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ORÇUN ÜNAL’IN DEKADANS VE ÖLÜM ADLI 
KİTABINDA YER ALAN 

“HAUTE COUTURE DEKADANS: 
YANLIŞ HAMLET & SAHTE 

GROPIUS” 
ÖYKÜSÜ İÇİN MİNİ SÖZLÜK*

§ Alma 

Alma Maria Mahler-Werfel (1879, Viyana – 1964, New 

York, NY). Yirminci yüzyılın ilk yarısında sanat, müzik 

ve edebiyat çevrelerinde tanınmış bir kişiliktir. Sırasıyla 

besteci Gustav Mahler, mimar Walter Gropius ve yazar 

Franz Werfel’le evlenmiştir. Ayrıca, ressam Oskar Ko-

koschka ve diğer birçok ünlü isimle ilişkisi olmuştur. Bu 

yüzden “femme fatale” olarak tanınmıştır. Kendisi de bir 

besteci olan Alma’dan yalnızca birkaç eser korunmuş-

tur.

§ Fin de Siècle

Fransızcada “Yüzyılın Sonu” anlamına gelmektedir. 

Kavram, 19. yüzyılın sonunda toplumların içinde bulun-

duğu kaos, bunalım ve umutsuzluğu anlatmak için kul-

lanılmıştır. 

* Maddeler, alfabetik olarak düzenlenmiştir.
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§ Franz Werfel 

Avusturyalı roman ve oyun yazarı, şair (1890, Prag – 

1945, Beverly Hills). Yahudi bir ailede yetişmiştir. 1915 

Olayları’nı anlatan Musa Dağ’ın Kırk Günü ile Fransız Ka-

tolik azizesi Bernadette Soubirous’nun hayatını ve viz-

yonlarını anlatan Bernadette’in Ezgisi adlı romanlarıyla 

tanınmaktadır. 

§ Gertrude

William Shakespeare’in Hamlet adlı oyununda, Ham-

let ’in annesi ve Danimarka kraliçesidir.

§ Gropius

Walter Adolph Georg Gropius (1883, Berlin – 1969, Boston, 

Massachusetts). Alman mimar ve Bauhaus Okulu’nun 

kurucularından biridir. Modern mimarinin öncü ustala-

rından biri olarak gösterilmektedir. 1915 yılında Gustav 

Mahler’in dul eşi Alma Mahler ile evlenmiş, 1920 yılında 

ondan boşanmıştır. İngiliz mimar Maxwell Fry’ın yardı-

mıyla 1934 yılında Nazi Almanyası’nı terk etmiş, bir süre 

İngiltere’de kaldıktan sonra 1937 yılında Amerika Birle-

şik Devletleri’ne göç etmiştir.  

§ Günlük

Alma Mahler-Werfel’in tuttuğu günlük kastedilmekte-

dir. 
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§ Haus 16 ve 17 

Walter Gropius’un 1927 yılında projesini çizdiği Stutt-

gart, Weißenhofsiedlung’taki iki konut. İkisi de İkinci 

Dünya Savaşı’nda yıkılmıştır. 

§ Hebenon/Hebona 

William Shakespeare’in Hamlet adlı oyununda Hamlet’in 

babasını öldürmek için kullanılan zehrin adıdır. Kelime 

bazı nüshalarda Hebenon, bazılarında Hebona olarak 

geçmektedir. Shakespeare’in bu isimle hangi bitkiyi kas-

tettiği hâlâ tartışılmaktadır.      

§ Il n’y a pas de hors-papier 

Fransızcada “Kâğıdın dışı yok” anlamına gelmektedir. 

Jacques Derrida’nın “Il n’y a pas de hors-texte” [Metnin 

dışı yok] sözünün değiştirilmiş hâlidir.

§ Kindertotenlieder 

Almancada “Çocuk Ölümü Şarkıları” anlamına gelmek-

tedir. Gustav Mahler’in 1901-1904 yılları arasında vo-

kal ve orkestra için bestelediği şarkı dizisidir. Friedrich 

Rückert’in dört yüz yirmi sekiz şiirden oluşan aynı adlı 

serisinden beşi üzerine bestelenmiştir. Rückert, bu şi-

irleri iki çocuğunun Kızıl hastalığına yakalanıp ölmesi 

üzerine 1833-1834 yıllarında yazmıştır.
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§ Kokoschka 

Oscar Kokoschka (1886, Pöchlarn – 1980, Montreux). 

Avusturyalı dışavurumcu ressam, grafiker ve yazardır. 

1911 yılında Alma Mahler’le tanışmış ve 1912 yılından iti-

baren üç yıl boyunca onunla birlikte yaşamıştır. Alma 

Mahler 1914 yılında Kokoschka’dan hamile kalmış, onun 

itirazına rağmen bebeği aldırmıştır. İlişkileri bittikten 

sonra Kokoschka gönüllü olarak Birinci Dünya Savaşı’na 

katılmıştır. Kokoschka 1918 yılında Münihli kuklacı 

Hermine Moos’a Alma’nın gerçek boyutlarda bir bebe-

ğini yaptırmıştır. 1919 yılında Dresden’deki atölyesinde 

düzenlediği çılgın bir partinin ardından bebeğin kafa-

sını koparmış ve o günden sonra Alma saplantısından 

kurtulmuştur.

