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Giriş

Arı ve Bal kitabı; tarihi süreçler içinde arıcılık, bal, balmumu ile ilgili kayıtları tespit
etmek, kültürümüzde etnoğrafik anlamda arıcılıkla ilgili uygulamaları ve arıcılığın
gerektirdiği bilgileri, mevsimlere ve zaman dilimlerine göre yapılan işleri belirlemek,
arıcılığın araç ve gereçlerini, bal türlerini, arıcılıkla ilgili terminolojiyi ortaya koymak, arı
sembolünün ve motifinin tarihçesini açıklamak, Türk halk edebiyatı ve atasözlerinde arı, bal,
kovan, petek bağlantılı birikimi incelemek, leksikografik yönden Türkçenin arı ve bal
bağlantılı kelime dağarcığını saptamak amacıyla hazırlanmıştır.
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali
Dr. Hilal Oytun Altun

Arıcılık Monografileri

Güroluk Köyünde Karakovan Arıcılığı ve Terimleri

Mustafa Karataş*
Türklerde arıcılık
Karadeniz’in kuzeyinden Mançurya ovalarına kadar geniş bir alanı kaplayan bozkır
kuşağının en önemli özelliği, geniş düzlüklerden oluşması ve bu düzlüklerin tarıma elverişli
olmamasıdır. İnsanların sulak alanlara göç etme zorunluluğu ve temel geçim kaynağı olan
hayvanları daha sulak ve gür otların olduğu bölgelere götürme ihtiyacı bu bozkır kuşağında
yaşayan Türklerin “göçebe” adını verdiğimiz hayat tarzında yaşamalarına yol açmıştır. İşte bu
iki temel ihtiyacın giderilmesiyle ortaya çıkan yer değiştirme, göçebeliğin en temel
özelliğidir. Bundan dolayı göçebeler otların çıkış zamanına göre kış, güz ve yaz aylarında
farklı yerlere göç ederek hayatlarını belli bir süre orada idame ettirmişlerdir. Bu nedenle
anayurtları Orta Asya olan Türkler, tarıma elverişli olmayan geniş bozkır kuşağında
hayvancılığa dayalı göçebe bir hayat sürmüşlerdir. Dolayısıyla bozkır göçebeleri için bu
kuşakta yaşayan hayvanların farklı ihtiyaçları karşılamalarına göre önemleri bulunmaktadır.
Göçebe Türkler, bu hayat şartlarında özellikle küçükbaş hayvanlardan ve attan
yararlanmışlardır. Bunların dışında, tabiattan elde ettikleri kuş yumurtası, bal ve av
hayvanlarının etleriyle de beslenmişlerdir; ancak bu tür yiyecekler ortalama bir göçebe için
sürekli tüketeceği yiyecekler değildir; çünkü özellikle arıcılık göçebe hayat tarzında Türklerin
düzenli meşgul olabileceği bir iş olamazdı. Bal, hayvancılık yanında toplayıcılıkla geçinen
Türkler tarafından toplanan besinler sınıfındandır.1 Dolayısıyla özellikle bal, şölenlerde
tüketilen ve nadir temin edilebilen bir yiyecek olsa gerektir.
*
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Arıcılık balarısını2 tanımak ve onu kullanmakla mümkün olabildiği için Türkler bal
arısını göçebe iken değil, Anadolu ve Harzemşahlar döneminde tanımışlardır.3
Bununla birlikte, Tuncer Baykara göçebe veya yerleşik ayrımı yapmadan Türklerde
bal kültürü ile ilgili şu bilgileri vermektedir: “Bal; en yaygın ve en önemli tatlıdır. Hem
doğrudan bir yiyecek hem de en önemli tatlandırma unsurudur. Arıdan elde edildiğinden arı
balı da denilir; Türk ülkelerinde yer adı olarak da nam bırakmıştır: Ballı-kuyu, Ballık, Balyaylası gibi. Bal-kaymak Türk insanı için en önemli ve temel iki yiyecek kabul edilirdi.”4
Anlaşılıyor ki yerleşik hayata geçen Türkler özelikle batı coğrafyasında çok erken bir
dönemden itibaren arıcılıkla ilgilenmişler, kovan sistemini geliştirerek bal üretimini
zenginleştirmişlerdir. Bal az üretilebildiği için de daima çok değerli olagelmiştir.
Türkiye’de arıcılık
Türkiye her geçen yıl biraz daha tarımdan uzaklaşıp endüstri ve sanayi devleti haline
gelmesine rağmen ülkemizde kovan sayısı artmaya devam etmiştir. Örneğin, 1940 yılında
1.119.483’ü eski, 29.029’u yeni olmak üzere toplam 1.148.512 kovan var iken, bu sayı
1963’te 1.383.143’ü eski, 249.155’i yeni olmak üzere toplam 1.632.298 kovana çıkmıştı.5
60’lı yıllardan bugüne kadar arıcılık ülkemizde önemli gelişme kaydeden bir sektör haline
gelmiştir. 2008 yılı itibariyle Türkiye’de arıcılıkla uğraşan aile sayısının 35 bin, arılı kovan
sayısının 3.5 milyon, yıllık bal üretiminin de 66 bin ton civarında olduğu; ülkemizin arı
varlığı bakımından Rusya, Çin, ABD, Meksika, Kanada ve Arjantin’den sonra yedinci sırada
yer aldığı kaydedilmektedir. Ayrıca, ülkemizde arı varlığı ile bal üretimi arasında bir
dengesizliğin bulunduğu, bunun da teknik bilgi yetersizliği, bakım ve besleme noksanlığı, ana
arı üretiminin ihtiyacı karşılayamaması, barındırmadaki bilgisizlik, hastalık ve zararlıların
bilinmemesi ve zamanında teşhis ve tedavinin yapılamamasından kaynaklandığı ifade
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edilmektedir.6 Bu nedenlere, arıcılığın birçok bölgede temel geçim kaynağı olamamasını ve
yöre insanlarının artık arıcılıkla meşgul olmayıp özellikle büyük şehirlere göç etmelerini de
ekleyebiliriz. Rize bu konudaki en iyi örnektir.
Güroluk köyünün konumu ve köyde arıcılık
Güroluk köyü7 Rize il merkezine 70, Çamlıhemşin ilçe merkezine 5 km. uzaklıkta,
Fırtına vadisi üzerinde ve 750 m. rakımda olan, 2000 nüfus sayımına göre 99 nüfuslu bir
köydür.8 Bu sayının son nüfus sayımında 81 olduğu bilinmektedir.
Güroluk köyünde kavranların9 ve peteklerin10 bulunduğu bölgeye meşe, arıcılıkla
uğraşan kişilere meşeci adı verilir. Bu bölgede yüzlerce yıldır arıcılık11 yapıldığına ve iyi
kalitede bal üretildiğine dair kayıtlar bulunmaktadır.
1843 yılında Rize ve çevresini gezen ve yaşadıklarını seyahatname şeklinde yazan
Prof. Dr. Karl Koch, seyahatinin Fırtına deresi bölgesini anlattığı bölümde; kendilerine bu
bölgede her köyde olduğu üzere yine mısır ekmeği ve bal ikram edildiğini, bu balın diğer
yöredekilere göre biraz daha acı olduğunu söyler. Ksenefon’un bu bölgedeki balın insanı
hasta ve sarhoş ettiğini söylemesine rağmen Trabzon’dan Rize’ye kadar birçok köyde bal
yediğini ve zehirlenmediğini ifade etmiştir. Ardından Koch, “Tıpkı Migrelien ve İmerien’de
olduğu gibi, bal burada da alışılmış bir besin maddesi. Tüm Pontus bölgesinde sorduğum
herkes, bozuk olmadığı sürece onun başka bir zararlı niteliğinden söz etmedi” diyerek
arıcılığın bölgedeki yaygınlığından ve bu bölgedeki balların zararlı olmayışından söz
etmektedir.12
Koch, “Pontus balı”na ayırdığı bölümü şu şekilde sonuçlandırır: “Ben yine Pontus
balına geri dönüyorum. İnsanı kendinden geçiren, en azından balın zehirli etkisinden söz eder
görünen birçok otorite olmasa bunu hemen reddederdim. Şimdi onlara iki seyahatin
deneyimlerini karşı görüş olarak ortaya koyuyorum. Bir sonraki seyyah sözle değil kendi
6
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deneyim ve gerçekleri sayesinde araştırmayı sona erdirebilsin dilerim. Daha önce söylediğim
gibi, Pontus ve Kolchisch balını yalnızca bir kez denedim. Kendimde sakıncalı bir etki
görmedim ama acımsı tatta buldum. Ama bizim balımız da, özellikle arı yemi denilenden
ihtiva ediyorsa bir zaman acı tattadır. Özellikle çocuklarda kusma ve sık ishale neden
olabilir. Bu nedenle Pontus balının insanı kendinde geçiren etkisinden kuşkuluyum. Çünkü
Pontus alpgülü ve karayemiş tüm dağlık bölgede çok sık yetişir ve ilkbaharda arılara temel
gıdasını sunarlar. En azından her ilkbahar balının zararlı olması gerekirdi ve o zaman orada
oturanlarca ne öylesine çok yenir ne de satılırdı.”13
Muzaffer Arıcı “Her Yönüyle Rize” adlı eserinde Rize’de balın kullanımından şu
şekilde bahsetmektedir: “Rusya gurbetçiliği 1830’lu yıllarda Rize halkı için büyük maddi
kaynak sağladı. Aslında Rusya’dan gelen bu maddi gelir, biraz da lüks olmuştu. Çünkü yerli
halk zaten tüm ihtiyaçlarını yerinde temin ediyordu. İnanılmaz ama hiçbir şeye ihtiyaç
duymadan her gereksinimi halk, kendi buluşları ile (örgü dâhil) yapıyorlardı. Şekerin yerine
bal kullanılırdı.”14
Yine aynı eserde yazar, arşivde bulduğu 1847’de Hemşinli bir babanın İstanbul’da
okuyan oğluna gönderdiği bir mektuptan söz eder. Bu mektuptan, babanın (Şeyh Hasan
Efendi) is yapmayan bal mumu üretip Saray’a gönderdiği, böylece Saray’a yakın devlet
adamlarıyla yakın ilişkiye geçtiği ve oğlunu buradan elde ettiği gelirle okutma imkânı
bulduğu anlaşılmaktadır. Yazarın verdiği bilgiye göre, “Hollanda Kraliçesi tarafından
Dolmabahçe Sarayı’na hediye edilen 3.5 ton ağırlığındaki avizede bal mumu ile aydınlanma
sağlanıyordu. İlk denemede Saray’ın içi (dumana) boğuldu. Padişah, ‘ülkemde is yapmayan
mum bulunsun’ diye bağırdı. İşte o zaman Hemşin’in kaderini çok etkileyecek is yapmayan
bal mumu gündeme geldi.”15
Güroluk köyünde hane sayısı 75’tir ve bunlardan 50 hane arıcılıkla uğraşmaktadır. Bu
elli hanenin de tamamı modern, yani fenni arıcılık yapmaktadır. Kısacası günümüzde Güroluk
köyünde karakovan arıcılığı yapan aile kalmamıştır. Bunun temel nedeni kara kovan
arıcılığının tehlikeli ve zahmetli oluşudur. Bu geleneksel kara kovan arıcılığı yapanların
önemli bir kısmı vefat etmiş, bir kısmı geçimini fenni arıcılık ile sağlamaya çalışmış, bir
kısmı da bu yöreden göç ederek başka şehirlerde fırıncılık, pastacılık gibi işleri meslek
edinmiştir.
13
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Güroluk köyünde doğan kaynak şahsımız Necati Karataş, kara kovan arıcılığını
babasından öğrenmiştir. Tutulan kayıtlardan, babasıyla birlikte 1982 yılı itibariyle yaklaşık 50
kovana sahip oldukları öğrenilmiştir; ancak yöredeki ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle
İzmir’e göç ederek fırıncılık yapmaya başlamıştır. Böylece köydeki kovanların çoğu
ilgisizlikten kullanılamaz hale gelmiştir. Necati Karataş yörede kara kovan arıcılığı
yapılışından sağımına kadar geleneksel yöntemleri ve terimleri bilen son kişilerden biridir.
Kaynak şahsımızın verdiği bilgilerden, Göroluk köyünde karakovan yapılışından sağımına
kadar olan süreci ve bu konudaki yöresel terimleri derleme imkanımız oldu.
Kavranın yapılışı
Güroluk köyünde kavran kesinlikle ıhlamur ağacından yapılır. Başka ağaçlardan
yapılmamaktadır; çünkü ıhlamur ağacı hafif, işlemesi kolay, ısı geçirmez oluşu ve arının
kümeçleri16 yapıştırma verimliliği açısından tercih edilmektedir.
Kavran eğer ağaç müsait ise tek parça olarak yapılır veya iki ya da dört parçadan
oluşur. Bu parçalara eklema adı verilir. Kavran isteğe göre yuvarlak veya hafif oval şekilde
yapılır. Kenar kalınlığı 6 cm’den az olmamalıdır. Bu kalınlık yörenin yağmurlu, özellikle kış
aylarının soğuk oluşundan dolayı tespit edilmiştir. Kavran yuvarlak veya oval düzgün bir
şekilde kesilip içi temizlendikten sonra eklemeler birleştirilir ve kenet17 ile birbirlerine
geçirilir. Kavranın yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de
kavranın iç üst kısmının diğer bölgelere göre daha pürüzlü bırakılmasıdır. Bunun nedeni,
arıların petekleri kovana daha kolay yapıştırmasını sağlamaktır.
Eklemeler arasında boşluk olmamasına dikkat edilir. Kavranın büyüklüğü isteğe göre
değişir; ancak yörede kavranın çapı genellikle 30 cm ile 80 cm. arasında değişir. Eklemeler
birleştirildikten sonra kavran geniş bir boru şeklini alır.
Bu aşamadan sonra tepeleme18 işlemine geçilir. Bu tahtaların tamamı ıhlamur
ağacından yapılır. Öncelikle kavranın ön yüzü kapatılır. Bu kapatma işlemi mümkün
olduğunca az parça ile yapılmalıdır. Bu parçaların sayısı iki-üçü geçmemelidir. Tepe kalınlığı
da kenar kalınlığına uygun olarak 6 cm. olmalıdır.
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“ballı petek”
“Karakovan yapılırken eklemeleri birbirine monte etmeye yarayan iki uçlu “u” şeklindeki çivi”
18
“Kavranın ön yüzünü kapatan tahta”.
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Tepeleme işlemi bittikten sonra sıra kavranın içine yerleştirilecek cam ve köprüye
gelir. Cam, kumar19 ağacından ve “U” ve “V” şeklinde yapılır. Camlar kavranın içinde ince
çubuk şeklinde kavranın büyüklüğüne göre üst üste iki veya üç adet mümkün olduğunca
tavana yakın bir şekilde tepelere monte edilir. Köprü ise çıradan yapılır ve kavrana içten içe
tabana yakın bir şekilde camların altına monte edilir. Köprünün çıradan yapılmasının nedeni
arının çıra kokusunu sevmesi ve kırılma ihtimalinin az olmasıdır. Köprünün kalınlığı 2’ye 2
cm. uzunluğu ise kavranın çapı kadardır.20 Cam ve köprü yerleştirildikten sonra kavran ile bu
bölüm arasında belli bir boşluk kalır. Bu boşluğa engun adı verilir. Cam ve köprünün görevi
balın bulunduğu petekleri muhafaza etmektir. Ana arı da bu cam ve köprülerin içinde
bulunmaktadır.
Bu işlemin ardından yine kavranın büyüklüğüyle orantılı olarak ön yüz kısmına
kavranın en alt tam orta kısmında olmak üzere 4 veya altı delik delinir. Bu delikler arının
rahatlıkla girip çıkabileceği genişlikte olmalıdır. Bu delikler arının çalışabilmesi ve kavranın
hava alabilmesi için gereklidir.
Kavranın arka kısmı ise üç parçadan oluşur. Bu üç parçanın tam ortadaki kısmı kapı
kısmıdır, kavranın içine iki elin rahatça girebilmesi için olabildiğince geniş bırakılmaya özen
gösterilir. Kapının kenarlarına ise iki çeyrek daire şeklinde parçalar eklenir. Bu parçalara
kapıyı tutması için 2 ilâ 8 cm. büyüklüğünde tiliviç21 çakılır. Tiliviç doksan derece rahatlıkla
dönebilmelidir ve kestane ağacından yapılmalıdır.
Kapının orta ve alt kısmına kavranın tabanına sıfır olmak şartıyla delik delinir. Bu
delik arıların kavran içindeki pislikleri dışarıya atmalarına yarar. Böylece kavranın yapımı
tamamlanmış olur.
Kavranın ağaca çekilmesi
Yörede kavranlar nadiren evlerin çatı katlarına ancak genellikle de karaçam veya
gürgen ağaçlarının tepesine yerleştirilir. Burada petek olması, yani oğulun (yavri)22 kavrana
girmesi beklenir.
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Kumar ağacı, bu yöreye ait bodur bir ağaç olup güzel bir çiçeğe sahiptir. Ayrıca esnek yapısıyla kavranlarda
cam yapımında tercih edilir.
20
Kavranın cam ve köprü bölümünde ana arı bulunur ve kolay kolay bu bölümü terk etmez. Yumurtalama bu
bölümde yapılır.
21
Karakovanın arka kapısının düşmemesi için iki tarafa çakılan ve rahatça her tarafa dönebilen küçük tahta
parçası.
22
Ana arının çevresindeki arı kümesiyle birlikte olan bu topluluğa oğul, yörede ise daha çok yavri adı
verilmektedir.

