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ÖNDEYİŞ

Sessizlik lütfen, kulak veriniz.
Bırakalım, yıllar önce, herkesin yaşamının temel konusu 

olagelmiş sofralardaki ya da başka yerlerdeki yiyeceklere ve 
onların paylaşımına dair eğlenceli, etkileyici, eğitici ya da sade-
ce tuhaflıklarıyla öne çıkan öykülerin –tarihsel olaylar, kısa 
hikâyeler, ermiş ve imparatorların yaşamöyküleri, tinsel yazı-
lar, şövalye romanları, arşiv belgeleri, yemek kitapları– sözcük-
leri bizi sarıp sarmalasın.

Yiyecekler besler, içecekler susuzluğu giderir; ama yiye-
cek ve içeceklerin çok başka anlamları da vardır. Onlar aidiye-
ti, özdeşliği, ilişkileri yansıtmaya aracılık eder. Toplumsallaşma
nın ve iletişimin aracıdırlar. İşte bu nedenle yemek ve sofra hak
kındaki her öykü, içeriğini ve anlamını zenginleştiren özel bir 
yoğunluğa, karmaşık bir derinliğe sahiptir. Çünkü kendileri 
birer anlatı olan şeyleri anlatırlar. Sofra anlatılarının söyleyece-
ği çok şey vardır, çünkü anlatan sofranın kendisidir. Sofra açlığı 
ve insanın onu bir zevk ortamına dönüştürmesini ifade eder; 
ekonomiden, politikadan, toplumsal ilişkilerden söz eder. Ay-
dın paradigmasına, toplumların felsefi ve dinsel yönlerine de-
ğinir. Sofra, dünyayı anlatır.

Ama metinler kendi kendilerine konuşmazlar. Onları ko-
nuşturmak için sorgulamak, satırlar arasında dolaşmak, kimi 
zaman uygulamak, kimi zaman metinde es geçilen, ya besbelli 
ortada olan ya da bir nedenle söylenmek istenmeyen bir şeyi, 
bir virgülü, bir sıfatı çıkarmak için sinekkaydı tıraş edercesine 
perdahlamak gerekir. Bir metni sorgulayan tarihçi, bir tanığı 



sorgulayan yargıca benzer biraz; sözcüklerin yanı sıra susuşla-
ra, iletişim devinimlerine, anlatının kendisinden başka anlatım 
biçimlerine de önem verir.

Metinlerin izini belirli bir mesafeden süreceğiz; onları 
uzaktan inceleyip değerlendireceğiz. Ama derinliklerine dalar, 
dünyalarına, düşüncelerine, imgelemlerine, onları üreten kül-
türe ulaşırsak hepsini daha iyi anlayabiliriz. Çünkü Maigret’nin 
dediği gibi, bir öyküyü yeniden düzenlemenin, anlamını keş-
fetmenin en etkili yolu insanın kendisini öykü kahramanının 
yerine koymasıdır. Yani hem orada hem burada olmak. Hem 
okur hem öykü kahramanı. Hem izleyici hem oyuncu. Bazen 
olanaklı bir öykü yaratmak, inandırıcı bir metin düzenlemek 
için geniş hayal gücü gerekir. 

Bu kitapta yaşayacağımız öykülere kaynaklık eden dö-
nemler farklıdır ama birbirinden çok da uzak değildir. Orta
çağ’ın temel yüzyıllarına, 1600’lere değinenler de vardır, ama 
çoğu Rönesans dönemine aittir. Charlemagne, Aziz Francesco, 
Dante Alighieri gibi ünlü kişilere olduğu gibi hiç bilinmeyen 
kimselere de rastlayacağız. Ayrıca romancı ve öykücülerin ha-
yal güçlerinin ürünü olan kahramanlarla da karşılaşacağız: 
Köylü Bertoldo, Şövalye Yvain ve pek çok başkaları var bu öy-
külerde.

Gerçek ve uydurma öyküler birbirini izleyecek ama hep-
sini aynı biçimde, yani olası öyküler gibi inceleyeceğiz: Onlar 
da bir dünyaya, bir topluma, bir kültüre ayna tutar. Çünkü 
im gelem gücü de gerçeği yansıtır − hem de nasıl!

Şimdi susun, anlatı başlıyor.
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Kırılmış Kemikler
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CHARLEMAGNE’IN 
SOFRASINDAKİ DAVETSİZ 

KONUK

Pavia,774’ten birkaç yıl sonra

“Bir zamanlar Pavia adıyla bilinen Ticino kentinde 
oturan İmparator Charlemagne’ın egemenliğindeki İtalya 
Kral lığı huzur içinde yaşarken, günün birinde Kral Desi
de rio’nun oğlu Adelchi, bütün kıskanç kişilerin yaptığı gi
bi içeride neler olup bittiğini, neler konuşulduğunu öğ-
renebilmek için tıpkı bir casus gibi tek başına saraya gir
me ye çalışır.”

