn ortaya çጐkጐᗰጐnda durak. Sonra tekrar bir 8 ölçü ve 

turtadan çጐkacak için yine durak.

No.15: Ninni(lullaby)

16 ölçü ninni(lullaby) için. 8 ölçü fanfare (nefesli çalgጐlarጐn bir arada çalጐndጐᇰጐ parça) 

tarafጐndan bölünür ve bu Trampet, boru ve (horn, trompet, brass) içerir. Bu Fritz ve 

arkadaᗰlarጐnጐn Clara’ya dalga geçmesi ve ona sataᗰma anጐdጐr. 16 ölçü lullaby (ninni) 

daha. Ve tekrardan yine aynጐ ᗰekilde enstrümanlarጐn gürültücü duruma müdahalesi. 8 

ölçü

No.16: Bu karጐᗰጐklጐᇰጐ bir ᗰekilde durdurmak için, evin reisi misafirleri Grossvater 

müziᇰinde dansa davet eder. Bu dansa giriᗰ için 8 ölçü

No.17:Grossvater ( Bu müzik müzik maᇰazalarጐnda bulunabilir.)*
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No.18: Misafirler evin reisine ve eᗰine teᗰekkür ederek, evden ayrጐlጐrlar. Çocuklara 

yatmalarጐ söylenir. Clara, hasta olan Fጐndጐkkጐran’ጐ da yanጐna almak için izin ister. 

Ailesi izin vermez. Clara üzgün gider ve aklጐ Fጐndጐkkጐranda kalmጐᗰtጐr. 24 ölçüden 

32’ye Diminuendo’yla biten güzel bir marᗰ.

No.19: Boᗰ salon. Gece. Camdan giren ay ጐᗰጐᇰጐ salonu aydጐnlatጐr. 8 ölçü gizemli ve 

dokunaklጐ müzik. 

Clara, geceliᇰinin içerisinde, dikkatlice geri döner. Uyumadan önce Fጐndጐkkጐranጐ 

görmek ister. Giriᗰi için 8 ölçü daha gizemli bir müzik. Korku duyar. Nasጐl titrediᇰini 

gösteren 2 ölçü. Fጐndጐkkጐran’ጐn yataᇰጐnጐn baᗰጐna gider ve ona bu yatak sanki ጐᗰጐk 

saçጐyor gibi görünür. 8 ölçü fantastik ve hala gizemli müzik. Saat on ikiyi vurur. 

Müzikte bir durak. Saatin on ikiye vurmasጐyla, Clara döner ve saate bakar. Ve korku 

içerisinde saatteki baykuᗰun, Drosselmayer’e dönüᗰtüᇰünü ve Drosselmayer’in de 

ona olan alaycጐ bakጐᗰጐnጐ fark eder. Kaçmak ister ama kaçamaz. Bu tremolo’yla 

birlikte verilir. Saatin vurmasጐyla, korkunun geliᗰi için bir tremolo.

No.20: Gecenin sessizliᇰinde, farelerin tጐrnak seslerini duyar. Gitmek için bir 

hamlede bulunur fakat bütün fareler etrafጐnጐ sarar. Tremolodan sonra hጐzlጐ bir 4ölçü 

farelerin tጐrnak seslerini göstermek ve sonrasጐnda tጐslayጐᗰlarጐ için de 4 ölçü daha. 

Korku içerisinde, Clara mutsuz Fጐndጐkkጐranጐ alarak kaçmak ister. Fakat korkusu o 

kadar büyüktür ki, sandalyede yapጐᗰጐp kalmጐᗰtጐr. Her ᗰey kaybolur. Farelerin 

tጐslayጐᗰጐndan sonra, hጐzlጐ bir tempoda akortla biten 8 ölçü daha. (Bu Clara’nጐn güçsüz 

bir ᗰekilde sandalyede kaldጐᇰጐ sጐrada)

No.21: Yጐlbaᗰጐ aᇰacጐ devleᗰir. Çok görkemli crescondoyla 48 ölçü harika bir müzik.

No.22: Nöbette olan biri: Kim gidiyor oraya diye baᇰጐrጐr ama fareler cevap vermez. 

Haykጐrጐᗰ için 2ölçü:Kim geliyor? Ve 2 ölçü sessizlik için. Nöbetçi ateᗰ açar. 1 veya 2 

ölçü. Bebekler 

*Ben incroyables’ta dansጐ tercih ederdim.