Güz döneminde arıların çalışması tamamen bittikten sonra kavran indirilebilir. Her
ağaç oğul almaz. Oğul her ağaca gitmez. Bu, ağacın konumuyla ilgilidir. İlk denemede oğul
alamayan kovan ağaçtan indirilip başka bir ağaca da çekilebilir. Ayrıca, aynı yer beğenilirse
dolu indirilip, boş kovan da çıkarılabilir.
Kavranın yerleştirileceği ağacın bazı özellikleri olması gerekir. Bunların en önemlisi,
ağacın mümkün olduğunca rüzgâr görmemesi, bol güneş olacak bir yerde olması gerekir.
Ayrıca, kavranların çekileceği ağaçların boyları da çok önemlidir. Boyları küçük olan
ağaçların dalları kovanları taşımayabilmektedir. Bunun yanında, küçük boylu ağaçlar daha
çok yerleşim yerlerine yakın oldukları için arılar buralardaki yapay şekerlerden
beslenebilmekte ya da deterjan gibi kimyasallardan zehirlenebilmektedir. Bunlar da balın
kalitesini etkilemektedir. Bunlardan dolayı, yerleşim yerlerine daha uzak bölgelerde boyları
20 ilâ 50 metre arasında değişen ağaçlar balın kalitesi için ideal ağaçlardır. Bu ağaçlar yüksek
yerlerde bulundukları için arıların besleneceği çiçek çeşitliliği de bu bölgelerde daha çoktur.
Kavranın yerleştirileceği yer, ağacın boyunun üçte ikisi aşağıda, üçte biri yukarıda
kalacak şekilde tespit edildikten sonra halat23 veya getelceban24 ile ceplugi25 yaparak
kavranın yerleştirileceği yere çıkılır. Burada ilk önce büyük gereç26 (yaklaşık 3, 3.5 metre
uzunluğunda) ağacın üçte birlik kısmında uygun bir dala takılır. Aynı şekilde bir küçük gereç
de ağacın yan tarafına gelecek şekilde başka bir dala takılır. Bu küçük gerecin uzunluğu ise 2,
2.5 metre olur. Gereçler kesinlikle kestane ağacından yapılır; çünkü kestane ağacı hem uzun
ömürlü olur hem de son derece kuvvetlidir.
Gereçler takıldıktan sonra, salmaları27 koymak için gerecin uç kısmı matkap ile
delinir. Buraya toğaç28 geçirilir. Salmanın bir ucu ağacın gövdesine diğer ucu da gerecin
ucundaki toğacın üzerine konur ve normal çivilerle çakılır. Salma toğacın üzerine konmadan
önce toğacın üstüne gelecek kısmına nisk29 açılır. Bu bölüm toğacın üstüne getirilir. Böylece
gerek salma gerekse gerecin herhangi bir şekilde sallanması önlenir.
İkinci salma da yan tarafta asılan gereçle arkaya asılan gereç arasına uzatılır. Salmanın
bir ucu yan gerece diğer ucu da arka gerece çivilenir. Daha sonra uzunluğu yaklaşık 1, 1.5
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“Keten ipinden örülen uzun ve kalın ip”
“Halatın küçüğü”
25
“Ağaca çıkarken halatla ayağa atılan ilmik”
26
“Karakovanın ağaca konması için yapılan iskemlinin arka ve yan tarafına asılan ucu çatal ağaç.”
27
“Kara kovanın iskemlisinde kullanılan kestane ağacından yapılan soba borusu kalınlığında uzun kalas”
28
“Karakovan iskemlisini yaparken gereçlerin ucuna çakılan “L” şeklindeki çivi.”
29
“Salmanın toğaçın üstüne gelen kısmında açılan kertik.”
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metre olan goyçlar30 yerleştirilirken öndeki ağaçtan yaklaşık 15 cm. geride olacak şekilde yine
normal demir çivilerle salmaların üzerine çakılır. İkinci goyç da öndeki goyçtan 35-40 cm.
aralıkla salmanın üstüne çakılır. Böylece kovanın iskemlisi31 hazırlanmış olur.
Sıra kavranı iskemliye yerleştirmeye gelir. Kavran halat ile aşağıdan ağacın tepesine
kurulmuş olan iskeleye çekilip iskemlinin üstüne konur. Kenarlarına bargereçler32
yerleştirilir. Bunlar kavranın sağa sola yuvarlanmasını önler. Daha sonra kavran demir telle
iskemlinin salmalarına sıkıca bağlanır. Kavranın üstüne de bedevralardan33 yapılan örtüsü
(çatısı) yerleştirilir. Örtü de dört köşesinde demir telle iskemliye tutturulur ve gogar34 ile
sağlamlaştırılır. Böylece kavranın ağaca yerleştirme işlemi tamamlanmış olur.
Kavranın yerleştirilmesinden sonra kavranı kemirip ona zarar veren cinolar35 için bazı
meşeciler kavranı sac ile sararken bazıları da çevresine tel örgü yapmaktadırlar.
Sağım işlemi
Kavrana yavri adı verilen oğul almak için hazırlıklar yöremizde april denen nisan ve
mayıs aylarında yapılır. Bu dönemde kovanın içi güzelce temizlenir ve içine arının sevdiği
kokular sürülür. Bu kokular çeşitli meyvelerden hazırlanmış kokulardır. Ayrıca kavranın iç
kısmında bazı yerlerine mağt36 yapıştırılır. Bu işlem de tamamlandıktan sonra yavri alma
(oğul alma) mevsimi beklenir. Bu aylar yöremizde kiraz ayları denilen Haziran ve Temmuz
aylarıdır. Petekten, yani arılı kovandan ana arı ayrılmadan erkek arılar boş kovanlarda
kılavuzluk yaparlar. Gittikleri kovanı eğer beğenirlerse petekteki eski ana arı ile diğer eski
arılar birlikte bir yumak halinde petekten ayrılıp daha önce beğenilen boş kavrana yerleşirler.
Böylece yeni bir petek oluşmuş olur.
Petekten sağım yapma dönemi (bal alma) yöremizde çürük ayı37 denilen Ağustos
ayında yapılmaktadır. Peteklerde bu ayda bal yapma dönemi bittiği için ve arılar da bu dönem
nispeten uysallaştığı için sağım yapma (bal alma) bu ayda yapılmaktadır.
30

“Kestane ağacından yapılan, soba borusu kalınlığında olan ve salmanın kısasına verilen ad.” Salma ve
goyçların köşeli değil oval bir şekilde olması gerekir; çünkü üzerinde yağmur suyu birikmemelidir.
31
“Karakovanın ağaca konması için yapılan iskele”. Ayrıca köyde üzerine oturulan küçük taburelere de iskemli
adı verilmektedir.
32
“Kovanın her iki tarafına konan, kestane ağacından yapılan uzunluğu yaklaşık 40 cm. olan takoz”
33
“Karakovanın çatısını yapmaya yarayan kısa tahta.”
34
“Karakovanın çatısının rüzgâr ve yağmurdan uçmaması için üstüne birbirine takılı olarak konan gereç”
35
“Karakovanlara ve peteklere zarar veren sincap”
36
“Karakovana yapıştırılan ballı kümeç, zeft (çam zifti), bal ve bazı meyvelerin aromaları (karadut vb.)
karıştırılarak hazırlanan macun.”. Arıların sürekli aynı kokudan etkilenmedikleri unutulmamalıdır. Ayrıca mağt,
kovanların çürüyen yerlerine de yapıştırmak için kullanılır.
37
Bu ayın yağışlı ve serin olmasından dolayı bu isim verilmiştir.

Sağıma başlamadan önce körük38 hazırlanır. Körük peteğe duman vermek için
kullanılır.39 Körük iki kısımdan oluşur. Bir bölümü deriden yapılmış olup bu bölüm, körüğün
ön tarafında bulunan, ikinci kısım olan ateşliğe hava üflemeye yarar. Ateşlik kısmına
godman,40 keşku41 ve putur42 odun konur. Bunlar bol duman yapan yakacaklardır. Bu
yakacaklar çırayla tutuşturulur ve körük hazır hale getirilir.
Sağım yapmak için halat veya getelcebanla ağaca tırmanılır. Halat veya getelcebanın
ağaca kolay atılabilmesi için ucundaki taşak43 adı verilen ağırlıktan yararlanılır. Bu şekilde
peteğin yanına çıkılır44 ve yüzlük45 takılarak peteğin kapısı açılır. Bu andan itibaren çok hızlı
davranılmalıdır. Aksi halde arılar lez verebilirler.46
Önce, peteğe körükle yavaş yavaş duman üflenmeye başlanır. Aynı zamanda da “ovit
ovit”diye seslenilir.47 Bu kelimenin, arıların uyandırılıp alınacak balın bulunduğu peteklerin
üstlerinden ayrılmalarını sağladığına inanılır. Bu duruma peteği yatırmak denir. Bu sırada ana
arı asıl yeri olan peteğin ön tarafına (camların olduğu bölüme) geçer. Sağım sırasında o
bölümdeki bal alınmaz. Bunun nedeni hem ana arıya zarar vermemek hem de arılara kışlık
erzak bırakmaktır.
Kovana oğul yerleştikten sonra normalde arılar bal yapmaya önden başlarlar; ancak
bazen bu tersine olabiliyor. Arılar balı arkadan öne doğru yapmaya başlayabilirler. İşte bu
duruma oreç adı verilir. Bu durumun farkına varmayan acemi bir meşeci arkadan sağıma
başladığı için kovanı bal dolu zannedebilir, oysaki önler boş olabilir. Daha da önemlisi bal
sağımına arkadan başladığı için ana arıyı öldürebilir.
Kalkan, yarım kalkan ya da düz kalkan48 şeklindeki çeçlerin49 sağımına başlanır.
Sağım işlemi arıların cinsine göre yaklaşık yarım saat sürer. Daha sonra, arılara kışlık
yiyecekleri kadar bal bırakılarak kümeçler50 adiç51 ve ğeçel52 adı verilen araçlarla alınır. Ballı
38

“Peteğe duman vermek için kullanılan ve iki kısımdan oluşan araç”
Kovana zarar veren üsküleç adlı kurtları öldürmek için de yaz başlarında körükle kovana duman verilmektedir.
40
“Mısırın taneleri alındıktan sonra kalan sert kısmı.”
41
“İnek pisliğinin kurutularak yapıldığı yakacak, tezek.”
42
“Çürümeye yüz tutmuş kuru odun.”
43
“Halat ve getelcebanın kolayca ağaca atılabilmesi için ucuna örülen ve içine çakıl taşı konan kese”
44
Kovanın ağaçta daha yüksekte olanına mozi denir.
45
“Petekten bal alırken giyilen beyaz tulum ve başlığı”
46
Lez ver-: “Arıların amaçsızca bir yere yığılması”. Sağım sırasında yavaş davranılması ya da havanın çok sıcak
olması arıların lez vermesine, yani amaçsızca belli bir yere yığılmasına neden olabilir. Bu durumda meşeci rahat
çalışamaz ve daha fazla arıyı öldürebilir.
47
“Petekten bal alırken arıları yatıştırmak için söylenen ve tam olarak anlamı bilinmeyen söz”
48
“Kovan içindeki bal peteklerinin diziliş çeşitleri”
49
“Peteklerin eski ve kahverengi veya siyah renkte olanına verilen ad.”
50
“Ballı ve taze sarı renkteki petek”
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petekler adiç ile kesilip ğeçel ile çıkarılır. Bal alırken mümkün olduğunca az arı ölmesine ve
ana arının alınmamasına dikkat edilir. Alınan bal, kaplarla yöreye özgü örme sepetlerin içine
konarak sepetlerle ağaçtan aşağıya sarkıtılır.
Sağılan bal, günümüzde makine ile süzülmektedir; ancak eskiden bal büyük eleklere
doldurulup üstüne de bir ağırlık konarak süzülmeye bırakılırdı. Bu süre yaklaşık 3-4 gün
sürmektedir. Bal süzüldükten sonra geri kalan tortular eritilerek bal mumu yapılırdı. Bu
mumlar değişik amaçlar için kullanılırdı.
Sağım işi bittikten sonra kovan iyice temizlenir ve kapısı kapatılır.
Kovanın yapılışından balın alınışına kadar olan bütün işlemlerin hiçbir bilimlik
dayanağı yoktur. Bunların hepsi tamamen tecrübeye dayanarak yapılmaktadır.
Arıcılık terimleri sözlüğü
Açmeğu: Arıdan daha büyük olan ve kayalara nadiren bal yaptığı bilinen arı cinsi.
Adiç: “Petekten bal alırken kümeçleri kesmeye yarayan iki ağızlı demir bıçak.”
Aru: “Bal yapan arı”
Bargeneç: “Kovanın her iki tarafına konan, kestane ağacından yapılan uzunluğu
yaklaşık 40 cm. olan takoz”
Bedevra: “Karakovanın çatısını yapmaya yarayan kısa tahta.”
Bucek: “Sarı renkli, yabani arı.”
Cam: Cam, kumar ağacından ve “U” ve “V” şeklinde yapılan, kavranın içinde ince
çubuk şeklinde kavranın büyüklüğüne göre üst üste iki veya üç adet mümkün olduğunca
tavana yakın bir şekilde tepelere monte edilen ağaçlardan oluşan parça.
Ceplugi: “Ağaca çıkarken halatla ayağa atılan ilmik”
Cino: “Karakovanlara ve peteklere zarar veren sincap”
Çeç: “Peteklerin eski ve kahverengi veya siyah renkte olanına verilen ad.”
Eklema: “Karakovanın yapımında kullanılan ve kovanın çevresini oluşturan yarım
yuvarlak parçalar”
Engun: “Peteğin içi, iki kenar kısmı”
Ğeçel: “Petekten bal almaya yarayan şimşir ağacından yapılan kısa kürek”
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“Petekten bal alırken kümeçleri kesmeye yarayan iki ağızlı demir bıçak.”
“Petekten bal almaya yarayan şimşir ağacından yapılan kısa kürek”

Gereç: “Karakovanın ağaca konması için yapılan iskemlinin arka ve yan tarafına
asılan ucu çatal ağaç”
Getelceban: “Halatın küçüğü”
Godman: “Mısırın taneleri alındıktan sonra kalan sert kısmı”
Gogar: “Karakovanın çatısının rüzgâr ve yağmurdan uçmaması için üstüne birbirine
takılı olarak konan gereç”
Goyç: “Kestane ağacından yapılan, soba borusu kalınlığında olan ve salmanın kısasına
verilen ad.”
Halat: “Keten ipinden örülen uzun ve kalın ip”
İskemli: “Karakovanın ağaca konması için yapılan iskele”
Kalkan, yarım kalkan, düz kalkan: “Kovan içindeki bal peteklerinin diziliş
çeşitleri.” Arka kapıya paralel olarak yapılmış bal peteklerine kalkan, dikey olarak yapılanlara
ise düz kalkan denir.
Kapı: Kavranın arka kısmını oluşturan üç parçanın tam ortadaki kısmı.
Kavran: “Karakovan”
Kenet: “Karakovan yapılırken eklemeleri birbirine monte etmeye yarayan iki uçlu
“U” şeklindeki çivi”
Keşku: “İnek pisliğinin kurutularak yapıldığı yakacak, tezek”
Köprü: Çıradan yapılan, kavrana içten içe tabana yakın bir şekilde camların altına
monte edilen tahtadan oluşan ve kalınlığı 2’ye 2 cm, uzunluğu ise kavranın çapı kadar olan
parça.
Körük: “Peteğe duman vermek için kullanılan ve iki kısımdan oluşan araç”
Kümeç: “Ballı ve taze sarı renkteki petek”
Lez ver-: “Arıların amaçsızca bir yere yığılması”
Mağt: “Karakovana yapıştırılan ballı kümeç, çam zifti, bal ve bazı meyveler
karıştırılarak hazırlanan macun”
Mozi: “Kovanın ağaçta daha yüksekte olanı”
Nisk: “Salmanın toğaçın üstüne gelen kısmında açılan kertik”
Oreç: “Arıların peteğin (kovanın) önden değil de arkasından çalışması”
Ovit: “Petekten bal alırken arıları yatıştırmak için söylenen ve tam olarak anlamı
bilemeyen söz”
Örtü: Kavranın üstüne daha çok bedevralardan ve bazen de sacdan yapılan çatı.

Peteği yatır-: “Petekten bal alabilmek için arıların ballı peteklerin (kümeçlerin)
üzerinden çekilmesini sağlamak”
Putur odun: “Çürümeye yüz tutmuş kuru odun”
Sağım yap-: “Petekten bal almak”
Salma: “Karakovanın iskemlisinde kullanılan ağaç”
Taşak: “Halat ve getelcebanın kolayca ağaca atılabilmesi için ucuna örülen ve içine
çakıl taşı konan kese”
Tepe: “Karakovanın ön yüzünü kapatan tahta”
Tiliviç: “Karakovanın arka kapısının düşmemesi için iki tarafa çakılan ve rahatça her
tarafa dönebilen küçük tahta parçası”
Toğaç: “Karakovan iskemlesini yaparken gereçlerin ucuna çakılan “L” şeklindeki
çivi”
Üsküleç: “Bir arı hastalığı”
Yavri: “Karakovana ana arının diğer arılarla topluca gelmesi”
Yüzlük: “Petekten bal alırken giyilen beyaz tulum ve başlığı”
Zeft: “Karaçamın gövdesinden akan yapışkan sıvı”
Sonuç
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Güroluk köyünde arıcılık önemli bir uğraştır. Son
yirmi otuz yıla kadar köyde çok sayıda aile kara kovan arıcılığı ile uğraşmıştır; ancak bu
dönemde başta kara kovan arıcılığının zahmetli ve tehlikeli oluşu ve işsizlik, göç gibi
ekonomik temelli nedenler dolayısıyla birçok aile yeni usul yani fenni arıcılığa geçmiş,
birçoğu da bu uğraşı bırakmak zorunda kalmıştır. Bu çalışmada, kaynak şahsımızdan
edindiğimiz bilgilere göre kavranın geleneksel yöntemlerle yapılışı, kavranın ağaca çekilmesi
ve sağım işlemi anlatılmış ve köyde dahi bilenlerin sayısı çok azalmış olan kara kovan
arıcılığına

dair

terimler

listelenmiştir.

Çalışma

yöreden

çekilen

fotoğraflarla

zenginleştirilmiştir.
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Necati Karataş sağım dönüşünde

Torbalı, Arıtaş Köyünde Arıcılık

Necat Çetin*

Arıtaş Köyü’nün Hikayesi
Torbalı’nın, ilçe olduğundan beri idari yönden bağlanan veya başka ilçeye bağlanıp
ayrılan veya daha önce köy iken şimdi mahalle olarak idari teşkilatlanmanın içinde yer alan
köyleri vardır. Yerleşim yeri çeşitli nedenle terk olunan ve köy idari birim statüsü iptal edilen
bir köyü de bu gün birçok kişinin bilmediği Arıtaş köyüdür. Arıtaş köyü hakkında ancak yaşı
ileri olanların biraz bilgisi bulunmaktadır. Köyün coğrafi alan olarak yeri Çamlıca (Çakallar)
köyüne yakın, bu gün Mavi Deniz işletmesinin güneyinde, Gurgur Dağı eteklerindedir. Eski
yerleşimin izleri, bina yıkıntıları hâlâ burada bulunmaktadır. Köyün ne zaman kurulduğu
hakkında elimizde bir belge şu an için ne yazık ki yoktur. Tahminlere göre, 19. yüzyılda
iskâna yani yerleşik hayata geçirilmeye çalışılan Çakal Yörüklerinden bir grup Yörük obası
tarafından kurulmuştur. Genellikle hayvancılık, özellikle keçi, koyun ve büyükbaş
hayvancılıkla geçimlerini sağlamaktaydılar. Köyün adı da söylenceye göre bölgenin yaban
arılarının yaşamına müsait yani kalkerli, taşlık alan olmasından dolayıdır.
Dağılmadan önce köyde bulunan belli başlı aileler ise Mazaklar, Durmuş Aliler,
Deveciler, Kör Sülülerdir. Yaptığımız araştırmalarda burada yaşamış insanların buraya nasıl
ve nereden geldiğini, ne zaman yerleşik hayata geçtiklerini şu an için tespit edemedik. 1321
yılı yani 1905 yılı nüfus sayım-yazımında köyde toplam 17 nüfus hanesi1 bulunmaktadır. 17
hanede toplam sayımı yapılan kişi sayısı 75’tir. Hane nüfus ortalaması 5.21’dir. Bu hanelerin
çoğu çocukları olmadığı veya erkek çocukları olmadığı için kapanmıştır. Yani kapalı kayıt
konumundadır. Kayıtlara göre hane reislerinden en eski doğum tarihli olanı, aşağıda da
*
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Necat Çetin, Araştırmacı, Torbalı, İzmir.
Nejat Göyünç, “Hane Deyimi Hakkında”, İ.Ü. Tarih Dergisi, S. 32 (1979), s. 331-348.

görüleceği üzere Rumi 1236 miladi 1820 Arıtaş köyü doğumlu olan Musa oğlu Hasan’dır.
Demek ki 1820 yılında bu köy mevcuttur. Bu köyle ilgili bilgileri Arıtaş köyünde bir süre
çobanlık yapan Çakallar Köyü (Çamlıca) Rumi 1327 yani 1911 doğumlu Sayın Mustafa
Yoldaş’tan aldık.2 Mustafa Yoldaş 11-12 yaşındayken bu köyde çobanlık yapmış ve köye
yapılan eşkıya baskınına tanık olmuştur. Köye eşkıya baskını muhtemelen 1926 yılında
olmuştur.3 Köye baskını yapanlar ile ilgili elimizdeki bilgiler net değildir.4 Baskından sonra
köydeki aileler etraftaki değişik köylere göç etmiş. Mezarlıkta tek yazılı kitabe ise 9 numaralı
hanenin reisi olan ve 1328 (miladi1912) yılında vefat eden Topal Osman oğlu Ahmet Ağa’ya
ait bir mezar taşıdır. Köyün idari coğrafi sınırları söyle tespit ediliyor: Gurgur Dağı-YanyurtÇıtlık Deresi-Çıtlık kuyusu-Gurgur dağı. Hane reislerinin birisi deveci, diğerlerinin (12) sanat
ve sıfatı rençberliktir.5 Bir hane reisininki ise belirtilmemiştir. En son hane kaydı 1332 yılına
aittir. Köyün bulunduğu arazi bugün sadece mevki olarak bilinmektedir.

2

2007 yılında vefat etmiştir. Konu ile ilgili görüşme 07/07/2002 tarihinde gerçekleşmiştir.
Cumhuriyet’in ilanından sonra en önemli iç güvenlik sorunlarından birisi eşkıyalıktır. Bu nedenle “Şekavet-i
Eşkıya Kanunu” çıkarılmıştır.
4
Baskın Aksekili Raşit Hoca’ya mal edilmiş, bu kişi 20 yıl boşu boşuna hapis yatmıştır (M. Yoldaş anlatımı).
5
1321 sayımında bulunan 2320 hanenin 1920 hane reisinin sanat ve sıfatı nüfus esas defterinde belirtilmiştir.
Bunlardan en kalabalık olanı 1564 kişi ile rençberliktir. 26 hane reisi devecilik yapmaktadır.
3

Hane7

1

48

2

49

3

50

Sanat ve

Adı

Doğ.