Alma Mahler’in gerçek boyutlardaki bebeği
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§ Kumsalda Bir Yaz Gecesi 

Edvard Munch’ın 1895 tarihli tablosudur. 1916 Noel’inde 

Viyana’da gerçekleşen Manon’un vaftizini kutlamak için 

Walter Gropius tarafından Alma Mahler’e hediye edil-

miştir. Tablo, Alma’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne 

göç etmesinden sonra, 1940 yılının Nisan ayında üvey ba-

bası Carl Moll tarafından şimdiki adıyla Avusturya Bel-

vedere Müzesi’ne satılmıştır. Alma Mahler-Werfel, 1947 

yılında tabloyu geri almak için Avusturya Hükûmetine 

açtığı davayı kaybetmiştir.

Kumsalda Bir Yaz Gecesi, Edvard Munch, 1895



§ Küçük Burjuvanın Ölümü 

Franz Werfel’in özgün adı Der Tod des Kleinbürgers olan 

1928 tarihli romanıdır.

§ La Grand Veuve

Fransızcada “Büyük Dul” anlamına gelmektedir. Tho-

mas Mann’ın Alma Mahler-Werfel için kullandığı bir 

sözdür.

§ Manon

Alma Manon Gropius (1916, Viyana – 1935, Viyana). Mi-

mar Walter Gropius ve Alma Mahler’in kızı; roman-

cı ve şair Franz Werfel’in üvey kızıdır. Manon’un ismi, 

Walter Gropius’un annesi Manon Auguste Pauline 

Scharnweber’den gelmektedir.  Manon Gropius genellik-

le “Melek” olarak adlandırılmış; Alban Berg, Franz Wer-

fel ve Elias Canetti için bir ilham perisi olmuştur. 1934 

yılında çocuk felcine yakalanmış, 1935 yılında ölmüştür. 

Berg, Manon’un ölümünden sonra Keman Konçertosu’nu 

ona ithaf etmiştir.

§ Marie Fiala

Franz Werfel’in Küçük Burjuvanın Ölümü adlı romanın-

daki kadın karakterin adıdır. 

§ Maxwell Fry

bkz. § Gropius.



§ NY 120 East 73rd Street 

Alma’nın New York’ta yaşadığı dairenin adresidir.

NY 120 East 73rd Street adresindeki bina

§ Polio 

Çocuk felci hastalığı, Poliomiyelit. Genellikle kısaca Po-

lio olarak adlandırılmaktadır. Poliovirüsünün neden ol-

duğu bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle omu-

rilikte yer alan ve kasların hareketlerini sağlayan sinir 

hücrelerine zarar vererek hayat boyu sürecek felçlere 

neden olur. Felçli vakaların %5-10’unda solunum kasla-

rında felç geliştiği için ölüme yol açabilir.
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§ Sahte Lucrezia Borgia

Oskar Kokoschka, bir resminde Alma Mahler’i Lucrezia 

Borgia olarak resmetmiştir.

Kokoschka’nın Alma Mahler portresi

§ Schuschnigg 

Kurt Alois Josef Johann Schuschnigg (1897, Riva del Gar-

da – 1977, Mutters, Innsbruck). 1934 – 1938 yılları ara-

sında Avusturya’yı diktatörce yöneten şansölyedir. 1938 

yılında Avusturya’nın ilhakı sırasında Nazi Almanyası 

tarafından tutuklanmıştır. Esaret hayatı, Dachau Top-

lama Kampı 1945’de ABD Ordusu tarafından kurtarıla-

na kadar sürmüştür. Savaştan sonra Amerika Birleşik 

Devletleri’ne iltica etmiştir.
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§ Sie sind uns nur voraus gegangen und werden 

nicht wieder nach Hause verlangen 

Almancada “Onlar sadece önden gittiler ve bir daha yu-

valarını özlemeyecekler.” anlamına gelmektedir. Fried-

rich Rückert’in Kindertotenlieder adlı şiir serisinden alın-

tı bir dizedir.

§ Şişmiş Valkür

Yazar ve gazeteci Claire Goll’ün Alma Mahler-Werfel 

için kullandığı bir tabirdir.

§ Weimar göğüne uzanan bir ters yıldırım 

Walter Gropius’un 1922 tarihli “Denkmal der Mä rzge-

fallenen” adlı anıtına gönderme yapılmaktadır. Anıt, 

Weimar’da bulunmaktadır. 1920 yılının Mart ayında 

gerçekleşen Kapp Darbesi’ne direnirken ölen dokuz işçi 

anısına dikilmiştir. 

Walter Gropius’un “Denkmal der Märzgefallenen” anıtı
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§ Yeni d’Artagnan

Claire Goll’ün, taktığı gösterişli şapkalar dolayısıyla 

Alma Mahler-Werfel için kullandığı bir tabirdir.

§ Zemlinsky 

Alexander von Zemlinsky (1871, Viyana – 1942, Larc-

hmont). Avusturyalı besteci, orkestra şefi ve müzik eği-

timcisidir. 1900 yılında öğrencisi Alma Schindler’e karşı 

büyük bir aşk beslemiş ve o da buna karşılık vermiştir. 

Fakat Alma Schindler, ailesi ve arkadaşları tarafından 

çok büyük bir baskı hissetmesi nedeniyle bu ilişkiye son 

vermiştir. Bunun en büyük nedeni, Zemlinsky’nin bü-

yük bir üne sahip olmaması ve fiziksel olarak çirkin bir 

adam olmasıdır.

Not: 88. sayfadaki görsel, bir ALES soru kitapçığından 

alınmıştır.   
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