Kargaᗰa içindedir. Korku için 2 ölçü. Nöbetçi davulcu tavᗰanጐ uyandጐrጐr. 8 ölçü 

uyanጐᗰ ve 8 ölçü de alarm sinyali için. Sonrasጐnda 4-8ölçü sጐraya diziliᗰ için. Savaᗰ 

2/4 48 ölçü*. Fareler zaferi kazanጐr ve çok gösteriᗰli askerlerin canጐnጐ okurlar. Savaᗰ 

sጐrasጐnda 48 ölçüden sonra, farelerin askerleri kemiriᗰinin sesi için 8 ölçü daha.
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No.23: Fare Kral ortaya çጐkar. Ordusu onu görkemli bir ᗰekilde selamlar. Giriᗰi için, 

kulaklara zarar verecek kadar keskin ve hain bir müzik. Sonrasጐnda kulaklarda 

çጐnlayan Hጐzlጐ, Hጐzlጐ ve hurra sesleri. Kralጐn giriᗰi için 8 ölçü ve sonrasጐnda 

kulaklarda çጐnlayan sesler için 4ölçü. 

No.24: Fጐndጐkkጐran eski gardጐnጐ toplar ve silahlar hazጐr ᗰeklinde seslenir. Askerleri 

düzene sokmak için 4 ölçü ve 8 ölçü.

No.25: ጀkinci savaᗰ baᗰlar. Tekrar 2/4. Tüfeklerden borda ateᗰi sesleri yükselir. Ateᗰ 

yaᇰmuru, sesler. 96 ölçü.

No.26 Fጐndጐkkጐranጐ korumak için, Clara Fare Kral’a terliᇰini fጐrlatጐr ve sonrasጐnda 

baygጐn bir ᗰekilde yere yጐᇰጐlጐr. 2 ölçü yükselen sesler için ve sonrasጐnda ortadan yok 

olan farelerin uᇰultu sesleri için 6 ölçü. Bunlar 96 ölçüden sonra gelir. 

No:27. Fጐndጐkkጐran büyüleyici bir prense dönüᗰür. 1 veya 2 akort. Tekrardan kendine 

gelen Clara’yጐ kurtarmak için koᗰar. Burada duygusal müzik baᗰlar ve sonrasጐnda 

romantik andanteye dönüᗰür ve görkemli bir ᗰekilde biter. 64 ölçü. Dekor deᇰiᗰir. 

Kጐᗰ mevsiminde çam aᇰaçlarጐ ormanጐnጐn görüntüsü. Cüceler ellerinde fenerlerle 

Prense karᗰጐ saygጐ gösterisinde bulunmak için aᇰacጐn etrafጐnda dururlar. Clara ve 

bebekleri grup halinde aᇰacጐn kenarጐnda dururlar. Bütün bunlar 64 ölçü andante 

sጐrasጐnda olur.

No.28: Kar yaᇰmaktadጐr. Aniden kalጐn, hafif ve beyaz kar taneleri düᗰmeye baᗰlar. 

(60 dansçጐ) Döne döne sürekli olarak düᗰerler, valsin üçüncü çeyreᇰinde bir kartopu 

oluᗰur. Bir anda rüzgârጐn güçlü bir ᗰekilde bu kartopunu patlatmasጐyla, dansçጐlar 

etrafta dönmeye baᗰlar.

*Savaᗰ sጐrasጐnda bebekler aᇰaçtan uzaklaᗰጐr ve bandaj yapmakla uᇰraᗰጐrlar. 

SON

Kar taneleri ᗰeklinde düᗰen kar elektrikle aydጐnlatጐlጐr. Sahne No.28 için fጐrጐl fጐrጐl bir 

vals. Valsin üçüncü çeyreᇰinde, bir anda rüzgârጐn güçlü bir ᗰekilde bu kartopunu 

patlatmasጐyla, dansçጐlar etrafta dönmeye baᗰlar.

ጀkinci tablonun sonu
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PERDE II

No.1: Confiturembourg’ un büyülü kalesi. En fantastik dekor. Arka plan(fon) ve 

kulis, altጐndan palmiyelerle ve gümüᗰ pullarla seslenmiᗰ kumaᗰlarla kaplጐdጐr. 

Sahnenin arkasጐnda, limonata, portakal ᗰurubu, arpa ve frenk üzümü ᗰurubu fጐᗰkጐrtan 

fጐskiyeler bulunur. 

Oyunun baᗰlangጐcጐ için, perde açጐlmadan önce, bir giriᗰ: Perdenin yükselmesiyle, 

no:2’ye giriᗰ yapacak ᗰekilde, daha da göz alጐcጐ hale gelmesi.