Doğ.

Yeri

Tarihi

sıfatı

Babası

Rençber

Hacı Musa Arıtaş 1266

5

Tekcan

Rençber

İbrahim

Arıtaş 1256

5

Akdeniz

Rençber

Musa

Arıtaş 1239

2

Rençber

Osman

Arıtaş 1275

2

Duman
Kan

Kişi

H/S

Aritaş Köyü Nüfus Esas Defteri Örneği6

Aile Soyadı

Hacı Musa oğlu
Mehmet8
Kafa oğlu Molla
Hüseyin9
Hacı Musa oğlu
Hasan10
11

4

51 Osman oğlu Musa

5

52 Kasım oğlu Mustafa12

Rençber

Halil

Arıtaş 1291

7

6

53 Mehmet Ali13

Rençber

Halil

Arıtaş 1308

4

İbrahim

Arıtaş 1295

4

Savaş

namâlum

Arıtaş 1289

6

Taşkın

Topal
7

Osman

54 Musa14

oğlu
Rençber

8

6

55 Durmuş Ali15

Köyün nüfus sayımı 24/04/1321 tarihlidir. Bkz. Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi, Atik defter cilt: 11. Köy idari
birim özelliğini kaybedince Çakallar (Çamlıca) köyü nüfus esas defterine hane no: 48’den itibaren eklenmiştir.
7
Çakallar (Çamlıca) Köyü Nüfus Esas Defterine, hane no.
8
Kapalı kayıt. Aileden Arıtaş 1295 doğumlu Mehmet oğlu Mehmet Balkan Harbi’nde (1329) “askerde”
kalmıştır. Aileden Arıtaş 1316 doğumlu Hacı İsmail oğlu Hüseyin (25/03/1333) “askerde” kalmıştır.
9
Kapalı kayıt. Aileden Arıtaş 1315 doğumlu Molla Hüseyin oğlu Osman Seferberlik’te (1333) “askerde”
kalmıştır.
10
Kapalı kayıt.
11
Ayrancılar köyüne nakil (Hane No: 27), Nakil yılı: 1930.
12
Yazıbaşı köyüne nakil (Hane No: 133), Nakil yılı: 1936.
13
Yazıbaşı köyüne nakil. Köyün eski adı “Hortuna”dır. 1530 yılına ait Anadolu Muhasebe Defteri’nde kaydı
vardır. Bkz. 116 Nolu Anadolu Muhasebe Defteri.
14
Yazıbaşı köyüne nakil (Hane No: 145), Nakil yılı: 1936.
15
Ayrancılar köyüne nakil (Hane No: 26), Nakil yılı: 1930.

Topal Osman oğlu

9

56

10

57

11

58 Kafaoğlu İbrahim18

12

59 Mazak Hasan19

Ahmet16

Topal
Rençber

Osman

Arıtaş 1258

7

Çelebi oğlu
Süleyman

17

Kalan
Kuyucu

Rençber

Ali

Arıtaş 1290

5

-Çelebi
Karabulut-

Rençber

İbrahim

Arıtaş 1271

8

Sergi
Efe

Hacı
Rençber

Osman

Arıtaş 1248

10

Rençber

Mehmet

Arıtaş 1282

3

Arıtaş 1266

5

Şaban namı diğer
13

60 Necmi oğullarından
Kel İsmail20

14

61 Kücücük oğlu Hasan21

Hacı
Deveci

Mehmet

Toplam kişi

1322
15

62 Fakioğlu Mehmet23

Kabakçı

sayısı
Deveci

7322

İbrahim

Arıtaş 1263

6

Subakan

Süleyman

Arıtaş 1309

Bakırlı

Arıtaş 1312

Sukut

1327
16

63

Topal Osman oğlu
İbrahim24
1332

17

16

64 Yörük oğlu Ömer25

Gündelikçi Halil

Kapalı kayıt.
Karakuyu Köyü’ne nakil. 1530 yılına ait Anadolu Muhasebe Defterinde kaydı vardır. Bkz. 116 Nolu Anadolu
Muhasebe Defteri.
18
Kapalı kayıt.
19
Kapalı kayıt. Aileden Arıtaş 1299 doğumlu Mazak Hasan oğlu Abdullah (04/05/1332) “askerde” kalmıştır.
Aileden Arıtaş 1308 doğumlu Mazak Hasan oğlu İbrahim (24/06/1333) “askerde” kalmıştır.
20
Kapalı kayıt. Aileden Arıtaş 1308 doğumlu Kel İsmail oğlu Mehmet Balkan Harbinde (1328) “askerde”
kalmıştır.
21
Kapalı kayıt.
22
Hane nüfus yoğunluğu: 5,21’dir.
23
Kapalı kayıt.
24
Kapalı kayıt.
25
Kapalı kayıt.
17

Arıcılık kültürü
Torbalı ilçesinde “Sahibini tanımayan mal-hayvan” olarak adlandırılan arıcılık, coğrafi
şartların uygun olması nedeniyle bazı ailelerin temel geçim kaynağı, bazı ailelerin ise geçim
kaynaklarına gelir desteği olarak yapılan bir uğraşı şeklinde görülmüştür. Bölgenin iklim
yapısının yumuşak olması, florasının (bitki varlığı) zenginliği nedeniyle gerek ot türü ve
gerekse çalı-ağaç türünün çeşitliliği bölgede arıcılığın gelişmesine ve bölgeye has bir kültür
oluşmasına, bölgeye has bazı terim ve sözcüklerin kullanılmasına ortam hazırlamıştır. Hatta
bazı aileler Soyadı Kanunu’ndan sonra soyadlarını “Arı”, “Arıcı”, “Balen”, “Balcı” olarak
kaydettirmişlerdir.
Arıcılık yapanlara genellikle “Balcı” denmektedir. Arıcılar arasında arıcılığın piri
olarak “Sultan Süleyman” olarak adlandırılan Süleyman Peygamber’in olduğu inancı kabul
edilmektedir. Arıcılara göre “O” dahi arının sırrına erememiştir. Zengin olmanın yolu olarak
“Ya arıdan, ya karıdan ya da darıdan (mısır)” geçtiği inanışı söylence olarak halk arasında
söylenmektedir. “Arı yükü, ateş yükü” deyimi hâlâ arı kovanlarının nakli için kullanılır.
Yaklaşık 30-40 yıl öncesine kadar kovanlar ilkeldir. Eski tip örme kovanlara “çit
kovan” denir. Yaklaşık 20-30 cm çapında hayıt çalısı ile sepet şeklinde genellikle Romanların
ördüğü çitler “sıvak” denilen inek dışkısı ve odun külünün karışımından elde edilen çamur
karışımı ile sıvanır. Ön ve arka taraflarına çam kabuğundan çit kovanın genişliği ölçüsünde
kapaklar takılır. Ön tarafından arının kovana girip çıkması için “işlengeç” denilen bir delik
açılır. Bu çitlerin içerisine arı kolonisi konur. “Dalak” denilen kendi ördüğü peteklere yavru
ve bal koyar. Her iki peteğin arasına herhangi bir nakil sırasında düşmemesi için ağaç
dalından çapraz şekilde destek konur. Bu tip çit kovanlardan bal alımına “kurdama” denir. Bal
alımında “tütsü” denilen toprak testi şeklindeki kabın içine kuru inek dışkısı olan “tezek”
yakılır. Çıkan dumanın tütsünün alt deliğinden üfleme ile çit kovanın arka bölümünden çitin
içine gitmesi sağlanır. Alınan bal, “kurdam” adı verilen ve yaklaşık 50 kg bal alabilen büyük
su kovası şeklindeki kovalara konur. Ve burada bal süzülünce satış için kaplara alınır. Önceki
zamanlarda nakiller yakın yerlere (20 km) mekkare hayvanlar aracılığı ile yapılırmış. Bu
ulaşım muhakkak gece olacağı için çit kovan yüklü hayvanların boynuna, yeri belli olması
için muhakkak çan asılırmış. Arı nakilleri genellikle Pazartesi veya Cuma günü akşamları
yapılır. Diğer günler arının nektar topladığı alandan, yani halk deyimi ile “yaylım” dan
dönemeyebilip dışarıda gecelediğine, yani yatıya kaldığına inanılmaktadır. Ancak Pazartesi

ve Cuma günü kesinlikle geri döner ve tüm koloni kovanda bulunur. Bölgede arı kovanlarının
kışladığı alana “arı yatağı” denir. Her arıcının arı yatağı belirlidir. Arı yatakları işlengeç yönü
kesinlikle güneye bakan, rüzgâr almayan, ağaç altı olmayan, arkası genellikle duvar ile
rüzgârı kesilen, güneşe bakan yerlerdir.
En muteber olan bal, halk arasında “Karagan” denilen “Karabaş otu” ve “Kekik”
balıdır. Her ikisinin ortak özelliği, kokulu olması ve derideki yaralara ilaç olarak
kullanılmasıdır. Çalı grubunda en muteber bal “püren” balıdır. “Püren balı kısır kadını dahi
doğurtur” deyimi kullanılmaktadır. Püren balı Aralık ayında açan püren çiçeğinden elde
edilen baldır. Acımtırak olup fazla yenildiğinde vücutta alerjiye neden olabilir. Kışa hazırlık
(bol yavru yapması gibi) için bazı bölgelerde kovanlar, özellikle püren çalısının bulunduğu
alanda bulundurulur. Bölgedeki çam ağaçlarında, “basra” denilen kutrun çamda meydana
getirdiği akardan elde edilen bal türü vardır. Basra böceğinin bal vermesine “basranın
uyanması” denir. Basra olan çamların dalları genellikle beyaz renkli akar şeklindedir. Basra
balı, bol lodos yani deniz iklimi alan bölgelerdeki çamlarda olur. Bölgede, basranın uyanışı
genellikle 15 Ağustos’ta başlar. Bal verme yaklaşık 50 gün sürer. Basra böceği, çiftleşme
döneminde bal vermez. Bu süreye “Basra aralık verdi” denir. Bu süre 2 ile 20 gün arasıdır.
Basra böceğinin diğer çamlara aşılanması Mart ayında yapılır. Gece kovanda çıkardığı sese
“uğultu” denir. Uğultu ne kadar çoksa yaylımda, yani gündüz dışarıdaki nektar toplanan
alanda bal veriminin yüksek olduğu inancı vardır. Gündüz arının nektar toplamaya gidip
gelmesine “arının dövmesi” denir. Baharda bölgede en verimli nektar toplama dönemi
genellikle 18 gündür. Bal alma eğer ağaçtan oluyorsa (ıhlamur, kestane) bu dönem 31 gündür.
Yaz geçtikten sonra kovanların muhakkak Küçük Menderes ovasına götürülmesi arıcılar
arasında “arı, ovanın çamurunu yalamalı” olarak yorumlanır. Kışa hazırlık döneminde kovan
yatağına getirilirken en fazla 50 tanesinin sıralanmasına “arı katarı” denilir. Kışın sert geçip
geçmeyeceği doğadaki bazı ağaçlardan keşif yoluyla anlamaya çalışılır. Örneğin deli armut ve
pelit (meşe) bol ise o yıl kış sert geçecek demektir. Yine arı, giriş çıkış yaptığı delik olan
işlengeçi piripolis ile daraltmış, girişin tam karşısına rüzgâr ve soğuğun direkt girmesine
engel olacak şekilde engel koymuşsa kışın sert geçeceğine inanılır. Yazın arının sıcaktan daha
az etkilenmesi için kovanların üzerine 10-15 cm yüksekliğinde “örtü” adı verilen, genellikle
dere kınarlarında çıkan sazdan gölgelik konur. Örtü kalın olursa arının daha da uzak alandan
bal getireceğine inanılır. Kışın kovanların üzerine örtü konması kovanı sıcak tutma

düşüncesindendir. Yaz sonuna doğru fenni kovandan makine ile petekten bal alma işlemine
“arı sağma”, bu makineye de “sağım makinesi” denir. Nakil sırasında kovandaki arıların uçma
yönünde yakın mesafeye kovan konursa, öndeki kovan arkadaki kovanın arısını kendi
kovanında toplar. Bu işe arıcılar arasında “arı çalma” denir.
Baharda arı kovanlarının kontrol amacıyla açılması için hava sıcaklığının en az 18
derece olması gerekmektedir. Arıcılar bu dereceyi kendilerine göre şöyle ayarlamaktadırlar:
Dışarıda güneşli havada bir kişinin ceketsiz, sadece gömlekle üşümeden dolaşabileceği hava.
Arıyı çoğaltmanın yolları ise ilginçtir. Bir kovan satın alacaksın, bir kovan bulacaksın, bir
kovan çalacaksın, bir kovan başka arıcıdan isteyeceksin. Herhangi bir nedenle kovanı terk
edip bir ağaç kovuğuna veya bir taşın arasına koloni kurmuş olan arının oradan alınıp kovana
konmasına “arı alma” enir. Kovandan ayrı bir koloni ayrılmasına “oğul” denir. Kovandan
ayrılan oğul kolonisi genellikle su kabağı ile yerinden alınıp

boş kovana aktarılır. Su

kabağının tercih edilmesinin nedeni ise hafif, sağlam ve kokusuz olmasıdır. Bu tür işlem
yapılan kabaklara “oğul kabağı” denir. Arının kontrolü genellikle “arı çakısı” denilen, demir
kısmının ucu yarım ay şeklinde kıvrılmış çakıyla yapılır.
Torbalı bölgesi arıcıları arasında arı ve arıcılıkla ilgili yöresel bazı sözcükler de
kullanılır. Örneğin:
ana, bey: Kraliçe.
arı sarma: Kovanların bir yerden başka bir yere nakli için gece hayvan sırtına veya
araca yüklenmesi işlemi.
bodat kırma: Çevrede nektarın azalması veya bitmesi sonucu işçi arıların erkek
arıların büyük çoğunluğunu kovandan dışarı atarak öldürmesi.
bodat: Görevi sadece kraliçe arıyı döllemek olan erkek arı.
dalak: Arının kovan içersinde kendi ördüğü doğal petek, gömeç.
deli bey: Kovanda kraliçenin ölmesi ile bir erkek arının yalancı kraliçe olması. Deli
bey petek gözlerine birden çok dölsüz yumurta koyar. En belirgin özelliği budur.
gözlük: Kovanlara bakmak için arıcıların taktığı maske.
katar: En fazla 50 kovanın yan yana sıralanmış hali.
kelebek: Bal mumu güveysi.

kılınç arı: Arı ırkları arasında en çalışkan ve en saldırgan arı türü. Petekleri yan yan
örer.
kurdama: Eski tip kovandan bal alma işlemi,
Sır, mühre: Balla dolmuş petek gözlerinin üzerinin ince bal mumuyla kapatılması.
maya: Nektar.
sıvak: İnek dışkısının içine ağaç külü katılarak elde edilen yumuşak, ancak
kuruduğunda sert olan karışım.
sirke: Petekte kraliçenin yavru için bıraktığı yumurta.
toz: Polen.
tütsü: Eski tip kovanlarda arıyı kovandan uzaklaştırmak için içinden duman çıkartılan
özel olarak imal edilmiş toprak testi.
yapıntı: Dalağın başlangıçtaki hali.
yavru uçurma: Özellikle bahar ayında, kovanın bol yavru yaptığı dönemde yavruların
uçuş eğitimi.
yaşlı arı: Arının 45 günlük olması sırasında tüyünü dökmesi ve siyahî renk alması.26
yaylım: Nektar ve polen açısından zengin yer.
yüsük: Ana arı elde etmek için yapılan petek gözü. Baharın çok iyi olduğunun
göstergesidir.

Aile soyadı, lakapları arı/bal ile ilgili olan bazı ailelerin nüfus kayıt örnekleri:

26

Bazı bilgiler Torbalı Ormanköy 1936 doğumlu Kemal Dağdeviren ve Torbalı Döğerlik Köyü 1937 doğumlu
Emin İçel Ayaydın alınmıştır. Kendilerine teşekkür ederim.

Hane
no

Hane reisinin isim

Sanat ve

ve şöhreti

sıfatı

Babası

Aile soyadı

Aile
Lakabı

Belenbaşı27
21

Cabaroğlu Mustafa

Çoban

Cabbaroğlu Eskici

İlhan-Kışlalı

Mehmet

Arıcı

Cabarlar

Çakırbeyli28
51

Çırağ Mahmut oğlu
Molla İbrahim

Rençber

Mehmet

Arıkan

Çıraklar

Çapak29
68

Hortunalı Hacı
İsmail

Rencber

Hüseyin

Arı-Arıcı

Hacı
İsmailler

Çaybaşı30
33

Mehmet

Rençber

Mustafa

Balcı

43

Halil oğlu Harun

Rençber

Halil

Arıcı

Arıcı
Mehmet
Uzun
Haliller

Sepetçiler31
50

Ömer Ağa

Hüseyin

Balcı

Kapalı
kayıt
Kürt

3

Kürt Hasan Ali

Rençber

Bal Ahmet oğlu
Veli

Balkır

Hasanlar
Kapalı
kayıt

27

Bugün idari yönden Buca İlçesine bağlıdır. Sayım tarihi: 25/05/1321. Toplam hane sayısı 30. Kişi sayısı: 312.
Torbalı Nüfus arşivi Atik defter cilt no: 13.
28
Sayım tarihi: 22-23/06/1321. Toplam hane sayısı: 63. Kişi sayısı: 346. Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi Atik
defter cilt no: 8.
29
Sayım tarihi: 23-24-25-26/08/1321. Toplam hane sayısı: 106. Kişi sayısı: 603. Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi
Atik defter cilt no: 3.
30
Sayım tarihi: 4-5-6/05/1321. Toplam hane sayısı: 103. Kişi sayısı: 431. Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi Atik
defter cilt no: 5.
31
Nüfus esas defterine kayıt tarihi: 1932.