XII. yüzyılda bir rahip tarafından yazılan, İtalya Kral
lığı’nda ve Susa Vadisi’ndeki Novalesa Manastırı’nda ya-
şanan olayları tarih ile efsane arası bir anlatımla kaleme 
alan Cronaca di Novalesa [Novalesa Kroniği] adlı eserin 
üçüncü kitabının yirmi birinci bölümü böyle başlamak-
tadır. Charlemagne’ın orduları 773 yılında Alpler’i aşarak 
Lombardların ülkesini istila edip Kral Desidero ve oğlu 
Adelc hi’yi kaçmaya zorladıkları zaman tam da oradan 
geçmişlerdi. 774’te Franklar başkent Pavia’yı almıştı, ama 
iki hükümdar (Cronaca’da Algiso olarak adlandırılan 
Adelchi 759 yılında tahta çıkmıştı) artık uzaklardaydı. 
Adelchi belki de Konstantinopolis’te İmparator V. Kons
tantin’in yanına sığınmıştı.

(Galip gelenlere sempati besleyen) tarihçi, krallığın 
düşüşünün ardındaki birkaç yılı, “Charlemagne’ın ege-
menliğindeki İtalya Krallığı’nın huzur içinde yaşadığı” bir 
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dönem olarak tanımlar. Ne var ki Adelchi yenilgiyi kabul-
lenmez ve Charlemagne’ın şansını “kıskanarak” Novale-
se rahibinin tüm ayrıntılarıyla anlatacağı olağanüstü bir 
işe girişir. Bu eylemin güçlü bir sembolik anlamı vardır, 
mağlubun galibin zaferine duyduğu kıskançlığı ifade eder. 
Ama aynı zamanda galibin mağlubuna duyduğu çekim-
serliği de barındırır: Zira Adelchi, “gençliğinden beri çok 
güçlü, gözüpek ve savaşçıydı.”

Adelchi bu fiziksel gücünü ve cesur yüreğini, yak
laşmak ta olan tehlikeye –yani Lombardların yeniden güç
lenebileceği fikrine– dikkat çekmeden düşmanı bir tah-
takurdu gibi içeriden kemiren, zarif ve etkileyici bir mey-
dan okumayla tıpkı bir tiyatro oyununda rol alan bir sa-
natçı gibi gösterir. 

Adelchi’nin bu gösteri için seçtiği yer şölen salonu-
dur; antik edebiyatta sık rastlanan, iktidar ile halk arasın-
daki ilişkilerin göstergesi olan büyük ve gösterişli toplan-
tıların yapıldığı mekândır burası.

Tahttan uzaklaştırılmış prens, tebdili kıyafet nehir 
yoluyla Pavia’ya dönerek gizlice içeri girer: Sandala “kra-
lın oğlu gibi değil, orta sınıftan birisi gibi” ulaşan prens 
dikkat çekmemek için beraberinde kendisine sadık kü-
çük bir grup getirmişti. Gözcülerin olduğu yerlerden fark 
edilmeden sağ salim geçerler; ancak bir süre sonra, bir 
zamanlar “babasına çok sadık olan” yaşlı bir tanıdıkla kar-
şılaşırlar. Adelchi tanındığının farkına varır ve kimliğini 
saklamak yerine bu durumdan yararlanmaya çalışır. 

Adamın bir zamanlar babasına ve kendisine ettiği 
bağlılık yemini adına oradaki varlığından Charlemagne’ı 
haberdar etmemesini istemekle başlar işe. Adelchi bu 
güvenceyi aldıktan sonra yerinden kalkar: “Sana yalvarı-
yorum dostum: Bugün kral yemeğe geldiği zaman beni 
sofralardan birinin başköşesine oturt.” Bunun nasıl olabi-
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leceğini yaşlı adam hemen anlatır: Kralın sofrasına ye-
mekleri taşımakla yükümlü olan, tam da Adelchi’ye ve 
kendisine bağlılık yemini etmiş olan kendisidir. “İstediği-
ni yapacağım,” diyerek söz verir. 