No:2 Bu fጐskiyelerin arasጐnda, gülyaᇰጐ nehrinde arpa ᗰekerlerinden büyük bir 

pavyon( çadጐr) göze çarpar. Sütunlarጐndan içeriye bakጐldጐᇰጐnda, ᗠekerleme Perisi ve 

ona eᗰlik edenler görülmektedir. Sahnede perdenin yükselmesiyle ᗰu karakterler 

görülür: Karameller, badem ezmeleri, zencefilli çörekler, drajeler, nugalar, arpa 

ᗰekeri çubuklarጐ, nane ᗰekerleri, pralinler, frenk üzümleri, baklavalar, acጐbadem 

kurabiyeleri ve kaleyi koruyan küçük gümüᗰ askerler. Sahnenin ortasጐnda hareketsiz 

bir ᗰekilde brokar kumaᗰtan bir kostüm giymiᗰ küçük bir adam durur. Bu törenin 

baᗰጐdጐr. 

Andante quasi allegretto, (andante benzeri allegretto) 16 ölçü, no:3’e giriᗰ olarak

ᗠekerleme Perisi, ona eᗰlik edenlerle birlikte görülür. Büyük ve fantastik bir 

pavyonun (çadጐrጐn) içinde bir grup. Sahneye doᇰru inerler. Bütün ᗰekerlemeler onlarጐ 

baᗰlarጐyla selamlar. 

Sonraki 16 ölçüde, müzikli daha keyifli, kulaklarጐ mest eden bir hal alጐr. 

No 4: Gülyaᇰጐ nehri belirgin bir ᗰekilde kabarጐr ve hareketli dalgalarጐnda, Clara ve 

Prens, etrafጐnda güneᗰin parlamasጐyla pጐrጐl pጐrጐl taᗰlar bulunan, kabuktan yapጐlmጐᗰ bir 

botta görülürler. Botu, baᗰlarጐ yukarጐda iki altጐn yunus çekmektedir. Havaya kጐrmጐzጐ 

kristaller püskürtürler.

Altጐ büyüleyici magribi (moor), küçük çanlarla süslü güneᗰliklerle, altጐn midye 

kabuklu ve sinekkuᗰu tüyünden yapጐlmጐᗰ kostümlerin içerisinde zemine atlar ve nane 

ᗰekerleriyle süslenmiᗰ halጐyጐ yere sererler. Bu halጐdan gelin ve damat giriᗰlerini 

yapar. ᗠekerleme Perisi onlarጐ karᗰጐlamak için hazጐrlanmጐᗰtጐr. Askerler silah tutarlar 

ve bütün fantastik kiᗰiler karᗰጐlamada büyük bir saygጐ gösterir. Altጐn brokardan bir 

kostüm giyen küçük adam Fጐndጐkkጐran’ጐ baᗰጐyla saygጐyla selamlar ve “Oh, iyi 

prensimiz, sonunda buradasጐnጐz! Confiturembourg’e hoᗰ geldiniz.” diye baᇰጐrጐr. 



215

Burada, bana göre arpeggios(arpej). Müzik yayጐlጐr ve heyecanlጐ bir nehir gibi ses 

dalgalanጐr. Bu numaranጐn sonuna kadar, daha hጐzlጐ bir andento, 24’ten 32 ölçüye. 

No 5: Ellerinde fener yerine, yanan bir grup aromatik bitki taᗰጐyan on iki küçük uᗰak 

görünür. Baᗰlarጐ inciden, altጐsጐnጐn gövdeleri yakuttan ve diᇰer altጐsጐnጐn da gövdesi 

zümrüttendir. Bunlarla birlikte bacaklarጐndaki altጐnlar da, göze çarpar. Arkalarጐnda, 

onlarጐ bebek boyutlarጐnda, fakat çok zengin ve gösteriᗰli giyimli dört bayan takip 

eder. Clara, onlarጐ üzerlerindeki mücevherlerden Confiturembourg’un prensesleri 

olduᇰunu kolaylጐkla anlar. Dördü de Fጐndጐkkጐran’ጐ görür görmez, sጐcak duygular 

içerisinde, onun boynuna atlar ve hep bir aᇰጐzdan: Oh, prensim! Oh ihtiᗰamlጐ prens! 

Oh, kardeᗰim! Oh, ihtiᗰamlጐ kardeᗰim! diye baᇰጐrጐrlar. 

Bu giriᗰ müziᇰi için, çok heyecanlጐ bir karakter 3/4, 24’ten 32 ölçüye.