82

Kara Ali oğlu Hasan Rençber

11432 Hasan
11533

Balbeyyoğullarında
n Said

Ali

Efe-Arıcı

Balcılık

Hasan

Erol

Kahveci

Hüseyin

Balbey

Kara Ali
oğlu
Kapalı
kayıt
Seyyitin
İbrahim

Dağtekke34
Bayındır
18

Molla Hasan oğlu
Halil

Rençber

Abdullah

Öz-Arıcı

Kızılcaov
a Köyü
nakil gitti

Demirci35
66

Kokozoğlu İzmirli
Ömer Efendi

Eskici

Kokozoğlu Ahmet

Kavanoz -Arıcı

Kavanozl
ar

Dereköy36
9
55
66

Çolak Mustafa
Balcıoğlu Hacı
Osman
Tekeli Halil oğlu
Mehmet

Rençber

Osman

Arı

Rençber

Hüseyin

Özonat

Rençber

Halil

Balcı-Türkebal

Fetrek37'e
nakil
Kapalı
Hane

Dirmil38
54

32

Kılbıyık oğlu hafidi
Mehmet Efendi

Talebe

Kılbıyık oğlu
Mehmet

Balcı

BalcılarKılbıyıkla

Nüfus esas defterine kayıt tarihi: 1335.
Nüfus esas defterine kayıt tarihi: 1335.
34
Sayım tarihi: 25-26/07/1321. Toplam hane sayısı: 26. Kişi sayısı: 161. Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi Atik
defter cilt no: 13.
35
Sayım tarihi: 30-31/05/1321.Toplam hane sayısı: 67. Kişi sayısı: 338. Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi Atik
defter cilt no: 17.
36
Bugün idari yönden Kemalpaşa İlçesine bağlıdır. Sayım tarihi: 21-22-23/06/1321. Toplam hane sayısı: 93.
Kişi sayısı: 460. Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi Atik defter cilt no: 12.
37
Kemalpaşa Vişneli Köyü
38
(Korucuk Köyü) Sayım tarihi: 17-18-19/07/1321. Toplam hane sayısı: 65. Kişi sayısı: 349. Torbalı Nüfus
Müdürlüğü arşivi Atik defter cilt no: 11.
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Antik Anadolu’da Bal

Antik Çağda Karia Bölgesinde Bal

Dinçer Savaş Lenger*
Prehistorik çağlardan itibaren bal, insanoğlunun en önemli beslenme kaynaklarından
biri olmuştur. Kolay hazmedilebilir değerli bir karbonhidrat kaynağı olarak fiziksel ve
zihinsel gücü arttıran bal, bileşeninde yer alan yüksek orandaki früktoz ve glikoz sayesinde
antikçağ mutfağında özellikle tatlandırıcı olarak kabul görmüştür.1 Birçok yemek tarifine
çeşni olarak eklenen bal, özellikle hamur işlerinde, tatlı ve ekmek yapımında kullanılan temel
malzemelerden biridir. Bakteriyostatik ve bakterisidal özellikleri sayesinde taze sebze-meyve
ve etin bozulmadan muhafaza edilmesinde, fermante edici özelliği sayesinde ise alkollü içki
ve sirke yapımında bal kullanılmıştır.2 İçeriğindeki karbonhidrat (glikoz ve früktoz), protein,
organik asitler, mineral tuzları ve vitaminler sayesinde bal, antik çağda tıp ve eczacılık
alanında kullanılan en temel maddelerden biridir.
Ayrıca bal tarımda, parfüm yapımında ve kozmetikte, boya işlerinde, kuyumculukta,
cenaze törenlerinde ve mumyalamada kullanılır. Baldan arta kalan peteklerden ise aydınlatma,
mühür yapımı, resim, boyama, bronz işleri, yazı araç gereci ve ilaç yapımında kullanılan
balmumu üretilir.3 En kaliteli ballar lüks tüketim maddesidir. Bu hoş kokulu, göz alıcı renkli
ilahi sıvı, üzerine yüklenen dinsel ve sembolik değerler ile aynı zamanda bir sunu objesidir.
Antik kaynakların da belirttiği gibi bal üretimi antik çağda ekonominin temel
öğelerinden biridir. Tarıma elverişli olmayan arazilerden, kırlık ve ormanlık alanlardan gelir
elde etmenin en kazançlı yolu olarak görülen arıcılık, tarım ile uğraşan orta ve büyük ölçekli
işletmelerde de ek gelir kapısıdır.
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Antik kaynaklar, epigrafik ve arkeolojik eserler bize Akdeniz havzasında çok geniş bir
coğrafyada yapılan arıcılık, ballar ve üretim alanları hakkında bilgi vermektedir. Doğu
Akdeniz’de Mısır, Suriye, Kıbrıs ve Kilikia, Kuzey Afrika’da Africa Proconsolare,
Moretanya, Batı Akdeniz’de ise İber yarımadasının güneyinde yer alan Baetica, Korsika,
Sardunya, Sicilya ve Malta Adası önemli üretim merkezleri olarak öne çıkmaktadır. En çok
aranan ballar ise Ege havzasında üretilmektedir. Kara Yunanistanı’nında Attika bölgesinde
Hymetto dağında yetişen kekiklerden elde edilen bal antik çağda dünyanın en iyisi olarak
kabul görür. İkinci sırada ise Küçük Asya’nın güneybatı köşesinde yer alan Karia bölgesi
balları yer alır. Günümüzde Muğla ilini ve karşısındaki adaları (Rodos, Kos, Nisyros,
Kalymna, Telos, Syme, Astypalaia başta olmak üzere) kapsayan eden Karia bölgesinde
arıcılık önemli bir iş koludur ve en az Karia’da üretilen şarap ve kuru meyve - özellikle incirkadar önemlidir.
Attika’dakileri aratmayacak kadar kaliteli olan Theangela balları dışında, bölgede
Kalymnos, Rodos, Knidos ve Pidasa kentlerinde de bal üretimi yapıldığı antik kaynaklarla,
epigrafik ve arkeolojik verilerle tespit edilmiştir.
Theangela
Theangela kenti Bodrum’un 14 km doğu-kuzeydoğusunda, Etrim köyüne hâkim bir
tepenin üzerinde yer alır.4 MÖ VIII. yüzyıldan itibaren iskân edildiği anlaşılan Theangela’da
bulunan ve MÖ IV. yüzyılın sonuna tarihlenen bir yazıt5 bize bal üretiminin ne kadar önemli
bir gelir kaynağı olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Söz konusu olan Theangela
kentinin uzun bir kuşatmadan sonra Kassandros’un komutanlarından olduğu anlaşılan
Eupolemos’un eline düşmesi ve akabinde Eupolemos ile Theangela’lılar arasında varılan
anlaşma olan bu yazıtın büyük bir kısmı savaş sonrası her iki tarafın askerlerinin geleceğini
ilgilendiren kararlara ayrılmış olmakla beraber, ilk satırında kentin Eupolemos’a kovan başına
ödemesi gereken vergiyi de belirtir.
Yine aynı kentten bir diğer yazıtta ise, kenti ziyarete gelen hatırı sayılır birine iki küp
bal hediye edildiğinden bahsedilir.6 Balın menşeine vurgu yapılmamış olması gayet doğaldır;
4
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zira zenginlik kaynağı ve en önemli ihraç ürünü bal olan bir kentte bir başka yörenin balının
sunulması beklenemez.
MÖ III. yüzyılda Mısır’da hüküm süren Ptolemaios II ve III’ün Maliye Bakanı
Apollonius’un özel sekreteri olan Kaunos’lu Zenon’un arşivinden kalan papirüs kayıtlar
sayesinde, Hellenistik dönemde Theangela’da üretilen balın bir diğer önemli üretici olan
Mısır’a ihraç edildiği bilinmektedir.7 Ülkede arıcılığın başlı başına gelişmiş bir sektör olduğu
göz önüne alınacak olursa, söz konusu olan, balın ya lüks tüketim maddesi olarak ya da ilaç
yapımında hammadde olarak ithal edilmesi olmalıdır.
MÖ 259’a tarihlenen bir papirüste isminin Patron olduğunu öğrendiğimiz bir kaptanın
idaresindeki geminin yükü listelenmiştir. Kargosunda 7 yarım kavanoz Theangela, 1 yarım
kavanoz Rodos, 1 stamnos Attika, bir yarım kavanoz Lykia ve 4 yarım kavanoz Korykos (?)
ve küçük kavanozlarda Suriye balı olduğu görülmektedir.8
Yine aynı yüzyıldan bir diğer papirüste ise geminin yükünü ağırlıklı olarak kaliteli
şarap ve bal oluşturmaktadır. 11 amphora Khios ve 1 amphora Thasos şarabının yanı sıra
Karia’nın Theangela, Rodos, ve Kilikia’nın Korykos (?) balları diğer mallarla beraber
geminin kargosunu oluşturmaktadır.9
Mısır’ın İskenderiye kentinde yapılan kazılarda bulunan Theangela damgalı bir
amphoriskos ise kent ile Mısır arasındaki bal ticaretinin varlığını arkeolojik anlamda teyit
eder.10
Karia’dan gelen sadece bal değildir. Ptolemaios’lar döneminde Mısır’da arıcılık
yeniden organize edilir ve özellikle Karia’dan gelen arıcıların üretim metotları kullanılmaya
başlanır.11 Karia kökenli Zenon’dan anlaşılan o ki, arıcığı iyi bilmekte ve ticaretini
yapmaktadır.12 Marmaris ile Bozburun arasında, Serçe Limanı koyunda, MÖ III. yüzyıla
tarihlenen geminin batığında yapılan kazılarda ele geçen Zenon damgalı mısır amforaları
Zenon’un Karia ile Mısır arasındaki ticari aktivitelerini belgeler niteliktedir.13
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Kalymnos
Plinius’dan öğrendiğimize göre, Kos adasının kuzeyinde yer alan Kalymnos adasında,
Attika’nın Hymettos ve Sicilya’nın Ibla balları kadar kaliteli bal üretilmekteydi.14 MS X.
yüzyılda tarım üzerine Konstantinopolis’te kaleme alınan Geoponica adlı eserde, dönemin en
iyi balının Attica’nın Hymettos balı olduğunu belirtilip, ardı sıra iyi kalite ballar arasında Kos
adasının Kalymnos balları, Sicilya’nın Ibleo, Girit’in Acramamorio, Kıbrıs’ın Cotrio balları
sayılır.15 Kalymnos adası MÖ III. yüzyılın sonlarında Kos tarafından ilhak edilip bir demos
haline dönüştürüldüğünden geç Bizans döneminde Kalymnos balları Kos üretimi olarak
algılanmıştır.16
Rodos-Knidos
Zenon’un kayıtlarından, Rodos adasında da bal üretildiği ve Mısır’a ihraç edildiği
anlaşılmaktadır.17 Theangela balı taşıyan iki geminin kargosunda Rodos balları da yer alır.18
MÖ III. yüzyıla tarihlenen bir papirüste ise geminin kargosunu ağırlıklı olarak pekmez, bal ve
zeytinyağı oluşturur.19 Her bir malın menşei belirtilmemekle beraber balların bir kısmı Khios
ve Rodos üretimidir.
Pidasa
Pidasa kenti20 Karia bölgesinin kuzeybatısında, Ionia sınırına yakın komşu olan Grion
dağlarının doğu etekleri üzerine kurulmuştur. Günümüzde ise Milas ile Bafa Gölü arasında
Ilbırı Dağı’nın tepesinde Bafa Gölü’ne hakim bir konumdadır. MÖ II. yüzyıla kadar bağımız
bir kent olduğunu bildiğimiz Pidasa bu tarihten sonra özerkliğini kaybedip Miletos
topraklarına dahil olmuştur. Grion dağlarının her iki yamacının orman ve maki örtüsü bal
üretimi için ideal ortam yaratmaktadır.21 Pidasa’da arıcılığın kentin ekonomik hayatında
14
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önemli bir rol oynadığı, epigrafik malzeme ile belgelenmiştir. Miletos kentinin arşivinin
saklandığı Delphinion’da bulunan, büyük olasılıkla MÖ 187-186 yıllarına tarihlenen bir
anlaşma metninde Pidasa kentinin Miletos topraklarına dâhil olma aşaması ile ilgili alınan
kararlar duyurulur.22 Metinden anlaşıldığı üzere Pidasa’lıların en önemli geçim kaynakları
zeytincilik, hayvancılık ve arıcılık, bağcılık ve buğday üretimidir ve bu ürünler üzerinden
Miletos’lulara üç yıl boyunca vergi vermeleri gerekmektedir.23
Olymos
Milas’ın 12 km kuzeyinde Kafaca köyünün bulunduğu alanda yer alan Olymos kenti
antik çağda Mylasa ve Labraunda arasındaki kutsal yola yakın bir konumdadır.24 Kafaca ve
civarında bulunan yazıtlardan biri Olymos kentinde arıcılık yapıldığına dair bilgi vermektedir.
Söz konusu olan yazıt, arıcılık için kullanılacak bir alanın kiralanmasına yönelik
sözleşmedir.25
Epigrafik çalışmaları sırasında, etnolojik bulguları da değerlendiren Th. Wiegard ve L.
Robert’in bölgenin kuzey kısımlarında yaptıkları yüzey araştırmaları, içerisinde Pidasa ve
Olymos kentlerinin de yer aldığı coğrafyada yoğun bal üretiminin belgelenmesi adına
önemlidir.26 Bu iki bilim adamının Bafa Gölü kıyısında kurulu Latmos Herakleia kenti ve
çevresinde tespit ettikleri arı kovanları, büyük olasılıkla antik çağlardan beri süregelen bir
geleneğin devamıdır. Bugün hâlâ Theangela’nın 9. km kuzeyinde adı Mumcular olan bir
yerleşim yer almaktadır. L. Robert 1935 yılında kaleme aldığı eserinde, yöre ballarının
zamanında Milas, Bodrum, Kos ve Rodos dışında Antalya’ya bile gönderildiğinden; yörede
üretilen balmumunun ise kiliselerde kullanılmak üzere Bulgaristan’a ihraç edildiğinden
bahseder.27 Özetle, geçmişten bugüne, bölgede çok da fazla bir şeyin değişmediği
söylenebilir. Muğla’nın ormanlık ve maki örtüsü ile kaplı dağlık kısmı hâlâ bölgede hatırı
sayılır miktarda bal üretimine olanak vermektedir. Tıpkı, Marmaris’te bugün üretilen çam
balında olduğu gibi. Belki de bir zamanlar Mısır’a ihraç edildiğini bildiğimiz Rodos ballarının
bir devamı bugün sofralarımızı tatlandırmaktadır.
22
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Hititlerde Arı ve Bal

Sedat Erkut•
A. MÖ 2000’de Anadolu arkeolojik buluntularında bal
Hititlere ait bal ve petekle ilgili bildiğimiz arkeolojik tek buluntu Boyalı Höyük’den
geldi.1
Boyalı Höyük hafiri Doç. Dr. Tunç Sipahi, 2004 yılında A yapısında in situ
durumunda bulunan - arkeolojik tanımıyla - bir “pilgrim flask”, “matara biçimli kap”, belki
bizim günümüzde “pişmiş toprak yassı şişe” olarak adlandırabileceğimiz bir objeden söz
ediyor. Kap ağız üstü düşmüş, ağzını bir taş kapatmış, günümüze böyle ulaşmış. Esas ilginci
ise kabın içindeki malzemenin tahlili. Altnot 1’de adresi verilen yayından anlaşılacağı gibi
“bal dolayısıyla petek, çörekotu” karışımı içermektedir. Hafir T. Sipahi buluntuyu MÖ
1650’den sonrasına tarihlendirmek istemektedir. Yani genel olarak Eski Hitit dönemine
tarihlendirilmelidir. Yukarıda değindiğimiz gibi matara biçimli kaplar yassı, mercimek
biçimli gövdeleri olan şişelerdir. İçlerinde bulundurdukları muhteva akışkandı ve kabın yapısı
itibarıyla taşınabilirlerdi. Öte yandan Anadolu çörekotu bakımından çok zengin bir geçmişe
sahiptir. Ancak bu tür araştırmaların eldeki belgeler açısından henüz erken safhada olduğunu
düşünen T. Sipahi ile aynı fikirdeyiz.
B. Hititlerde arı
Çivi yazılı Hitit belgelerinde bal arısı Sumerce NIM.LÀL olarak geçmektedir.
Akadçası ise NAMBUBTU= NABBUBTU= NŪBTU’dur. Hititçe adını bilmediğimiz arı,
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fonetik tamamlamalara göre -a ile biten bir sözcük olmalıdır.2 Hitit yasalarında arı kovanı ile
ilgili iki paragraf vardır. Yasaların 91 ve 92. maddeleri şöyledir:
91. Eğer bir kimse arıyı kovandan çalarsa eskiden 1 MANA gümüş öderdi. Şimdi 5
sekel gümüş öder. (Çalanın) evine yollar.
92. Eğer 2 ya da 3 arı kovanını birisi çalarsa eskiden arı tarafından sokturulurdu.
Şimdi 6 şekel gümüş verir. Arı kovanını kim çalarsa ve içinde arı yoksa 3 şekel gümüş verir.
Yukarıda geçen ağırlık ölçülerinin günümüzde karşılıkları yaklaşık şöyledir:
1 MANA ± 450 gr., 1 sekel (GIN) ± 7 gr.
Arının rol aldığı ve Hititlerin çok önem verdiği efsane, Kaybolan Tanrı efsanesidir. Bu
efsane günümüze yaklaşık 13, belki de daha fazla versiyon olarak ulaşmıştır. Biz burada
efsanenin en sevilenini, Fırtına tanrısı ki Panteon’un başıdır, onun oğlu Tanrı Telipinu’nun
kayboluşu ile ilgili olanının derlenmiş kısa anlatımını veriyoruz:
Efsaneye göre Tanrı Telipinu tanrılara ya da bir şeylere kızar ve kaybolur.
Kaybolduğunda ülkede bir rahatsızlık, yokluk başlar. Hayvanlar yerlerinde rahatsızdır ve
huzursuzdur. İnsanlar da hayvanlar da çiftleşemez, çiftleşse bile doğuramazlar. Koyun,
kuzusunu benimsemez; sığır, yavrusunu benimsemez. Artık ülkede arpa ve buğday yetişmez.
Özetle Telipinu tüm güzel şeyleri, varlığı, bereketi beraberinde götürmüştür. Bunun üzerine
Güneş Tanrı başkanlığında tanrılar bir araya gelirler ve Tanrı Telipinu’yu aramak için çeşitli
görüşler ileri sürerler. İlkin kartal, önemli özelliklerinden dolayı Tanrı Telepinu’yu aramak
için görevlendirilir. Kartal gider ve Tanrı Telipinu’yu bulamadan geri döner. Bunun üzerine
Güneş Tanrı, Tanrı Telipinu’nun babası Fırtına tanrısını görevlendirir. O da Tanrı Telipinu’yu
bulamaz. Diğer büyük ve küçük tanrılar da görevlendirilirler. Onlar da Tanrı Telipinu’yu
bulamazlar. Son olarak büyük Güneş Tanrı arıyı görevlendirir Arı, Tanrı Telipinu’yu bulur ve
onu sokar (uyandırır). Tanrı Telipinu çok hiddetlenir; ama bir şekilde bir tanrıça tarafından
sakinleştirilir ve geri döner. Tanrı Telipinu beraberinde götürdüğü tüm güzel şeyleri ve
bereketi geri getirir.
Özetini yukarıda verdiğimiz efsanenin özünde, kışın gelmesiyle yok olan tabiatın
verimliliğinin ilkbaharla birlikte arttığını ve yeniden gelen bolluk ve bereketin bulunduğunu
yukarıda belirtmiştik. Sonuçta da arı İlkbahar’ın müjdecisi olarak görülmelidir.
Kaybolan Tanrı Telipinu efsanesinin bir yerinde ‘Nasıl bal tatlı ve akışkansa senin
kalbin de öyle olsun’ denmektedir.
Diğer bir metinde durum şöyledir. KBo 11.10. öy. II 20-24:

“Yeryüzünün Güneş Tanrıçası insanı korur ve onu kurtarır. Ve sen yeryüzünün Güneş
Tanrıçası arıyı gönderdin bak! Sonuçta uzlaşma çıkacaktır.”
C. Hititlerde bal ve kullanımı
Çivi yazılı Hitit belgelerinde bal ile ilgili Sumerce sözcükler şunlardır:
DUH.LÀL: Bal mumu
É.NIM.LÀL: Bal (üretim) evi
GEŠTIN.LÀL: Ballı şarap
KAŠ.LÀL: Ballı bira
NINDA.LÀL: Ballı ekmek
LÚ. NIM.LÀL: Bal adamı, Arıcı
II. Muwatalli’nin Fırtına tanrısına ettiği duayı anlatan tablet, bizlere Hititlerin gündelik
yaşantısında ekmeğin ne derece önemli olduğunu aktarır:
“Majestenin yüreğinde olan bu sözleri O, tanrılara dua olarak sunar. Duanın
sunulması bitince arkadan 3 beyaz kurban ekmeğini, biri kırmızı, ülkenin bütün erkek
tanrılarına kırar. Yağlı börek üstüne kırılan buğday kırması saçar. Üstüne bal ve iyi
kaliteli yağ döker. Sonra üç beyaz ekmeği ülkenin bütün kadın tanrılarına kırar.
Hangi tanrılara dua sunmuş ise, arkadan 2 kurban ekmeğini dağlar ve ırmaklar için
kırar. Bir kurban ekmeğini koşan Güneş Tanrısı için kırar. Yağlı böreğin ve kurban
ekmeklerinin üstüne kırılmış buğday kırması saçar. Arkadan bal ve iyi kaliteli yağ
döker.”
NINDA.LÀL (ballı ekmek), NINDA.LÀL
NINDA.LÀL...

par-hu-u-e-na-aš

(parhuena-lı

GIŠ

ha-ši-iq-qa-aš (hašikka-lı ballı ekmek),
ballı

ekmek),

NINDA.LÀL...