Ortamı gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Kral 
ve adamlarının daveti için hazırlanmış bir salonda taşına-
bilir sehpalar düşünün. Bu bir Ortaçağ geleneğidir: Mensa 
[yemek hane], mettere [koymak, yerleştirmek] fiilinden 
gelmektedir ve sözcüğün gerçek anlamıyla mobile [taşı-
nabilir] yani geçici bir durumu ifade eden, istendiği za-
man konan, istenmediğinde kaldırılan sehpalar üzerinde 
düzenlenmiş bir dizi sofra bu lunmaktadır. Sofraların dik-
dörtgen olduğunu hayal edelim: Mesafeleri doğru biçim-
de hesaplamak ve konukların yerlerini hiyerarşiyi gözete-
rek belirlemek açısından elverişli olan Ortaçağ ikonogra-
fisinden esinlendiği kesindir. Her sofranın üzerinde bir 
merkez ve çevresi çizilidir: Adelchi caput’a, merkeze en 
uzak masanın kısa kenarına oturmak ister, böylece davet-
liler arasında daha iyi saklanabileceğini düşünür. 

Adelchi’nin düşüncesinin akla yakın olabilmesi için 
bir dereceye kadar açık bir sofradan söz etmeliyiz elbet-
te. Orta çağ’da Lombardiya ve Karolenj krallarının sofra-
ları kendisine sadık olanlara, askerlerine ve “halkına” açık-
tır. Bu, temel olarak herkesi içeren, toplumsal mikrokoz-
mosu ifade eden kapsayıcı bir sofradır. Bu sofrada yerle-
rin düzenlenmesinde hiyerarşi gözetilmekte; ancak bu 
belirleme, daha sonra göreceğimiz gibi, kral ya da soylu-
ların yemek salonlarının katı bir ayrıcalığa dönüştüğü 
geç dönem Ortaçağ saraylarına oranla daha yumuşak bir 
anlayışla yapılmaktadır. 

Eğer arkaik kültürlerde sofra ve ziyafetin toplumun 
ve insanlar arası ilişkilerin sembollerinden olduğu doğruy-
sa, Charlemagne’ın sofrası ve buraya katılanların simge-
sel temsili, güçlü bir bağla kenetlenmiş bir toplumun 
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ifadesidir. Kralın çevresinde oturanlar savaşçılardır. Ama 
tersi de doğrudur: Bu (görünürde) açık sofra yabancılara 
kapalıdır, onlar sadece zor kullanarak ya da –Adelchi’nin 
yaptığı gibi− hileyle sofraya oturabilirler. Birlik ve bera-
berlik içindeki toplumun göstergesi olan bu sofrada bu 
gruba dahil olmayanların yeri yoktur. 

Adelchi’nin meydan okuması burada bitmez. Eski 
sadık adamından sıra dışı bir istekte daha bulunur: “Sof-
radan kaldıracağın bütün kemikleri, ister tam sıyrılmış 
isterse üzerinde hâlâ et parçaları olsun, benim önüme 
getir.”

Her şey planlandığı gibi gelişir. Ziyafet salonuna so-
kulan Adelchi en dip köşede bulunan sofraya yerleşir. 
Yemekler gelmeye başlar; hangi yemeklerin geldiğini, 
onların hangi düzenle ve hangi miktarda sunulduğunu 
bilmiyoruz. Menüyü göz ardı eden tarihçi sadece tek bir 
şeyle ilgilenmektedir: sofrada kalan kemikler. Kemikler, 
anlatının tek kayda değer ayrıntısıdır: “Geyik, ayı, öküz 
kemikleri.” Büyük olasılıkla çevrede avlanılmış hayvan-
ların kemikleriydi bunlar: Yaylalarda, Po Nehri ile kolla-
rının çevrelerinde o zamanlarda çok sık olan ormanlarda 
bu hayvanlardan çok fazla bulunmaktaydı. 

Geyik ve ayının varlığı bilinirken vahşi sığırgillerin o 
ziyafette bunlarla birlikte servis edilmesi şaşırtıcı gelebi-
lir. Bunlar VI. yüzyıl sonlarında İtalya’ya yerleşen Lom-
bardlar tarafından getirilerek doğal ortamda nüfusu art-
mış mandaların evcilleştirilmiş türleriydi belki de. Ama 
şayet efsanevi “yaban öküzü” türünün son örneklerinin, 
VII. yüzyılda Polonya’da avlanana değin tüm Avrupa’da 
görüldüğü doğruysa sofradaki kemiklerin gerçekten de 
bu büyükbaş hayvana ait olması pekâlâ mümkün. 

Her halükârda kemiklerin av hayvanlarına ait oldu-
ğundan emin olabiliriz: Kendisine bağlı olanlar tarafından 
çevrelenmiş Büyük Charlemagne’ın hazır bulunduğu 
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böy le bir ortamda, ziyafet sofralarında o zamanın kültürü
nün, güçlülerin ve savaşçıların statüsünün göstergesi ola-
rak gördüğü vahşi hayvan türlerinin, büyük dört ayaklıla-
rın bulunması gerekiyordu.