No 6: Fጐndጐkkጐran çok duygusallaᗰጐr. Bir elinde Clara’da, prenseslere çok duygusal 

bir ᗰekilde döner ve “Sevgili kardeᗰlerim, kendisi Matmazel Clara Silberhaus’tጐr. 

Hayatጐmጐn sonuna kadar kendisine minnettarጐm. Eᇰer o olmasaydጐ ve ben savaᗰጐ 

kaybetmek üzereyken, Fare Kral’a terliᇰini fጐrlatmasaydጐ, ᗰu an ya mezarda yatጐyor 

olurdum veya daha da kötüsü çoktan Fare Kral’a yem olmuᗰtum.” der.

8 ölçü geniᗰ, açጐk (broad), 2/4’lük duygulu, ve sonra 16 ölçü coᗰkulu ve savaᗰla 

alakalጐ müzik.

No 7: “Oh, sevgili Matmazel Silberhaus, canጐmጐz kardeᗰimiz, sevgili prensesimiz asil 

kurtarጐcጐsጐ!”

Burada geniᗰ, açጐk (broad) 2/4’lük müzik daha da hጐzlanጐr ve Fጐndጐkkጐran’ጐn 

kurtarጐlጐᗰጐnጐn hikâyesinin etkisiyle daha da coᗰkulu bir hal alጐr. 16 ölçü

No 8: ᗠekerleme Perisinden gelen bir iᗰaretle, sahnede sanki sihirle gelmiᗰ gibi, 

ᗰekerleme vb.leriyle dolu bir masa ortaya çጐkar. Küçük adam çikolatanጐn servis 

edilmesini emreder.

Aynጐ 2/4’lüᇰün devamጐ. Küçük gümüᗰ askerlerin trampetlerinin sesi- 8 ölçü ve 8 ölçü 

– çikolatanጐn servisi için. Bu dansa (pas) küçük bir giriᗰ niteliᇰindedir.

No 9: Opera Divertissement 

Çikolata. 3/4’lükte ጀspanyol dansጐ – 64’ten 80 ölçüye

ጀlk dans

No 10: Kahve. Arabistan. Yemen Krallጐᇰጐ. Yemen kahvesi. Oryantal Dans. 24’ten 32 

ölçüye çok keyif veren ve büyüleyici müzik.



216

ጀkinci dans

No 11: Çay.3/4’lükte Allegretto. Çin tadጐnda, küçük ziller vb. 48 ölçü

Üçüncü dans

No 12: Son olarak, trepak. 2/4’lük 64 ölçü hጐzlጐ müzik.

Dördüncü dans

No 13: Küçük fifreyle dans. Polka temposu. 64 ölçüden 96’ya. Dans ederler. Küçük 

kamጐᗰlardan yapጐlmጐᗰ, uçlarጐnda varakçጐ derisi bulunan küçük fifreleri çalarlar. 

Beᗰinci dans

No 14: 32 palyaçonun, Anne Gigogne’nun ve eteklerine sarጐlmጐᗰ, çocuklarጐnጐn dansጐ. 

2/4’lük 64 ölçü sakin eve vurgulu. ¾’lükte müziᇰe geçiᗰ ve Anne Gigogne’nun ve 

eteᇰinin arkasጐndan atlayጐp zጐplayan çocuklarጐnጐn giriᗰi için 48 ölçü. Sonrasጐnda 

tekrardan 2/4’lük, fakat biraz daha tempolu, 32 ölçüden 48’e. Sonunda, palyaçolarla 

etrafጐ sarጐlmጐᗰ Anne Gigogne’la bir grup.

Altጐncጐ dans

No 15: Grand ballabile. Çiçeklerin ve büyük çelenklerin dansጐ. Giriᗰ için 8 ölçü, 

Uyuyan Güzel’deki gibi (Sleeping Beauty) (ve sahne)’deki valse villageoise için de 8 

ölçü. Küçük adam ellerini çጐrpar ve çiçeklerle süslenmiᗰ 32 dansçጐ ortaya çጐkar. 

Ellerinde taᗰጐdጐklarጐ büyük bir buket melekotunu gelin ve damada verirler. Dansçጐlar 

bunlarጐ verdikten hemen sonra, operada bulunduᇰu sጐraya göre yerlerini alጐp, dans 

etmeye baᗰlarlar. 