ŠA

GÚ.GAL.GAL (baklalı ballı ekmek), NINDA.LÀL... ŠA GÚ.TU (bezelyeli ballı ekmek),
mallitiwalla- (ballı ekmek?).
KBo 2.3 i 51-55’de TU7.Ì /šagnaš paršur adıyla geçen koyu kıvamlı çorba ya da
yemek, içine yağ konularak lezzetlendirilir ve krala sunulmaktadır. Bu yemekte, kızartılmış
koyun etinin üstüne bir çeşit sos olarak zeytinyağı ve bal dökülmektedir.
Maştigga rituelinde bal şöyle geçmekte (KBo 39.8 II 38-43). Ocak yakılmadan bir
adet koyun kesilip parçalanır ve ocağa doğru yürünerek şöyle seslenilir:

“Ve onu üzerinde çevirir, iki kurban beyi onun ağzına tükürürler ve koyunu keserler
sonra onu tamamıyla parçalarlar, ocağı hazırlarlar ve onu yakarlar (kızartırlar), onun üzerine
bal ve saf zeytinyağını dökerler. Kurbanlık somunu böler, onu ocağa bırakır ve şarabı kurban
ederler.”
Sonuç olarak, Hititlerde balın çok önemli olduğu anlaşılsa da binlerce çiviyazılı
tabletten ele geçen bilgiler, görüldüğü gibi, son derece kısıtlıdır.
Kaynak
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Tarih Öncesinden Antikçağ’a Arıcılık ve Bal
İsmail Gezgin•

Bal yapan bütün böcekler koloni halinde yaşarlar ve sosyaldirler. Bal yapan böceklerin
tamamına yakınını arılar oluşturur; ancak küçük bir bölümünü yaban arıları (wespidae) ve
karıncalar (Formicidae) oluşturmaktadır. Bal yapan böceklerin ve arıların ortaya çıkmaları
çiçekli bitkilerin ortaya çıkmasıyla doğrudan ilişkilidir. İlk sosyal Humenoptera (zar
kanatlılar) böcekleri Cretaceous döneminde (145-65 milyon yıl önce) görülmüştür. İlk bal
arılarının ise Tertiary döneminde (65-2 milyon yıl önce) ortaya çıktığını gösteren fosiller
bulunmuştur. Yaklaşık 100 milyon yıl önce doğadaki çiçekli bitkiler baskın türler haline
gelmişti. Bunlar arasındaki polen alışverişleri ve döllenmelerin ise bal yapan arılar sayesinde
gerçekleştiğini düşünmek mümkündür.1 Bu durumda arıların bal yapma tarihinin de 100
milyon yıl öncesinden başladığını düşünmek doğru olacaktır.
Arıların yaptığı balın hayvanlar dünyasında pek çok talibi çıkmıştır. Kimi kuş ve
memeli türü, baldan besin olarak yararlanmıştır. Ancak insan dışındaki tüm canlıların balla
ilişkisi bu ürünü bir besin maddesi olarak görmekten öteye gidememiştir. Buna karşılık
insanın, aşağıda farklı örneklerini de bulacağınız değişik amaçlar için bal ve arıyla ilgisi
olmuştur.
“Arı ve balın insan hayatına girmesi” diye başlayan bir cümle anlam olarak doğru
olmayacaktır. Daha ziyade “insanın arı ve bal kültürü ile tanışması” demek daha doğrudur.
Doğadaki pek çok memeli gibi insanın da, ataları olarak kabul edilebilecek “hominidler”den
başlayarak balın taliplileri arasına girdiğini söyleyebiliriz. Yani ilk insanlardan itibaren balın
insan hayatında vazgeçilmez bir yeri olduğu çok açıktır. İnsanın atası olarak kabul edilen
Homo Australopithekus’un (yaklaşık günümüzden 4 milyon yıl önce yaşamış) arı peteklerini
talan ettiğini ve besin olarak baldan yararlandığını biliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon yıl önce
ortaya çıkan ve alet yapan ilk insan olan Homo Habilis’in de aynı şekilde doğada bulduğu bal
peteklerini talan ettiği kabul edilmiştir. İnsanın Afrika dışındaki farklı coğrafyalarda
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görünmeye başladığı dönemden itibaren bal avcılığından bu bölge dışında da yararlanılmaya
başlanmıştır. Homo Erektus’un (1,7 milyon yıl önce ortaya çıktığı düşünülen insan türü)
Asya’da yaşadığı (bu türe ait bir çok fosil ve arkeolojik kalıntı Çin ve Japonya topraklarında
bulunmuştur) dönemde Apis Mellifera denilen kış koşullarına dayanıklı bal arıları bu
coğrafyada bal üretmekteydiler. Homo Sapiens döneminde de hem Avrupa’da hem de
Asya’da arı ve bal türleri bulunmaktaydı. Modern insanın atası sayılan bu insanların en
önemli tatlı kaynaklarının meyvelerle birlikte bal olduğunu düşünmek yanıltıcı olmaz.
Primatlar üzerinde yapılan araştırmalar da bu savın doğru olduğunu destekleyecek kanıtlar
üretiyor. Yeni doğmuş primatların tatlı ihtiyacını balla giderdikleri gözlenmiş bir gerçekti.
Büyük oranda avcı-toplayıcı küçük topluluklar/klanlar halinde yaşayan Homo Sapiens’in bal
tüketmesi sürpriz değildi. Günümüzde bile yaşamlarını sürdüren avcı-toplayıcı toplulukların
önemli besin kaynakları arasında balın bulunduğu gözlenebilmektedir. Başlangıçta coğrafi
alanı “Eski Dünya” (Asya, Avrupa, Afrika) ile sınırlı olan insanın Amerika’ya geçmesi ile
balcılık “Yeni Dünya”da da yayılmıştır.2
Sanatın ortaya çıkması, insanların mesken tuttukları mağaraların duvarlarını
boyamaları, onların zihinsel ve gündelik aktiviteleri açısından ipuçları bırakmalarına neden
olmuştu. İnsanların bal avcılığı yaptığını gösteren en eski kanıtlar bu mağaraların karanlık
duvarlarındaki resimlere yansımıştır. Arı ve bal avcılığını gösteren mağara resimleri, 1995 yılı
itibariyle 18 ülkede 118 mağarada saptanmıştır. Büyük bölümü Güney Afrika sınırları içinde
bulunan tasvirlerin Akdenizli örneklerine de rastlanmıştır. İspanya (14 yerleşim), Cezayir (bir
yerleşim) ve Fas (bir yerleşim) gibi ülkelerde arı ve bal avcılığı ile ilgili resimler tespit
edilmiştir.3
Dünyadaki tarihi insandan çok daha erkene giden arılarla insanların kaderi, Eski
Mısır’da, hem de en eski tarihte, tanrılar tarafından birleştirilmişti. Arıların görevi, dünyayı
boşluktan kurtarması için yaratılmış insanın her derdine deva olmaktı. Yaklaşık yüz milyon
yıldır dünyada olan ve yirmi bin çeşidi bulunan arıların beşiği insanla kertilmişti. İnsandan
önceki dünyada farklı memelilerin hayatlarını kolaylaştıran, onlara besin olan balın imalatçısı
arılar, insanlık tarafından oluşturulduğu düşünülen sosyal yaşamın en eski kurucularındandır.
Karınca ile birlikte sosyal yaşam koşullarını oluşturmuş, toplumsal yaşamı bireyin yaşamının
üstünde tutmuş ilk canlı, arıdır. Birkaç milyon yıl önce ilk insanın dünyaya gelişiyle birlikte
arı da “asli” görevini yerine getirmeye başlamıştır. Sanatın ortaya çıkışıyla insan, arı ve balla
2
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olan ilişkisini duvarlarına yansıtmıştır. Taş Çağı’nın sonlarına tarihlenen Altamira
Mağarası’nda,4 İspanya’da Arana Mağarası’nda,5 Türkiye’de Çatalhöyük’te6 bu ilişkinin
sanata yansıyan örneklerini bulmak mümkündür.
Eski Mısır ve bal
Bütün kültürler gibi eski Mısırlıların da dünyanın, evrenin ve tanrıların yaratılması
konusunda düşünceleri vardı. Onlara göre, her şeyden önce, hatta tanrılardan bile önce,
tüm evren sınırsız ve sonsuz bir biçimde sularla kaplıydı. İlk tanrı Re-Atum, Nil Nehri’nden
yükselen Mısır uygarlığı gibi bu ilksel sulardan yükseldi. Re-Atum evrende yapayalnız
olduğunu görünce, yaratma gücüne sahip bedeninden Şu (hava) ve Tefnut’u (nem) yarattı.
O, her şeyi başlatandı. Şu ve Tefnut yaratıcıdan aldıkları gücü yaratma yolunda kullandılar
ve iki çocukları oldu: Nut (gök) ve Geb (yer). Şu ve Tefnut dünyayı yaratmış, yaşamın
başlaması için gerekli koşulları oluşturmuşlardı. Bir gün Nut ve Geb, henüz aydınlık
olmayan karanlık dünyada oynarlarken kayboluvermişlerdi. Bütün geleceği onların sırtına
yükleyecek olan Re-Atum, işte o zaman yaptığı hatayı anladı. Gözünü yerinden çıkardı ve
onu kaybolan çocuklarını bulması için gönderdi. Göz kısa sürede karanlıkta kaybolan
çocukları bulunca, Re-Atum sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Yanaklarından süzülen
gözyaşları toprağa döküldükçe, insana dönüşmeye başlamıştı. Toprağa ulaşamadan
yanağında kalan gözyaşları ise çalışıp insana rızk oluştursun diye arıya/bala dönüşmüştü.
En eski insanlardan başlayarak günümüze kadar arı ve balın insanla ilişkisi kesintisiz
bir biçimde devam etmiş, bal insan için “yaşam verici” birkaç besin maddesinden biri
olmuştur. Yukarıdaki mitten de anlaşılacağı gibi, dünya tarihi içinde Eski Mısır’ın arı ve
balla olan ilişkisi, hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun ve saygın olmuştur. İlksel yaratıcı
tanrı tarafından yaşam verilen arı, tüm tarihi boyunca Mısır’ın başlıca sembolü olagelmiştir;
binyıllar boyunca kraliyeti ve Mısır ülkesini temsil etmiştir. MÖ 4. bin ortalarında Aşağı ve
Yukarı Mısır devletlerinin birleşmesini anlatan Kahun Papirüsleri’nde şöyle denmektedir:
“O, iki ülkeyi birleştirdi; O, kamışı arıya kavuşturdu.” Bu metindeki kamış ve arı kelimeleri
iki ülkeyi betimlemektedir. Arı, Aşağı Mısır Krallığı’nı, kamış ise Yukarı Mısır Krallığı’nı

4

E. Crane, The World History of Beekeeping and Honey Hunting, Routledge, 1999. E. Crane, The Rock Art of
Honey Hunters, International Bee Research Association, 2001, s. 36-45
5
Age. 36-45.
6
J. Mellaart, Çatalhöyük, Anadolu’da Bir Neolitik Kent, Yapı Kredi Yayınları, 2003, s. 65.

temsil etmektedir. Birisi kamışıyla birisi arısıyla ünlenmiş, iki ürünle temsil edilen iki
ülkenin birleşmesi anlatılmaktadır.7 Bu olaydan sonra tüm Mısır tarihinde, özellikle Roma
dönemine kadar, Mısır ülkesi arıyla temsil edilmiştir. Hiyerogliflerde görülen arı tasvirleri
profilden çizildiği için iki kanatlı ve üç ayaklı olarak resmedilmiştir.
Mısır’ın arı ve balla olan ilişkisi Kutsal Kitap’a (Tevrat) da yansımıştı: “Bu yüzden
onları Mısırlıların elinden kurtarmak için geldim. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli
topraklara, süt ve bal akan ülkeye, Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevus topraklarına
götüreceğim”.8
Mısır Krallığı’nın ilk hanedanından itibaren yazıtlarda görülen bir makam olan “bal
mühürdarlığı” Mısır ülkesinin balla ilişkisini anlatmaya yetmektedir. Mısır kralının bu iş için
bir memur tayin etmesi, bu ülkedeki bal üretiminin endüstriyel boyutlara eriştiğinin en
önemli göstergesidir. 1900 yılında Abusir’deki Alman kazılarında bulunan bir kabartma,
Mısır’ın bal ve arıcılıkla olan ilişkisinin görselliğini de sunmaktadır. Balın elde edilmesinden
ambalajlanmasına kadar bütün aşamalarının tasvir edildiği bu kabartma, MÖ 2600 yılında
yapılmış bir tapınağın ön cephesinde bulunmaktadır. Balın kovanlardan çıkarılması,
peteklerinden süzülmesi ve testilere doldurulup ağızlarının mühürlenmesi açıkça tasvir
edilmiştir.9 Bal konulan silindirik küplerin ağızları, genellikle içinin hava almasını
engellemek amacıyla yaş hayvan pisliğiyle kapatılmaktaydı; bu gelenek daha sonra Nil’den
alınan çamurla sürdürüldü. Bu kovanların formlarının günümüze kadar neredeyse
değişmeden geldiği de açıkça görülmektedir.
Mısırlıların bal ve arıyla olan ilişkisi sebebiyle balcılık kısa sürede seri üretime
dönüşmüştü. Mısırlı arıcıların belki de en eski yayla kültürüne sahip insanlar olduklarını
söyleyebiliriz. Bitkilerin çiçeklenme durumuna göre arı kovanlarının yerlerini değiştiren
arıcılarla ilişkili ilginç bir papirüs bulunmaktadır:
“Arsinoite Eyaleti balcılarından Zenon’a selam!
Philadelphia’ya gelen ve 10 gün çalışacak eşeklerden söz ediyorsun. Oysa bugün 18.
gün ve onlar hâlâ çalışıyorlar. Bizim kovanlar arazide duruyorlar. Onları eve götürme
zamanı geldi ama bizim onları eve götürecek eşeklerimiz yok. Eşekleri göndermezseniz bütün
kovanlar hurdaya dönecek ve hepsini kaybedeceğiz. Şimdi köylüler bizi uyardılar; ‘biz
anızları yakıp suları serbest bırakacağız, kovanları buradan götürmezseniz bütün arılarınız
7

H. M. Ransome, The Sacred Bee in Ancient Times and Folklore, Dover Books, 2004, s. 24-25
Tevrat, Mısır’dan Çıkış, 3:17.
9
Ransome, 2004, s. 26.
8