Etin insan bedenini tüm diğer besinlerden daha faz-
la beslediğine ve güçlendirdiğine inanılıyordu. Mademki 
bir savaşçının birincil özelliği fiziksel gücüydü, o halde 
et tüketmemesi düşünülemezdi. Ete savaşçı sınıfın ya-
şam ve düşünme biçimlerinde vücut bulan birtakım sem-
bolik değerler de yüklenmekteydi, özellikle savaştan “iki 
kat” daha fazla önemsenen avlanma yoluyla elde edilmiş 
etlere atfedilen değer çok daha derin ve yoğun bir bi-
çimde hissedilmekte ve yansıtılmaktaydı.

Vahşi hayvan tüketimi, yiyeceğini avlanarak elde 
edebilen ve bu yiyecek sayesinde bedeninin tekrar avla-
nabilmek ve savaş sırasında değerini gösterebilmek için 
kuvvetlenmesini sağlayan savaşçıavcının gücünü kutsa-
yan sınıfın geleneksel bir ritüeliydi. 

Yukarıda belirtilenlerden sonra Charlemagne’ın bi-
yografi yazarı Eginardo’nun, imparatorun sıradan sofra-
larında bile kızarmış av etlerinin eksik olmadığını belirt-
mesinin −“Avcılar bu etleri şişlere geçirirlerdi ve kral 
başka hiçbir yemeği bu kadar iştahla yemezdi”− ne ka-
dar değerli olduğunu daha iyi anlıyoruz; Eginardo, bura-
da kişisel bir tercihten değil, Charlemagne’ın kültüre ve 
adamlarının beklentilerine olan derin bağlılığından söz 
etmektedir. 

Pavia’daki ziyafette büyük av hayvanı kızartmaları-
nın eksik olması düşünülemezdi. Novalesa rahibinin biz-
lere aktardığı üzere gerçekten de eksik değildiler.

Sadece tüketilen yiyecekler değil, bunların nasıl yen-
diği de bir şekilde toplumsal statüyü belirtiyordu. Lom-
bardiya ya da Karolenj dönemlerinde savaşçı, doymak 
bilmez bir obur olduğunu göstermek, geyik budunu, tıp-
kı savaş meydanında düşmanını yakaladığı vahşilikle tu-
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tabildiğini kanıtlamak zorundaydı. Çok yemek, “bir as-
lan gibi” yemek (az sonra göreceğimiz gibi bu kitapta da 
kullandığım bir ifade) neredeyse “toplumsal” bir zorun-
luluktu: Dikkatsiz davranmak, iştahsız olduğunu göster-
mek sofrada olumsuz etki yaratabilir, saygınlığı düşürür-
dü. Liutprando da Cremona tarafından aktarılan bir söy-
lentiye göre Spoleto Dükü Guido, sıradan hamurişi ye-
diklerini öğrendiğinde Frank krallarının tacını ellerinden 
almıştı.

Tabii ki kilise gözü tokluğa ve alçakgönüllülüğe da-
vet ediyordu ve iyi Hıristiyanların bu çağrıyı göz ardı et-
mesi mümkün değildi: Ama Charlemagne gibi bir hü-
kümdar, adamlarının beklentilerine yanıt vermek istiyor-
sa kiliseye karşı çıkmak durumundaydı. Keza Eginardo 
da imparato run, kilisenin perhize ilişkin zorunluluklarını 
bilip onlara saygı duymasına karşın oruca dört dörtlük 
uyamadığını ve perhizlerin bedenine verdiği zararla ilgili 
yakınmalarını sıklıkla dile getirdiğini aktarmaktadır. 

Kısacası, birlikte yemek yedikleri kişilere gürültülü 
ve düzensiz bir biçimde koca et parçaları fırlatan “bar-
bar” kralların bazı sinematografik görünümlerini hoş gö-
remesek de o adamların ziyafet salonunda tıpkı savaşta 
ya da gündelik yaşamlarında olduğu gibi güçlü ve cesur 
davranışlarının olumlu bir etki yarattığını kabul etmek 
durumundayız. 

İşte Adelchi’miz işbaşında: Sadık hizmetlisi topladığı 
kemik parçalarını birer birer uzatırken Adelchi “tıpkı avı-
nı yiyen aç bir aslan gibi iliklerini emerek hepsini parça-
lar.” Kemik parçalarını, belirgin bir yığın oluşana değin 
ma sanın altına atar. Sonra kalkar ve herkesten önce salon-
dan çıkar. Mesaj verilmiş, işlem tamamlanmıştır. Riskli se
rüvenin gerçek amacı bu mesajı vermekti. Ama bu mesa-
jın anlamı neydi? Adelchi bu şaşırtıcı davranışıyla ne de-
mek istemişti? 
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