Yedinci dans

No 16: Pas de Deux

Prens Coqueluche’yle birlikte ᗠekerleme Perisi. Çok büyük bir etki yaratma 

düᗰüncesiyle 48 ölçü adagio. Kavalye (cavalier) için deᇰiᗰim- 6/8’lik 48 ölçü. 

Dansöz (danseuse) için bir deᇰiᗰim, 2/4’lük 32 ölçü stakkota (staccoto). Bu müzikte 

sanki su damlalarጐ fጐskiyelere çarpጐyormuᗰçasጐna ses duyulur. Çok hጐzlጐ 24 ölçüyle 

bitiᗰ. 

Coda (final-koda) Hala 2/4’lük 88 ölçü canlጐ müzik. Aydጐnlatጐlmጐᗰ fጐskiyeler

Sekizinci dans

No 17: Pas de Deux’yu bitirmiᗰ kiᗰilerin de içinde bulunduᇰu bütün katkጐda 

bulunanlarጐn sahnede olduᇰu büyük genel koda-final. 128 ölçü ¾’lük coᗰkulu ve 

heyecan dolu müzik.
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No 18: Tanrጐlaᗰtጐrma –ጀlahlaᗰtጐrma-Yüceltme

Aydጐnlatጐlmጐᗰ fጐskiyeler vs. 16 ölçüden 24’e andante.

SON
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Ek 3:

Fጐndጐkkጐran Balesi’nin Rusya dጐᗰጐndaki ülkelerde ilk kez ne zaman 

sahnelendiklerini anlatan kronolojik sጐralamasጐ

1934 Vic- Wells ( Sadler’s Wells), Nicholas Sergeyev- tarafጐndan Londra’da

1936 Boris Ramanoff adlጐ Rus Koreograf tarafጐndan, Monte Carlo Balesi’nde,

1938 Alexandre Benois, Milano

1940 Alexandre Fedorova, Monte Carlo Bale Topluluᇰu, New York

1943 William Christensen, San Fransisco Balesi

1950 Nicholas Beriosoff, Alica Markova, Anton Dolin, Grace Cone, Londra Festival 

Balesi

1954 George Balanchine, New York City Balesi

1956 Alfred Rodrigues, La Scala

1957 David Lichine, Londra Festival Balesi

1957 Walter Gore, Ballet Der lage Landen, Amsterdam

1958 Beriozoff, Stutgart Balesi

1966 Grigorovitch ve Cranko

1967 - 1968 Rudolf Nureyev, ጀsveç Kraliyet Balesi, Stockholm

1971 John Neumeier’in koreografisini yaptጐᇰጐ bale Frankfurt Balesi’nde sahnelendi. 

1971 Flemming Flindt, Danimarka Kraliyet Balesi

1976 Mikhail Barysnikov, Amerikan Bale Tiyatrosu

1968 - 1969 Ankara

2003 ጀzmir
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ÖZGEÇMጀᗠ

Ad, Soyad: Pጐnar ÇATKIN

Doᇰum yeri ve yጐlጐ: ጀzmir, 02.01.1982

Yabancጐ Dil: ጀngilizce

Eᇰitim:

Yüksek Lisans: 2004 – 2009 Yüksek Lisans, D.E.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü Bale 

Sanat Dalጐ

Lisans: 2000 – 2004: Lisans, D.E.Ü. Sahne Sanatlarጐ Bale Ana Sanat Dalጐ

Lise: 1994 – 2000: Ortaöᇰretim ve Lise, D.E.Ü. Sahne Sanatlarጐ Bale Ana Sanat 

Dalጐ

ጀᗰ Tecrübesi:

2006 – 2007 D.E.Ü Devlet Konservatuvarጐ Bale Anasanat Dalጐ’nda sözleᗰmeli 

öᇰretmenlik.

2006 – 2007 Güzel Sanatlar Tiyatro Topluluᇰu’nda (Konak/ጀzmir) sözleᗰmeli 

öᇰretmenlik.

2006 – 2007 Türk Telekom Anaokulu’nda sözleᗰmeli öᇰretmenlik.

2007 – 2008 Aydጐn TED Koleji’nde bale öᇰretmenliᇰi.

2007 – 2009 Mavi ᗠehir Ritmik Cimnastik Kulübü’nde klasik bale öᇰretmenliᇰi.

2007 – 2009 yጐllarጐ arasጐnda ጀzmir Sanat Merkezi’nde bale öᇰretmenliᇰi.

2009 Pጐrጐl Anaokulu’nda bale öᇰretmenliᇰi.

2009 Özel Efes Koleji’nde bale öᇰretmenliᇰi.
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