yok olur’ dediler. Şimdi size yalvarıyoruz, onları eve götürebilmemiz için eşekleri gönderin.
Biz kovanları taşıdıktan sonra, sizin ihtiyacınız olduğunda onları size geri göndeririz.”10
Bu metin, arıcılık yapan Mısırlıların nasıl bir yaşam sürdüklerini açıkça gösteren
muhteşem bir belgedir. Çiçekler erken açtığı için Kasım ayında Yukarı Mısır’a taşınan
Mısırlıların, mevsim ilerledikçe aşağıya doğru, açan çiçekleri takip ederek Şubat ayında
Kahire’ye kadar geldikleri bilinmektedir. Burası onların elde ettikleri balı satabilecekleri
önemli bir pazara sahipti. Bu yolculukları sırasında kullanılan iki yol vardı: Birincisi salların
yardımıyla Nil Nehri üzerinden, ikincisi ise karadan, yukarıdaki mektupta sözü edildiği gibi
katır ve eşeklerin kullanılmasıyla yapılan yolculuklardır.11
Peki, Mısırlılar balı hangi amaçlarla kullanıyorlardı? Balın gündelik hayatın içinde
dahil olmadığı bir sosyal aktivite neredeyse yoktu. Öncelikle bütün Mısır halkının en temel
tatlandırıcı kaynağı baldı. Örneğin, şu evlilik sözleşmesi bu konudaki en eski örneği
içermektedir: “Seni karım olarak alıyorum (…) Ve sana yılda on iki çömlek bal alacağıma
söz veriyorum.”12 Bir evlilik sözleşmesi gibi değerlendirilebilecek bu metin, balın toplumsal
yapı içinde nasıl bir sosyal statü kazandığını açıkça göstermektedir. Balın cazibesi evlilik için
yapılan vaatlere bile sızmayı başarmıştır.
Mısırlılar için bal, yiyecek maddesi olmaktan çok daha fazla bir anlama sahipti.
Özellikle tıbbi konularda hem baldan hem de bal mumundan sıkça yararlanılmaktaydı.
Birçok reçetede baldan ve bal mumundan söz edilmektedir.13 Bal, sağlık açısından oldukça
önemli bir hammadde konumundadır.
Mısırlılarda balın ve bal ürünlerinin kullanıldığı en ilginç alan ise büyücülüktür. Eski
Mısır kültüründe, insan ve hayvan tasvirleri (büyü bebekleri) yapmak için bal mumu
kullanılmıştır. Westcar Papirüsü olarak bilinen bir belge, bu konudaki en çarpıcı örneği
sunmaktadır. Bu belgeye göre, büyü yapımı için kullanılan malzemelerin sandıklarda her an
hazır tutulmaları amacıyla görevliler tayin ediliyordu. Kher-heb adı verilen bu makamda
oturan Aba-aner ismindeki Mısırlı, karısının âşığı olduğunu düşündüğü bir adam için böyle
bir büyü hazırladı.
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Aba-aner, bal mumundan bir timsah yaparak bunu karısının âşığının yıkandığı havuza
bıraktı. Balmumu timsah, havuzdaki suyla temas eder etmez canlandı ve kocaman gerçek bir
timsaha dönüştü. Hiçbir şeyden haberi olmayan âşık yıkanmak üzere havuza girince timsah
onu kaptığı gibi havuzun derinliklerine sürükledi ve orada yedi gün hapsetti. Yedinci günün
sonunda Aba-aner, ülkenin kralını kendisine bir mucize göstereceğini söyleyerek havuza
davet etti. Kralla birlikte havuzun başına gelen Aba-aner timsahı çağırdı ve ondan havuzda
hapsettiği adamı getirmesini istedi. Havuzun derinliklerine dalarak kaybolan timsah, biraz
sonra ağzında adamla geldi. Aba-aner sudaki timsahı eline alınca, timsah yeniden balmumu
bir makete dönüştü. Kral, memur Aba-aner’in bu büyüyü niçin yaptığını öğrenince, balmumu
timsahı aldığı gibi suya attı. Timsah suya düşer düşmez yeniden canlanınca, kral ona ahlaksız
adamı alıp gitmesini ve bir daha da geri dönmemesini emretti. Bunun üzerine timsah Abaaner’in karısının âşığını kaptığı gibi havuzun derinliklerinde kayboldu.14 Bu belge MÖ 2930
gibi erken bir tarihe aittir.
Düşmanların çeşitli maddelerden bebeklerinin yapılması ve onlara işkence edilmesi
geleneği, Eski Mısır’dan günümüze kalan bir uygulamadır. İnançlara göre, düşmanlara eziyet
etmek için onların bebekleri yapılır ve bebeklere zarar verilince bebeklerin temsil ettiği
kişiler de acı çeker ve hatta ölürlerdi. Bu uygulamanın bir örneği Amon-Ra tapınağının
günlük aktiviteleri arasındaydı. Amon-Ra’nın sonsuz düşmanı olan, kaos ve tahribatı
sembolize eden korkunç yılan Apep’in balmumu bebekleri yapılıp her gün tapınakta törenle
parçalanıyordu. Çünkü Apep, Mısır inanışında şafaktan önceki gök kızıllığını temsil
etmekteydi ve güneşin temsilcisi olan Ra ile her sabah onun doğuşuna engel olmak için
amansız bir mücadeleye tutuşuyordu. Ne var ki, gökyüzünde Ra’nın güçleriyle savaşan Apep
her gün bu savaşı bir kez daha kaybediyordu.15
Balmumunun Mısır kültürü içindeki en büyük kullanım alanlarından biri de kuşkusuz
mumyalamadır. Herodotos, Mısırlıların bu geleneklerinden söz ederken erken yaşta ölen
genç ve güzel kızların hemen mumyacıya verilmediğinden, çünkü mumyacılar arasında ölü
sevicilerin bulunduğundan bahsederek onları biraz küçümsemiştir.16
Her şeyden önce, ölenlerin içine kondukları lahdin kapaklarının balmumu ile
sıvanarak hava almasının önlendiğini söylemeliyim. Buna ilaveten mumyalama işinde
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balmumunun yoğun olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kimi ölüler doğrudan bal dolu küpler
içine konulur ve küplerin ağızları hava almayacak bir biçimde kapatılırdı. Bu konuda bazı
defineci hikâyeleri de bulunmaktadır. Rivayete göre, kaçak kazı sırasında ağzı kapalı bir küp
bulan defineciler heyecan içinde küpün ağzını açtıklarında hayal kırıklığına uğramışlardı.
Çünkü altın bekledikleri küpün içinden çıka çıka bal çıkmıştı. Ancak balın hâlâ tazeliğini
koruduğunu görünce de dayanamayıp yemeye başlamışlardı. Yedikçe azalan balın içinden bir
çocuk ölüsü çıkınca ise gerçeği anlamışlardı. Bebek ölüsü balın içine yatırılmış ve bal
tarafından korunduğu için hiç bozulmaksızın o güne dek gelebilmişti.17 Aslında feodal
devletlerde de sıkça kullanılan bir yöntemdir bu. Padişahın isteği üzerine başı kesilen
adamların başları bal çuvalının içinde sıcaktan etkilenmeden taşınabiliyordu ve Osmanlı
döneminde de bunun örneklerine rastlanmaktaydı.
Balın kullanıldığı alanlardan bir diğeri de kutsal törenlerdi. Mısır firavunları,
tapınakları ve törenleri yöneten rahiplere, bu törenlerde kullanmaları amacıyla çok sayıda bal
küpü verirlerdi. Bazı tapınaklarda beslenen kutsal hayvanların yiyecekleri arasında da bal
bulunmaktaydı. Kutsal törenlerin bir kısmında kullanılan ballı kek de yine önemli ürünlerden
biriydi.
Cin çıkarma törenleri, bugün olduğu gibi Antik Mısır kültüründe de sıkça ve büyük
bir kutlamayla yapılmaktaydı. Bu uygulama, bir tanrı heykeli ya da bir insanın mumyası veya
heykeli üzerinde gerçekleştirilmekteydi. “Ağzın açılması” da denilen bu uygulamada balın
kullanıldığını biliyoruz. Bu tür törenlerden birinde, töreni yöneten rahip şu duayı okur:
“Selam sana iki dünyanın kralı Amon-Ra. Sana, Horus’un gözü, Ra’nın gözünden
süzülen tatlı olan balı sunuyorum. Sunuların Kralı, iki dünyanın kralı olan Amon-Ra senin
kalbini tatlandırsın ve senden ayrılmasın diye onu sana sunuyorum.”18
Antik Mısır kültüründe balın kuşkusuz en ilginç kullanım alanına Kahun
Papirüsü’nde rastlanmaktadır. Jinekolojik açıdan önemli bilgiler içeren bu metinde balın
gebeliği önlemek için de kullanıldığı yazılmıştır.19
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Mezopotamya ve bal
Balın Mezopotamya ile ilişkisi de bir hayli eskilere dayanmaktadır. MÖ 3. binyılın
ortalarına doğru burada arıcılık, bal ve balmumunun var olduğu konusunda yazılı belgeler
bulunmaktadır. En azından Tunç Çağı’nın bronz işçiliğinde balmumunun kullanıldığına
ilişkin çok sayıda kanıt vardır. Özellikle bronz heykellerin içlerinin boş olması, onların
modelleri sayılabilecek kalıpların balmumundan yapılması sayesinde gerçekleşiyordu.
Balmumundan yapılan çekirdek modelin üzerine erimiş bronz dökülüyordu. Balmumu
eriyince de elde edilen figürün içi boşalıyordu.
Balın Mezopotamya kültüründe bereket ve koruma sağlamasıyla ilişkili olarak
oldukça yaygın bir kullanım alanı vardı. Önemli yapıların temellerine, kapı eşiklerine ve kapı
sürgüsünün üzerine bal döküldüğüne ilişkin pek çok yazılı belge bulunmaktadır. MÖ 2450
yılında Lagash lideri Gudea tarafından, Tanrı Ningirsu (Girsu kentinin tanrısı ve Enlil’in
oğlu) için yaptırılan yeni tapınağın tasvir edildiği silindir mühürden, bu inşaatta da bal
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Rüyasında kendisine görünen ve yapılacak tapınağın yerini
gösteren Ningirsu’nun bu talebini yerine getiren Kral Gudea, yapının temelini attığında,
bereket getirmesi ve tapınağı düşmanlardan koruması amacıyla bal ve tereyağı sunusunda
bulunmuştu.20 Yapının inşaatının bitirildiği ve Tanrı’nın heykelinin getirilip tapınağa
konulacağı o kutsal güne gelindiğinde, büyük bir törenle, tapınağın zeminine sütle
karıştırılmış tahıl, şarap, tereyağı ve baldan oluşan bir sunu serpilmişti. Aynı şekilde MÖ 682
yılında Babil’in yeniden inşa edilmesi sırasında da temellere yağ, bal ve şarap dökülmüştü.
Babil Kralı Nobanidus (MÖ 555-538), Harran’daki (Urfa) Sin (Ay Tanrı)
Tapınağı’nın duvarlarına ve ahşap mimari elemanlarına şarap, tereyağı ve bal döktürmüştü.
MÖ 2398 yılına tarihlenen bir yazıtta şöyle denmektedir: “Dünyanın dört bir yanının ve
Uruk’un Kralı Bursin, büyük tanrı Enlil için onun kurban alanına şarap, tereyağı ve bal evi
yaptırdı.”21
Bütün kültürlerde olduğu gibi Mezopotamya’da da bal kötü güçlerin kovulmasında
kullanılan önemli bir büyü maddesi olarak yer almıştır. MÖ 3. binyılın ortalarından itibaren
pek çok örneği bulunan cin çıkarma ayinleri, yazılı belgelere de yansımıştır. Bunlardan
birinde bu ayinin tüm aşamaları anlatılmaktadır. “Törende rahip kendisini kesilmiş süt ve
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balla yağladı. Sarayda hazırlanmış yedi sunuyu yere koydu. Bunlar arasında farklı ekmekler,
et, bal, zeytinyağı, tereyağı ve süt bulunuyordu. Rahip özel duasını ezbere okuduktan sonra,
dört bir yana tereyağı ve bal karışımını serpti. Daha sonra sarayın yakınındaki açık alana
geçti. Orada içinde şarap, tereyağı, zeytinyağı ve bal karışımı dolu olan yedi kap vardı. Kral
bu suyla yıkandı. Tanrılar için hazırlanan bal sunudan oluşan libasyon için güneşin doğması
beklendi.”22
Mezopotamya kültüründe Bal-Tanrı olarak geçen bir tanrı bulunmakla beraber, bu
tanrının kimliği konusunda fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. “Bu yüzden şeytani olmayanlar
yakına kadar gelebiliyordu. Ben yerimi aldım, Bal-Tanrı ve lal-arag (bal küpü) bütün kötü
güçleri kovma özelliği olduğu için kapıdaydılar.”23
Bal kimi zaman tanrıların yatıştırılması için de sunu olarak kullanılabilmekteydi.
Örneğin Babil Kralı Şamaş-şum-pal kardeşi Asur Kralı Asurbanipal’e karşı MÖ 648 yılında
isyan ettiğinde önce ismini aldığı Güneş Tanrı Şamaş’a gitti ve yardımını istedi. Şamaş onun
isteklerine sıcak bakmayınca Şamaş-şum-pal bu kez yardım istemek amacıyla Ay Tanrı Sin’e
gitti ve kendisine yardım etmesi için ona yalvardı. “Senin hizmetindeyim, en iyi şarabı ve
balı sana sunu olarak getirdim” dese de Tanrı Sin onun talebini geri çevirdi. Bu duruma çok
sinirlenen Şamaş-şum-pal sarayını yaktı ve kendisini ateşe attı.24
Herodotos, Mısırlılar gibi Babillilerin de ölülerini mumyaladıklarından ve hatta balın
içinde beklettiklerinden söz etmektedir. Benzer biçimde Amasyalı coğrafyacı Strabon da
Asurluların ölülerinin bedenlerini balla kapladıklarını ifade etmiştir.
Mısır gibi Mezopotamya kültürlerinde de balın sağlık amacıyla kullanıldığını
biliyoruz. Bedendeki yaraların iyileştirilmesi için baldan yararlanılırken, buna dair en ilginç
örnek beyazlayan saçlara karşı arıların kullanılmasıdır. Bu konudaki reçetede, bir avuç arı
alınması ve yağda kızartıldıktan sonra beyazlayan saçlara sürülmesi tavsiye edilmektedir. Bu
uygulamayla saçların simsiyah olması amaçlanmaktadır (Ransome 2004:39).25 Sağlık
sorunlarını anlatan papirüslerin en ünlülerinden biri Hearst Papirüs’üdür. Genellikle kırık ve
çıkıkların tedavisini anlatan bu papirüsten Mısırlıların kırıklar için un, bal ve kaymaktan
oluşan bir karışım kullandıklarını görüyoruz. Kırığın üzerine sürülen bu karışımın yavaş
yavaş donarak kırılan yerin hareketliliğini önleyen bir çeşit alçı işlevini de üstlendiği
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anlaşılmaktadır. Ayrıca, toz haline getirilmiş kimyonun, bal ve ılık sütle karıştırıldığında
öksürüğe iyi geldiği Mısırlılar tarafından bilinmekteydi. Ünlü bir diğer Mısır papirüsü olan
Eber Papirüs’ünde de balın sağlık için kullanıldığına değinilmiş ve bununla ilgili çeşitli
reçeteler verilmiştir. Örneğin, çürük dişlerin doldurulması ile ilgili bir reçetede şunlar tavsiye
edilmektedir: Biraz Mimi unu, bir avuç Nübya toprağı ve bir kaşık balla oluşturulan karışım
dolgu malzemesi olarak dişin çürük yerlerine doldurulurdu. Bir diğer reçetede ise güherçile,
sarı aşı boyası ve bal karıştırılarak çürük dişlerin doldurulması tavsiye edilmekteydi.26
Balcılık kimi krallar için, ülkesine getirerek halkın hizmetine sunduğu bir övünç
kaynağı olmuştur. Bu konuya ilişkin bir belge Babil’deki bir anıt üzerinde yer almaktadır:
“Benim dönemime kadar hiç kimse bal yapan arıları görmemiş ve onları Suhki’ye
getirmemiştir. Ben onları Khabkha Dağları’ndan getirdim ve Gabari-ibni bahçesine koydum
(…) Onlar bal ve bal mumu yaptılar. Bal ve bal mumu yapımını ben anladım ve bahçıvanlar
anladı (…).”27
MÖ 701 yılına tarihlenen bir stel üzerindeki metinden balın ekonomik ve siyasi
olarak da önemli bir ürün olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, Asur kralı Sennakherib, Judah
kralına savaş açmıştı. Bir adamını Jarusalem halkına göndermiş, bu konuda propaganda
yapmasını istemişti. Adam, Jarusalem kentinde halka krallarının kendilerini kandırdığını,
eğer Kral Sennakherib’e itaat ederlerse onun Jarusalem’i kendi ülkesi gibi mısır, şarap,
zeytinyağı, ekmek ve balla dolu bir ülke haline getireceğini söylemişti.28 Bu ve benzeri çok
sayıdaki metin, bal ve ürünlerinin Mezopotamya kültürü için ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.
Anadolu’nun en önemli antik güçlerinden biri olan ve merkezi bir krallığa sahip
bulunan Hititlerin kültüründe de bal büyük önem taşımaktaydı. Öyle ki, yazılı kültürün en
eski temsilcilerinden olan Hititler, bu önemi yasalarına da yansıtmışlardı:
Madde 91:
[Eğer] bir kovanda yaşayan arı topluluğunda “[arıla]rı biri çalarsa, eskiden “[1+x
şekel gümüş veriyordu. Şimdi beş şekel gümüş versin ve <böylece suçu> evinden
uzaklaştırır.
Madde 92:
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Eğer iki kovanı, eğer üç kovanı biri çalarsa, eskiden <o> arılar tarafından sokuluyor
<du> ve şimdi altı şekel gümüş versin. Eğer bir kovanı biri çalarsa, eğer içinde arı yoksa, üç
şekel gümüş versin.29
Antik Yunan ve Roma kültürlerinde arı ve bal
Antik Yunan ve Roma kültürlerinde de bal, çok amaçlı bir besin maddesidir.
Antikçağ’ın en eski yazarlarından olan Homeros, Akha ordusunu göreve çağıran Nestor’un
(Pylos Kralı) konuşmasının ardından şunları söylemiştir:
“Hani oyuk bir kayadan kovan kovan çıkan arılar
nasıl dalga dalga gelir de dönerlerse kasırga gibi,
yaz çiçeklerinin üstünde salkım salkım,
bir dalga bir yana, bir dalga bir yana
işte tıpkı onun gibi, sürü sürü,
gemilerden çadırlardan çıktı halk”30
Homeros, başka bir dizede yine Nestor için hazırlanan sofrayı tanımlarken baldan söz
etmektedir:
“Kadın önce bir masa çekti önlerine
güzel bir masa göktaşından cilalı,
üstüne tunçtan bir kap koydu
bir de içkiye katık olacak soğanla bal
yanına da kutsal buğdaydan yapılmış ekmek koydu”31
Eserlerini MÖ 8. yüzyılda kaleme aldığı bilinen Homeros’un bu dizelerinden de
anlaşılacağı gibi, Akhalılar hem yaban balını biliyorlardı, hem de bal güzel sofraların
vazgeçilmez bir ürünüydü. Troia Savaşı’nın, kaleme alınmasından en az 400 yıl önce olduğu
ve bu destanın bu süre içinde ağızdan ağıza aktarılarak varlığını koruduğu dikkate alınırsa,
Homeros’un bu dizelerinin MÖ 2. binyılın sonlarında Akhalıların arı ve balla olan ilişkileri
konusunda ciddi bir veri oluşturduğu düşünülebilir.
29
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Antik Yunan kültürü hakkında çok önemli eserler vermiş olan Kymeli Hesiodos da bal
konusuna değinmiştir. Theogonia adlı eserinde Zeus’un kadınları yaratma nedenlerini
sayarken feodal bir erkek egemen toplumun kadına bakışını da sergilemektedir. Hesiodos,
kadınlar ve yaban arıları arasında bir benzerlik kurarak kadınları aşağılamıştır:
“Hep bolluktur onların özledikleri
Nasıl ki arı oğullarının sığındığı yerde
Hep beslerse verimli bal arıları
İşi gücü kötülük olan yaban arılarını,
Bal arıları her gün güneş batıncaya dek
Bembeyaz petekleri öredururken
Ötekiler sığınıp kovanların içine
Başkalarının emeği ile beslenirler”32
Bal ve arıcılıkla ilgili yayınların pek çoğunda insandan çok daha eski bir tarihi olan
arıların sosyal yaşamlarının insanlara örnek teşkil ettiği ifade edilmektedir. Ancak bu noktada
arıların yaşamı değil de, bal arıları ve yaban arılarının mücadelesi erkek ve kadın arasındaki
ilişkinin metaforu olarak kullanılmıştır. Burada bu pasajı Hesiodos’un mübalağası olarak
görmemek gerekir. Antik Yunan kültürünün kadına bakışı gerçekten de bu minvaldedir ve
başka örneklerle de bunu teyit etmek mümkündür.33
Hesiodos “Erga kai Hemera” (İşler ve Günler) adlı, insanların gündelik hayatlarına
dair öğütler verdiği eserinde de bir metafor olarak bal arılarını kullanmıştır:
“Perses oğlum aklından çıkarma söylediklerimi:
Çalış ki açlık kaçsın bulunduğun yerden,
Sevdir kendini başı çelenkli Demeter’e,
Ambarını dolduracak olan ulu tanrıçaya
Açlık işsiz insanlara yoldaştır,
Tanrılar da insanlar da kızar o kimseye ki
Hiçbir işe yaramadan yaşar,
Bal yapmaz yaban arılarına benzer,
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İşten kaçıp başka arıların ballarını yer”34
Antik Yunan dilinde bal arıları çalışan erkek ve asalet ile özdeştirilirken eşek arılarının
çalışmayan kadın ve asalak olarak anlam bulduğu, Hesiodos’un bu iki metninden
anlaşılmaktadır.
Eski Atinalıların en ünlü kişiliklerinden biri olan ve yasa yapıcılığıyla tanınan Solon,
arıcılık ve bal üretimi üzerine de bir düzenleme yapmıştır. MÖ 639-599 yılları arasında
arkhon olarak görev yapan Solon’un arıcılık üzerine yaptığı düzenleme her şeyden önce bu
konunun düzenlemeye ihtiyaç duyacak kadar önemli olduğunu göstermektedir. Muhtemelen
balcılık o tarihlerde endüstriyel bir ürün olarak yaygınlaşmış ve bazı sorunlarla karşı karşıya
kalmıştı. Solon bu sorunların üstesinden gelmek amacıyla Atinalılar için hazırladığı yasanın
içerisine bu konudaki düzenlemeyi de koymayı ihmal etmemişti. Buna göre, arıcılık yapan bir
kimse diğerlerinden 300 ayak uzakta oturmalıydı. Atina bal üretimi konusunda diğer
rakiplerinden çok daha ileride olmak istiyordu.35
Solon’dan çok sonraları, MÖ beşinci yüzyılda, Tiran Perikles döneminde 20 bin arı
kovanı bulunduğu bilinmektedir. Bu dönemde muhtemeldir ki Atina balı, tüm dünya üzerinde
isim yapmış bir ürüne dönüşmüştü. Yukarıda da söz ettiğimiz Zenon papirüsünde Dromon
adlı bir adam Zenon’a şunları yazmakta:
“Senin vatandaşlarından birisi bana tanrıların izniyle gözlerim için ihtiyaç duyduğum
bir kotyle36 Attika balı sattı”.37
Bu metinden Attika bölgesinin ballarının Mısır’a bile ihraç edildiği, orada bile
tanındığı anlamı çıkmaktadır.
Yunan filozofları da düşüncelerini oluşturmak için kimi zaman bal ve arıları metafor
olarak kullanmışlar, kimi zaman ise balı bir besin maddesi olarak yüceltmişlerdir. Örneğin,
ruhların taşınımı konusundaki teziyle ünlü Pythagoras (MÖ 6. yüzyıl) uzun yaşamı boyunca
düzenli olarak bal tüketmiştir. Pythagoras’ın izinden giderek ruhların arılarla ilişkisini kuran
filozoflar da bulunmaktadır. Athenaeus (MS 3. yüzyıl) bu konuda şunları söyler:
“Aristoxenes’in söylediklerine bakılırsa, ekmek ve bal Pythagoras’ın en temel
besiniydi. O, ‘kim bal yerse diğerlerinin muzdarip olduğu hastalıklardan uzak durmayı
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başarır’ demiştir. Ve Lycus, Sardinia Adası’nın yakınında yaşayan halklardan birisi olan
Cyrealılar‘ın çok uzun yaşadıklarını, çünkü düzenli olarak bal tükettiklerini ifade etmiştir”.
Athenaeus aynı zamanda uzun yaşamayı bal yiyerek beceren Abderalı Democritus’un (MÖ
460) hikayesini de aktarmıştır.38 Uzun yıllar dinç bir yaşam sürmüş olan Democritus, sağlıklı
kalabilmek için günlük yemeğini günden güne azaltmaya ve sonunda da baldan başka hiçbir
şey yememeye başladı. Sadece balla beslenen Democritus uzun yaşamını bu besin maddesine
borçluydu. Kendisine bu denli uzun ve sağlıklı biçimde nasıl yaşadığını soran birine, insanın
bedeninin içi için balın, dışı için ise yağın önem taşıdığını söylerdi.39
Antikçağın ünlü tarihçisi Herodotos da ünlü eseri Historiai’da bal ve arıcılıktan söz
etmiştir.
“Bunlardan sonra (Libya) Gyzantlar gelir. Ülkelerinde çok bal veren arılar vardır ve
dediklerine göre ustaları vardır, onlar daha da çok bal yaparlar”.40
Herodotos Lydialılardan söz ederken de şöyle der:
“Phrygia’dan Lydia’ya geçildi. Yol ikiye ayrıldı, sol yan Karia’ya, sağ yan Sardes’e
doğru; bu yol tutulursa Maiandros’u aşmak gerekir ve oradan hünerli ustaların has buğday
ve ılgın ağacı çiçeklerinden bal çıkardıkları Kallatebos kentine varılır. Kserkses bu yolu
tuttu; bu yolda bir çınar ağacı gördü, o kadar güzeldi ki dallarına bir altın taç astı ve
korumak üzere yanına Ölümsüzlerinden birini bıraktı. Ve ertesi gün Lydia başkentine
girdi”.41
Antikçağın arıcılık ve bal konusunda en ilginç olayını aktaran yazar hiç kuşku yok ki,
Xenophon’dur. MÖ 5. yüzyılın sonunda Batı Anadolu’ya satrap olarak atanan genç Kyros,
kardeşi Pers Kralı olan Artaxerxes’e karşı savaş açmıştı. Batı Anadolu kentlerinden topladığı
ve çoğunluğu Yunanlı olan on binlerce paralı askerden oluşan ordu ile İran üzerine yürüyen
Kyros, ordusu savaşı kazanmasına rağmen kendisi savaştan sağ olarak çıkamamıştı. Birden
bütün amaçlarından sapan ordu çaresiz geri dönmek zorunda kalmıştı. Hayli çetin geçen bu
dönüş sırasında Trapezos kenti (Trabzon) yakınlarındayken ilginç bir olay yaşanır:
“Onların koşmaya başladığını gören düşmanlar yerlerini bırakıp her yöne kaçmaya
başladılar. Doruğa ulaşan Yunanlılar bol erzak dolu bir çok köyde konakladılar. Bu köylerde
onları şaşırtan bir tek şeyle karşılaştılar: Bir çok kovan vardı ve bu kovanlardaki peteklerden
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bal yiyen askerler kustular, ishal oldular ve içlerinden hiç biri ayakta duramıyordu; az
yiyenler körkütük sarhoş olmuş insanlara, çok yiyenler ise azgın çılgınlara, hatta can çekişen
insanlara benziyorlardı. Bu durumda bir çoğu bir bozgun sonrasındaymış gibi yere serilmiş,
büyük bir umutsuzluk başlamıştı. Ertesi gün kimsenin ölmediği görüldü ve sarhoşluk yaklaşık
olarak bir gün önce başladığı saatte geçti. Üçüncü ve dördüncü gün müshil almış gibi bitkin
düşmüş halde ayaklandılar. Oradan iki günde yedi fersenk aşarak Trapezos’a ulaştılar…”.42
Xenophon’un aktardığı bal zehirlenmesi eski çağlardan itibaren bilinen bir olgudur.
Bunun Prehistorik çağlarda düşmanları etkisiz hale getirmek için kullanılan bir yöntem
olduğu bile iddia edilmektedir. Çamurla kapatılmış arı kovanları dikkatle düşman birliklerinin
bulunduğu yere taşınıp üzerlerine atılıyor, dağılan kovanlardan çıkan arılar askerlere ciddi
zararlar veriyorlardı. Ortaçağ’dan itibaren bu uygulamanın tarihsel örneklerini de
bulabilmekteyiz. “Retrospektif çalışmalar deli bal sendromunun MÖ 400’lü yıllara dayanan
bir tarihçesi olduğunu göstermiştir. Rhododendron zehirlenmesi, deli bal zehirlenmesi,
grayanotoksin zehirlenmesi ve bal tutması da denilen bu zehirlenmeye grayanotoksin, diğer
adıyla andromedotoxin adlı bir toksinin neden olduğu bildirilmektedir. Zehirlenme için bu
baldan 50-100 gram tüketilmesi yeterli olmaktadır… Günümüzde deli bal Karadeniz
Bölgesi’nde alternatif tıp ilacı olarak kullanılmaktadır… MS 946’da Kievli Olga’nın Rus
düşmanları aynı bölgede, aynı hataya düşmüştür. Onu sevenler fermente edilmiş tonlarca balı
düşmanlarına hediye ederek onları zehirlemiş böylece 5.000 neferin tümü baygın halde iken
öldürülmüştür. 1489 yılında aynı yerde yaklaşık 10.000 Tatar askeri Ruslar tarafından deli
bal petekleri yedirilerek öldürülmüştür.”43
Deli bal zehirlenmesi ile ilgili ilginç bir tarihsel örneği de Anadolu’nun Antikçağ’ı
hakkında önemli bilgiler veren Amasyalı coğrafyacı Strabon aktarmaktadır:
“Pontos’un Doğu tarafını meydana getiren Paryadros Dağı da vardır. Şimdi bütün bu
dağlarda yaşayan insanlar vahşidir. Fakat Heptakometler daha da kötüdür. Bazıları
ağaçlarda veya seyyar ahşap kulelerde yaşarlar. Bu kulelere Mosyn dendiğinden, antik
devirde bu insanlar Mosynekler olarak adlandırılmışlardır. Bunlar, vahşi hayvan eti ve ceviz
yiyerek yaşarlar ve kulelerinden atlayarak yolculara saldırırlar. Heptakometler, Pompeius’un
ordusu dağlık ülkeden geçerken, üç Roma bölüğünü imha etmiştir. Bunlar, ağaç
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sürgünlerinden elde edilen deli balı kâselerle yol üzerine bıraktılar ve askerler bunu yiyip de
bilinçlerini kaybedince, onlara saldırarak kolayca hepsini saf dışı ettiler.”44
Xenophon, bir diğer eseri olan Economics adlı kitabında, İshomakhos’un karısını nasıl
eğittiğini arı metaforundan yola çıkarak anlatır. Buna göre, İshomakhos evlendiği ve henüz 14
yaşında olan karısına, nasıl yaşaması ve davranması gerektiği konusunda arıların yaşamını
örnek olarak verir. Evli bir kadının kraliçe arıya benzediğini karısına anlatan İshomakhos,
karısının kraliçe arının görevlerini sorması üzerine, kraliçe arının her şeyden önce bir peteğin
içinde kendisini gizlediğini söyleyerek onun da evde kalması gerektiğini ima etmektedir. O’na
göre, kraliçe arı, binlerce işçi arının getirdiği besinleri işler ve yenilebilir hale getirir.
Petekteki düzeni sağladığı gibi, genç arıların eğitimi de onun sorumluluk alanı içindedir.45
İshomakhos gerçekte, yukarıda Hesiodos örneğinde de olduğu gibi eril Yunan
dünyasının kadınına bakışını sergilemektedir. Burada sözü edilen kadın, kocasının ve
toplumun gözünde değerli olan evli kadındır.
İlginç bilgilerden biri de ünlü düşünür Aristoteles’in yaptırdığı cam bir arı kovanında
arıların davranışları üzerine gözlemler yaptığı ve izlenimlerini yazdığı bilgisidir. Ancak bu
kitabın günümüze kadar kalmadığını söylemek gerekir. Bununla birlikte, Aristoteles çok
bilinmeyen bir eseri olan History of Animals adlı kitabının pek çok yerinde arı davranışları ile
ilişkili gözlemlerini aktarmıştır. Arıların çeşitlerini, türlerini ve işlevlerini aktaran Aristoteles,
onların görünümlerini de tanımlamıştır. Örneğin arı türleri içinde en çalışkan olanları
yuvarlak, küçük ve benekli olarak tanımlamıştır.46
Bal Antikçağ’ın tüm kültürlerinde etkin olarak kullanılan bir besin maddesi olmuştur.
Bunun ilginç örneklerinden birini, hayatını doğaya adayan ve bu uğurda canını veren Romalı
yazar Plinius vermektedir:
“Bal Şarapları
Bu tür şarap da sadece su ve baldan yapılır. Bunun için kullanılacak yağmur suyunun
5 yıl bekletilmesi tavsiye edilir. Bazı usta üreticiler yağmur suyunu hemen düşer düşmez de
kullanırlar. Suyun 3/2’sini kaynatarak, kalan suya yine suyun 3/1’i kadar eski bal katarlar.
Yani 3 ölçek suya 1 ölçek bal koyarlar. Bu karışımı 40 gün boyunca, köpek yıldızının
yükselişine kadar güneşte bırakırlar. Bazıları bunu 9 gün sonunda mantarlarlar. Bu içeceğe
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Yunanlılar ‘ballı su’ (hydromeli) derler ve yıllandıkça şarap tadı alır. Phrygia’da en değerli
şarap budur.
Bal sirke ile karıştırmak için bile kullanılır. Bu karışıma da Yunanlılar ‘ekşi şarap’
derler; 4-5 kilo bal 1 lt kadar eski sirke ile karıştırılır, yarım kilo kadar deniz tuzu, 2 lt kadar
da yağmur suyu eklenip 10 taşım kaynatılır; bundan sonra boşaltılıp yıllandırılır. Bütün bu
şaraplar otorite sahibi Themison adlı biri tarafından yasaklanma durumuna gelmiştir ve
yemin ederim ki bu kokulu ve esanslı şarapların doğal olduğuna ve bu nebatların şarap
yapımında kullanmak için yaratılmış olduklarına inananlar dışında çok az kişi bu şarapları
zevkle içebilir. Bu tür icadları öğrenmek insan zihninin keşifçi yönünü göstermesi bakımından
eğlencelidir. Bu şarapların hiçbirinin bir yıldan fazla dayanamayacağından hiç kimse şüphe
etmemelidir. Zaten bunların büyük bir çoğunluğu bir aydan çok dayanmaz. Ancak daha önce
de belirttiğimiz bazıları gerçekten yıllanmış ürünlerdir”.47
Bugün olduğu gibi Antikçağ’da da balın kullanım alanları bir hayli genişti. Bu
nedenledir ki özellikle de Roma döneminde yaşamış yazarların pek çoğu baldan söz
etmişlerdir.
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Mitolojik Arıların Ballı Öyküleri
Deniz Gezgin*
“Bal rüzgârları onurlu fakirler için boşaltırlar bal nehirlerini, bal dolu bitkiler bizim
içindir. Gece ve gündüz yeryüzünü bizim için zenginleştirir, bal cennetin babasıdır. Balla
zenginleştirilen ağaç bizim içindir, balla zenginleştirilen güneş, bal dolu inek, hepsi bizim
içindir” (Satapatha Brahmana)1
Hint kültüründe bal ve arı büyük bir kutsiyete sahiptir. Bal, korunması gereken kutsal
bir nimettir. Bal çalan bir kişinin öteki yaşamında bir at sineğine dönüşeceğine inanılır. Bal
ve arı Hint ilahilerinde, şarkılarında ve şiirlerinde geniş yer tutarlar. Hint kültüründe arıların
cennete ulaştığına dair bir inanış vardır. Ayrıca ruhlar, arılar ve sinekler olmak üzere ikiye
ayrılırlar; arıya dönüşen ruhlar cennete gidecek olanlardır.
Hint mitolojisinde Vişnu, evreni düşleyen yaratıcı güçtür. Başlangıçta bir güneş tanrısı
olan Vişnu, evreninin koruyuculuğunu üstlenen bir tanrı olarak tanımlanır ve dünyayı düzen
içinde tutmak onun görevleri arasındadır. Tanrı Vişnu, çok sayıda farklı isimle anılmaktadır.
Tanrının bu isimlerinden birisi de ‘Madhava’dır.2 “Madhu’dan doğma” anlamına gelen bu
isimdeki ‘madhu’ kelimesi, Sanskritçe’de ‘bal’ anlamına gelmektedir.3 Yani Vişnu, baldan
doğan bir tanrıdır. Vişnu’nun isimlerinden bir diğeri ise “nilüfer göbekli” anlamındaki
“Padmanabha”dır.4 Vişnu’nun bu ismi karısı Padma’dan (nilüfer çiçeği), bir diğer adıyla
Lakşmi’den (iyi şans) gelmektedir. Tanrıça Padma/Lakşmi, güzelliği temsil eder ve
tasvirlerinde çoğunlukla Vişnu’nun ayak ucunda oturur vaziyette betimlenir. Bu tasvirlerde
Vişnu’nun göbeğinde tanrıça Padma’yı simgeleyen bir nilüfer çiçeği boy vermiştir.5
Padmanabha (nilüfer göbekli) isminin kaynağı da buradan ileri gelmektedir. Baldan doğan
Tanrı Vişnu’nun göbeğinden çıkan nilüfer çiçekleri de arılarla ilişkilidir.
Güneş doğduğunda lotus çiçeği açar
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Onun mahkumlarından arılar özgür kalır ve uçar6
Bu eski Hint şiirinde “lotus”un7, yani nilüfer çiçeğinin yapraklarını büzerek arıları
içine hapsettiği ve gün doğumunda yapraklarını açan çiçekten arıların özgürlüğe uçtukları
anlatılmaktadır. Nilüfer çiçeği, suların üreme organı, evrenin rahim ağzı olarak sembolize
edilir. Yaşamı doğuran suların vulvası olan nilüfer çiçeğinin, Vişnu’nun doğduğu balı
dölleyen arıları içinde hapsetmesi manidardır.
Tanrı Vişnu, dünyayı korumak ve düzeni sağlamak adına zaman zaman çeşitli
görünümlere bürünmüştür. Vişnu’nun bazen bir balık, bazen bir kaplumbağa ya da
yabandomuzu gibi avatarları arasında bir de cüce bulunmaktadır. Vişnu, ifritler dünyayı
kuşattığında bir cüce görünümünde ifritlerin efendisi Bali’nin karşısına çıkmıştı. Cüce Tanrı,
Bali’den üç adımda geçtiği yeri kendisine vermesini istedi. Bali, teklifi yapan bir cüce
olduğundan hiç tereddüt etmeden onay verdi. İşte o zaman Cüce Tanrı, üç adım attı. Onun
küçük ayaklarıyla attığı üç adım yeryüzü, gökyüzü ve cenneti içine alıyordu. Cüce Vişnu’nun
üç adımda tüm evreni aşması diğer tanrılar, insanlar ve hatta ifritler arasında büyük saygı
uyandırdı ve hepsi tanrının hakimiyetini kabul ettiler. Bu mitostan ötürü Vişnu’nun dünyayı
ifritlerin elinden kurtaran üç adımı Hint inanç dünyasında büyük önem taşır; öyle ki Cüce
Tanrı’nın adımlarına tapınılır ve üç rakamı kutsal kabul edilir8. Vişnu’ya, her biri güneşin
doğuşunu, yükselişini ve batışını simgeleyen adımlarından dolayı “geniş adımlayan” anlamına
gelen “Urukrama” adı verilmiştir9. Vişnu’nun üçüncü adımının kapladığı yeri hiç kimse
göremez çünkü burası gökyüzünün en yüksek noktasıdır;

Tanrı Vişnu’nun evi de işte

buradadır. Brahman mitolojisinin temel kaynaklarından sayılan ve ‘Vedalar’ adı altında
toplanan dört kutsal el yazmasının en eskisi olan Rig-Veda’da Vişnu’nun üçüncü adımının
kapladığı bu kutsal yer epik bir dille anlatılır: “Vişnu’nun en yüksek adımında bir içki kaynağı
vardır”,10 “Onun tanrıları seven insanların kendinden geçtiği kıymetli yaşam yerine ulaşsam;
insan orada koca adımlıyla, bal çeşmesi Vişnu’yla en yüksek yerinde kaynaşır”11
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Tanrı Vişnu’nun sembolleri arasında ‘mavi arı’ da vardır. Mavi, Tanrı’nın en yüksek
adımının eriştiği ve tanrıların yaşadığı yer olan gökyüzünü, arı ise Vişnu’yu simgeler.
Vişnu’nun sekizinci enkarnasyonu olan Krişna (esmer), başının üzerinde mavi bir arıyla tasvir
edilir. Krişna, bir zamanlar Tulasi (fesleğen) adında bir kıza aşık olmuş ve sevdiği kızı
ölümsüz kılmak adına onu bir bitkiye; fesleğene dönüştürmüştü. Bundan dolayı fesleğen,
Krişna’nın kutsal bitkisi olarak benimsenmiştir. Hintliler kovandan bal alırken mutlaka
ellerinde fesleğen tutarlar. Çünkü Krişna’nın kendisini kovana hapsettiğine inanırlar.12
Bundan dolayı bal toplama işi dinsel bir ritüele dönüşür ve Tanrı’nın gönlünü hoş tutmak
adına fesleğenin tılsımına başvurulur.13
Vişnu’dan başka Hint mitolojisinde arılarla ilişkisi olan arzu ve aşk tanrısı Kama
vardır. Kama, Yunan mitolojisindeki Eros ile benzeştirilebilir. Onun da tıpkı Eros gibi
insanların kalbine fırlattığı aşk okları ve yayı vardır. Şair Kalidasa’nın dizelerinde anlattığına
göre Kama’nın yayının ipleri arılar tarafından yapılmıştır:
Bahar, iri yarı bir asker gibi gelir,
Aşkın yayını taşır;
Ve yayın üzerindeki parlak ip
Arılar tarafından yapılmıştır14
Hint mitolojisinde at-adamlar olarak bilinen ikiz tanrı Asvinler, arı ve balla ilişkisi en
güçlü olan tanrılardır. Daima genç, hızlı ve altın gibi parlak olan Asvinler, bilgelikleriyle ön
plana çıkarlar. Onları ayrıcalıklı kılan ise derilerinin bal ile dolu oluşudur. Asvinler, sürekli
bal içerler ve bundan dolayı hep genç görünürler. Belki de bu yüzden göğün doktorları olarak
benimsenmişlerdir; insanlara gençlik, güzellik ve sağlık kazandırdıklarına inanılmıştır.15
Asvinlerin bal taşıdıkları bir arabaları ve ucundan bal damlayan bir kırbaçları vardır. Asvinler
“Maduvahana” isimli arabalarıyla yardıma ihtiyacı olanlara adeta Hızır gibi yetişirler:
Ey Asvinler, arabanızla zenginlik getirerek,
Buraya dindar ölümlünün yardımına gelin,
Bizi bitkinlik ve hastalıktan koruyun,
Gece-gündüz bizi kollayın, ey bal âşıkları!16
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Asvinlerin “Madhukasa” adlı kırbaçlarıysa Rig Veda’da şöyle tasvir edilir:
“Ballı damla sizin kırbacınızdır,…
Kurbana serpilen”17
Asvinler arı ve balla olan ilişkilerinden ötürü her türlü şifanın dağıtıcısıdırlar. İnsanlar
onlardan yardım dilediklerinde ballı bir şarkıyı seslendirirler: “Asvinler sizin için arıların
ağzındaki balı alırlar, ağzındaki balla randevuya giden kadın gibi” (Rig-Veda I. 106,10).18
Veda kitaplarından Athara-Veda’daki bir ilahide de Asvinlere özel bir yer ayrılmıştır:
“Cennetten, yeryüzünden, atmosferden, denizden, havadan, kanattan, bal kırbaçları
fışkırır.
Bal kırbaçları hediye olarak geldiği zaman orada yaşam nefesi vardır, orada
ölümsüzlük aşağıya iner.
Tanrılar bal çubuklarının babasıdır ve bütün türler ondan meydana gelirler.
Işığın kralı Asvinler beni arı balı ile kutsadılar, insanlar arasında daha güçlü bir
söylem tutturabilirim”.19
Antik Yunan kültüründe arılar yaşamın ve ölümün kutsallığını simgelerler. Ekinlerin
koruyucu tanrıçası Demeter bu anlamda arılarla yakından ilişkilidir. Yeryüzündeki canlılar
hayatlarını Demeter’e borçludurlar. Çok bilinen bir Yunan mitine göre tanrıça Demeter’in kızı
Persephone, Ölüler ülkesinin tanrısı Hades tarafından yeraltına kaçırıldığında, Tanrıça büyük
bir kedere kapılarak her yerde kızını aramaya koyulmuş ve tüm işleri bir kenara itmişti.
Persephone’nin yokluğu, Demeter’in de yokluğunu doğurmuş ve canlı yaşamını tehdit eder
olmuştu. Çünkü Tanrıça’nın yası, ekinlerin kurumasına, toprağın ürün vermemesine neden
oluyordu. İşte bu yaklaşan felakete bir çözüm düşünen tanrılar Yeraltı ülkesi’nin hakimi
Hades’ten Persephone’yi serbest bırakmasını istediler. Ancak bu imkânsızdı, çünkü
Persephone orada kaldığı süre içerisinde ölüm ülkesinin meyvelerinden bir nar çekirdeğinin
tadına bakmış, böylece Hades’in karısı olmuştu. Bunun üzerine Zeus, Hades’le bir anlaşma
yaptı. Buna göre Persephone yılın altı ayını yeraltında kocası Hades ile, diğer altı ayı ise
yeryüzünde annesi Demeter’le geçirecekti. Bu ölüm ve yeniden doğumun bir temsiliydi.
Bundandır ki yılın altı ayı toprak küskün ve verimsiz, altı ayı ise coşkun ve bereketli
olmaktadır. Persephone Antik Yunan’da “Melitodes” – ballı - olarak anılır. Onun ve
Demeter’in rahibelerine ise “Melissai” – arılar - denir. Ayrıca Yunan mitolojisinde su perileri
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de bazen bees- arılar- olarak çağrılırlar ve ruhun tazelenerek yeniden doğumunu sembolize
ederler.20
Yunan mitolojisinde arı anlamına gelen “Melissa” adında çok sayıda kadın kahraman
vardır. Ancak bunlardan birisi ekinlerin tanrıçası ve bereket temsilcisi Demeter’in
rahibelerindendir. Söylenceye göre Melissa, Tanrıça’nın güvenini kazanmış ve Demeter ona
tüm sırlarını öğretmişti. Ancak bir gün Melissa’nın komşuları ondan Demeter’in gizini
öğrenmek istemişler ve genç rahibeyi köşeyi sıkıştırmışlardı. Melissa ağzından tek kelime
dahi çıkarmayınca da onu parçalayarak öldürmüşlerdi. Demeter sadık rahibesine yapılan bu
adi saldırının acısını fena çıkarmış ve bu kadınların yaşadığı yeri gönderdiği veba salgınıyla
kırıp geçirmişti. Demeter, rahibe Melissa’nın parçalanmış bedeninden de arıları var etmişti.21
Yunan mitolojisinin en büyük tanrısı olan Zeus’un doğum hikayesinde de arıların ve
balın çok büyük bir yeri vardır. Mitolojiye göre birinci tanrılar kuşağından olan Kronos’a bir
kehanet bildirilmiş; Tanrı çocuklarından birisi tarafından tahtından edileceği konusunda
uyarılmıştı. Bundan dolayı Kronos, yer tanrıçası Reia’nın doğurduğu bütün çocukları,
anneleri yüzlerini dahi görmeden yutuyordu. Ancak bir gün Reia buna bir son vermek istedi
ve Zeus’u bir gece gizlice doğurdu. Sabah olduğundaysa bir kundağa sardığı taşı Kronos’a
yemesi için götürdü. Kronos bu hileyi fark etmeyip taşı yuttu ve böylece Zeus kurtuldu.
Söylencenin bazı varyantlarında Zeus’un İda Dağı’nda (Kaz Dağı) bir mağarada doğduğu
anlatılır. Burada Tanrı, İda Dağı’nın arıları tarafından, onun için özel olarak üretilen balla
beslenmiş ve bu sayede güçlü bir tanrı olarak yetişmiş; burada yeterince büyüdüğünde ise
ortaya çıkarak babasına savaş açmış, onun iktidarına son vermiş ve Kronos’un daha önceden
yuttuğu kardeşlerini kusmasını sağlayarak genç tanrılar kuşağının lideri olarak yeni bir dönem
başlatmıştır.22
Ünlü Romalı antik yazar Ovidius’un (MÖ 43 - MS 17) aktardığı bir öyküye göre
günlerden bir gün şarap tanrısı Dionysos’un müridi olan Satyrler ormanda zil çalıp
eğlenirlerken birden bire o güne kadar hiç duymadıkları bir ses işitirler; bu sesi izlediklerinde
ise arılarla karşılaşırlar. Hiç vakit kaybetmeden Dionysos’a haber verirler, şarap tanrısı gelir
ve arıları toplayarak bir ağacın kovuğuna bırakır. Bir müddet sonra görürler ki kovuğun içi
bal dolmuş. Merakla balın tadına bakarlar ve pek hoşlarına gider. Bundan sonra başka
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yerlerde de bal bulabilmek umuduyla arayışa başlarlar. Satyrler’in lideri olan Silenos, yine bir
arı sesi duyunca hemen sesin peşine düşer ve aradığı şeyi bulur. Ancak arsızca balın tümünü
almaya kalkışır ve arılar da onu kel kafasından sokarak cezalandırırlar.23 Şarap tanrısı
Dionysos ise balı ilk bulan kişi olmasından dolayı Brisaios/Briaeus ismiyle de anılmıştır. Bu
isim petekten bal çekmek anlamındaki blittein fiilinden türemiştir.24 Bununla ilişkili olarak
Brisa adında Dionysos tapınağında yaşayan bir periden söz edilir. Brisa balcılığı Dionysos’tan
öğrenerek Aristaeus adlı kahramana öğretmiştir; Aristaeus, bir meşe ağacındaki arıları
toplayarak kovana ilk koyan kişi, yani ilk arıcıdır.25 Bir zamanlar Apollon, nympha Kyrene’yi
görüp beğenir ve altın arabasıyla onu kaçırır. Kyrene Apollon’a Aristaeus adında bir oğul
verir. Apollon bu çocuğu Kheiron adındaki bir Kentauros’a (yarı insan-yarı at yaratık) emanet
eder; Aristeaus, bilge Kheiron’dan tıp ve kehanet sanatını, nymphalardan ise sütçülüğü,
bağcılığı ve arıcılığı öğrenir. Romalı antik yazar Vergilius’un aktardığına göre Aristaeus,
yaptığı muhteşem müzikle doğadaki tüm canlıları mest etme kudretine sahip Orpheus’un bir
ağaç ve orman nymphası olan karısı Eurydike’nin peşine düşer. Aristaeus güzel nymphaya
saldırmak için ona yaklaştığında Eurydike kaçar ve kaçarken bir yılan onu sokarak ölümüne
neden olur. Bu olay karısını deliler gibi seven Orpheus’un büyük bir acı duymasına ve
Olympos’lu tanrıların da öfkesine yol açar. Tanrılar Aristaeus’a ceza olsun diye arılarının
üzerine bir salgın hastalık gönderirler. Mitosun bundan sonraki kısmında arılarını kaybeden
Aristaeus paniğe kapılarak suların altında kristal bir sarayda yaşayan annesi Kyrene’ye gider
ve ondan bir öğüt ister. Kyrene acılı oğlunu yaşlı ve bilge deniz ilahı Proteus’a yönlendirir;
Aristaeus’un başına gelenlerin sebebini ondan başka kimsenin bilmesi mümkün değildir.
Proteus, Poseidon’a ait fok sürülerinin ve tüm deniz hayvanlarının bakımıyla ilgilenen, üstün
bir kehanet yeteneğine sahip olan, ancak kendisine soru sorulmasından hiç hoşlanmayan bir
tanrıdır. Birisi ona geleceğe dair bir soru sorduğunda Proteus kaçmak için şekilden şekle
girer; bazen bir bulut, su birikintisi veya bir hayvan biçimine bürünür. Aristaeus onun bu
özelliğini bildiğinden Proteus’u uykuda yakalar ve onu zincirle bağlayarak sorusunu sormayı
başarır. Böylece arılarının Eurydike’ye yaptıkları yüzünden öldüğünü ve yeni arı-oğulları
bulmak için ne yapması gerektiğini Proteus’tan öğrenebilir. Aristaeus, Arkadya’ya arıcılığı
getirmesinden ötürü burada büyük saygı görür. O da tıpkı diğer kültürlerde arıcılığı insanlara

23

Nilhan Aras, “Arı Yağı”, hzl. Nilhan Aras, Ballı Yazılar, Gastro Dizisi - IV, Metro Kültür Yayınları, Haziran
2010, s. 18.
24
Age., s. 18.
25
Arthur Bernard Cook, “The Bee in Grek Mythology”, Journal of Hellenic Studies, Vol. 15, 1895, s. 15.

yayan kahramanlar gibi bir şifacı olarak benimsenir. Aristaeus, insanların yardımına koşan,
hastalıklara çare bulan bir lokman hekim gibidir.26
Ovidius, çiçeklerin açmasını sağlayan bitkisel güç olan Flora’yı Khloris adında
Yunanlı bir peri olarak betimler. Ovidius’un anlattığı mite göre Khloris adındaki güzel
nympha bir ilkbahar günü tarlalar arasında yürüyüş yaparken rüzgâr tanrısı Zephyros onu fark
eder ve genç nymphanın güzelliği karşısında aşka düşer. İçindeki duyguya söz geçiremeyen
Zephyros Khloris’i kaçırır ve onunla evlenir. Zephyros, Khloris’e düğün armağanı olarak tüm
bitkilere hükmetme kudretini verir. Bal ise Khloris’in insanlara sunduğu bir armağan olarak
kabul edilir.27
Yunan mitolojisinde göklerin hakimi Zeus, ana tanrıça Kybele’ye aşık olur. Ancak
Tanrı ne yaparsa yapsın Tanrıça’yla birleşmeyi başaramaz. İçindeki isteğe daha fazla karşı
koyamayan Zeus, Phrygia sınırlarında bir kaya üzerine tohumlarını serper. Tanrı’nın kayaya
serpilen tohumlarından Agdistis doğar. Agdistis, hermafrodit doğar (çift cinsiyetli). Ancak
şarap ve mistik vecd tanrısı Dionysos bir gün onu sarhoş eder, sonra da bilinci yerinde
olmayan Agdistis’in hayalarını keserek onu hadım eder. Agdistis’in erkeklik organından
toprağa akan kanlardan ise bir nar ağacı filizlenir. Günlerden bir gün ırmak tanrı Saggarios’un
(Sakarya ırmağı)28 kızı Nanna bu ağaçtan bir nar koparır ve meyveyi göğsüne bastırır. İşte o
zaman Nanna hamile kalır ve güzelliği dillere destan olacak Attis adında bir erkek çocuk
dünyaya getirir. Fakat Nanna babasının ısrarlarıyla bu sihirli doğumu gizlemek ister ve bebeği
terk eder. Attis oradan geçen köylüler tarafından balla ve teke sütüyle beslenerek büyütülür.
Bu mucize besinlerle büyüyen çocuk, sonunda çok yakışıklı bir delikanlı olur. Bundan dolayı
ona “yakışıklı” anlamına gelen Attis adı verilir. Attis’in yakışıklılığı herkesi birbirine düşürür.
Öyle ki Kybele ve Agdistis bu delikanlı için kapışır, Pessinous kralı Midas da onu kızıyla
evlendirmenin yollarını arar. Sonunda Attis bu karmaşanın arasında sıkışır ve Agdistis’in ona
saldığı bir büyüyle aklını kaçırarak bir çam ağacının altında erkeklik organını keserek ölür.
Onun yarasından akan kanlardan ise menekşe çiçekleri doğar.29
Yunan mitolojisinde harmandryadlar, ağaç nymphaları (perileri) olarak bilinen
varlıklardır. Hayatlarını bir ağaçla beraber geçirirler. İçinde yaşadıkları ağaçla doğar, o ölünce
de ölürler. Günlerden bir gün, ayakta durmakta zorluk çeken yaşlı ve yorgun bir meşe ağacı
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neredeyse kendini bırakacakken Roikos adında bir kahraman, bu meşe ağacına bir dayanakla
destek vermelerini uşaklarına emreder. Yaşlı meşe böylece yıkılmaktan kurtulur. Elbette
onunla beraber yaşayan Harmandryadlar da hayatta kalmanın sevincini yaşarlar ve Roikos’a
bu iyiliğinden ötürü bir ödül vermek isterler; ona ne isterse dilemesini söylerler. Roikos da
nymphalardan iltifatlarını diler. Harmandryadlar ona bu dilediği şeyi verirler, ancak bir de şart
sunarlar; eğer Roikos, olur da bir şekilde sadakatsizlikte bulunursa ağaç perileri onu
cezalandırmaktan geri kalmayacaklardır. Roikos’un davranışlarından ise onlara hizmet eden
bir arı sayesinde haberdar olacaklardır. İşte böylece günlerden bir gün haberci arı Roikos’u
ziyarete gider. Bu sırada satranç oynamakta olan Roikos arıyı hiç hoş karşılamaz. Arı da bu
saygısızlığı karşısında Roikos’u gözlerinden sokarak kör eder.30
Yunan mitolojisinin yaşam ve bereket tanrıçası Artemis de arılarla ortaklığı olan bir
tanrıçadır. Özellikle Batı Asya ve Girit’te arıcılık ve ziraatın yaratıcısı olarak görülen
Tanrıça’ya adanan tapınaklarda çok sayıda metal arı figürleri bulunmaktadır. Fenikeli tarihçi
Porphyry (MS 235-305) Antik Yunan’da, Artemis’in bir isminin de “arı” olduğunu ve ölen
ruhların arı bedeniyle yeniden ortaya çıktığına inanıldığını aktarır.31 A. B. Cook ise
tapınaklarda bulunan metal-arıların kutsal ruhu sembolize eden bir sunu olduğunu öne
sürmektedir.32 Artemis Efhesos (Efes) kentinin koruyucu tanrıçası olarak benimsendiğinden
ötürü Artemis’in Ephesos’a özgü bambaşka bir kimlik kazandığı ve bunun Tanrıça’nın
tasvirlerine de yansıdığı izlenmektedir. Buradaki Artemis Tapınağı’nda Ephesos Artemis’i
olarak bilinen ilginç bir Artemis heykeli bulunmaktadır. Heykelde tanrıçanın saçları arasında
çok sayıda vahşi hayvanın yer alması, onun karanlık doğasına ve yeraltı dünyasıyla ilişkisine
bir göndermedir. Bu heykelin en ayırt edici özelliği ise Tanrıça’nın üst gövdesinde yer alan ve
meme olduğu varsayılan 31 adet yumrudur. Bu “küçük memeciklerin” doğurganlığı
sembolize ettiği düşünülmektedir.33 Ayrıca bu çıkıntıların memeden çok arılara benzediğini
ve Artemis’in arılarla olan bağını sembolize ettiğini öne sürenler de bulunmaktadır.
Arıların mitolojide tanrıların yardımcısı olduklarına pek çok kültürde rastlanmaktadır.
Yunan

mitolojisindeki

Demeter

mitosuyla

benzerliği

dikkat

çekici

olan

Kayıp

Tanrı:Telephinu mitosu, Hitit mitolojisinin en önemli örneklerinden birisidir. Hitit bereket
tanrısı olan Telepinu bir gün belirsiz bir sebeple büyük bir öfkeye kapılır, öyle ki öfkesinden
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çarığının sağını sol ayağına, solunu ise sağ ayağına giymiş ve hızla bozkıra doğru ilerleyip
gözden kaybolmuştur. Onun yokluğunda “ülkeyi bir sis kaplar; ocakta kütükler sönmüştür;
sunaklarda [tapınaklarda] tanrılar suskundur; koyun kuzusuyla ilgilenmez ve inek buzağısına
bakmaz olmuştur; ülkede kuraklık ve açlık vardır; öyle ki insanlar ve tanrılar açlıktan
kırılmaktadır”.34 Bunun üzerine bütün tanrılar toplanarak bir çözüm bulmaya çalışırlar.
Fırtına tanrısı, oğlu Telepinu’yu her yerde arar, ama bulamaz. Güneş tanrısı ise dağlarda,
vadilerde Kayıp Tanrı’yı araması için çevik bir kartalı görevlendirir. Fakat kartal gökyüzünün
yükseklerinde aşağıdaki her bir kuytuyu görebilmesine rağmen Telepinu’nun izine
rastlayamamıştır. İşte o zaman ana tanrıça Hannahanna,35 Kayıp Tanrı’yı arılarıyla
bulabileceğini iddia eder, ancak Fırtına Tanrı bu fikri gülünç bulur. Keskin gözlü kartalın
hatta tanrıların bulamadığı Telepinu’yu bulacak hayvanın minicik bir arı olabileceğine ihtimal
veremez. Ana Tanrıça bunun böyle olacağını söyler ve Telepinu’yu bulması için bir arıyı
gönderir; Kayıp Tanrı’yı bularak onu sokmasını, mumuyla tanrıyı arındırdıktan36 sonra da
kendisine getirmesini emreder. Arı hemen uçarak gider ve Telepinu’yu bulur; Kayıp Tanrı
uyumaktadır. Arı tıpkı Tanrıça’nın buyurduğu gibi yapar ve bu Telepinu’nun daha da çok
öfkelenmesine, yeryüzüne şimdi çok daha büyük bir felaket göndereceği tehditlerinde
bulunmasına yol açar. Bunu duyan tanrılar hemen harekete geçerler. Mitosun devamında bazı
kopukluklar olmakla beraber Telepinu’yu yatıştırmak için bir büyüye başvurulduğu
anlaşılmaktadır. Burada devreye kutsal büyü ayinlerinin tanrıçası Kamrusepas girer. Onun
liderliğinde Telepinu için on iki koyun kurban edilir ve büyük bir ateş yakılır. Bu yapılanlar
Tanrı’yı öfkesinden arındırmak adınadır. Bu törenin sonraki kısmında kötü duyguların
hepsinin Ölüler Ülkesi’ne gönderilerek orada hapsedilmesi amacıyla bir afsun okunur.
Böylece Telepinu öfkesinden arınarak diğer tanrıların arasına karışır ve onun dönüşüyle doğa
yeniden uyanır; ağaçlar çiçek açar, topraktan bitkiler yeşerir, hayvanlar yavrular, ocakta
közler yanar. Küçücük bir arı sayesinde yeryüzü huzura kavuşur.37
Finlilerin epik destanı Kalavela’da da Kayıp Tanrı Telepinu mitine benzer bir hikaye
yer alır. Lemminkainen adında yakışıklı bir delikanlı Pohjola kralının kızına aşık olur. Genç
34
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adam sevdiği kıza kavuşabilmek için kralın önüne koyduğu engelleri aşmak zorundadır. Fakat
bir gün bu evlilik sınavı esnasında bir yılan tarafından ısırılınca Lemminkainen yaşamını
yitirir. Düşmanları bunu fırsat bilerek onun bedenini parçalarlar ve her bir parçasını suya
atarlar. Delikanlının annesinin bu olanlardan haberi yoktur, ancak oğlunun tarağından kan
sızması üzerine onun başına kötü bir şey geldiğini hissetmiş ve acıyla oğlunu aramaya
çıkmıştır. Önüne gelen herkese; ağaçlara, nehirlere ve aya oğlunu görüp görmediklerini
sormuş ama hiçbir yanıt alamamıştır. Sonundaysa oğlunu gördü mü diye güneşe sormuş ve
güneş acılı anneye oğlunun başına gelenleri olduğu gibi anlatmıştır. O zaman anne, suyun
içinden oğlunun parçalarını çıkararak onları birleştirmeye uğraşır. Fakat ne kadar uğraşsa da
onları bir araya getiremez. O da “Küçük Arı” Mehilainen’den yardım ister ve ona nektar
toplamasını buyurur. Ne var ki Küçük Arı’nın bulup getirdiği nektar Lemminkainen’in
bedeninin parçalarını birleştirmeye yaramaz. Bunun üzerine kadının isteğiyle Küçük Arı, yedi
deniz ötesindeki bir adadan özel bir nektar getirmeye gider. Burada bu özel nektardan çok
miktarda vardır ve Küçük Arı, bundan yedi kavanoz omuzlarına, yedi kavanoz da kucağına
alarak bu ağır yükü çaresiz anneye getirir. Fakat bu özel nektar da hiçbir fayda sağlamaz. İşte
o zaman Mehilainen, göklerin dokuzuncu katına çıkar. Burada yüce tanrı Jumala’nın
kalesinde Tanrı’nın “çocuklarını diriltmek” için kutsadığı özel bir bal bulunmaktadır. Küçük
Arı bu balla dolu kavanozları yüklenerek anneye ulaştırır. Bu kutsal bal delikanlının
bedeninin parçalarını birbirine yapıştırarak onu diriltir ve Lemminkainen ile annesi
birbirlerine kavuşurlar.38
Arı ve bal, kültürler içinde o kadar değerli bir yer bulmuştur ki bu onların
mitolojilerine de doğrudan yansımıştır. Arının ve onun mucizevî ürünü olan balın insanlar
tarafından tanınması ve arıcılığın keşfi insanlık tarihinin önem teşkil eden buluşlarından birisi
olmuş; arı ve bal kültürler arasında kutsal kabul edilmişlerdir. Mayalardan Romalılara, Kuzey
Avrupa’dan Asya’ya ve hatta Anadolu kültürlerine kadar farklı dönemlerde çok sayıda
toplum tarafından arıların yaşamsal değeri önemsenmiş; arı ve bala büyük bir kutsiyet
atfedilmiştir. Bu kutsal hayvanlara ve onların şifa veren can suyuna (bala) dair anlatılan
mitolojik hikayelerin hepsinden burada bahsetmek mümkün olmasa da yer verdiğim mitoslar
arıların ve arıcılığın kültür tarihindeki etkisinin ne denli güçlü olduğunu gösterecek
niteliktedir.
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Bal ve Balmumu

Eflak-Boğdan ve Karadeniz’de Bal ve Balmumu

Arzu Kılınç*

Osmanlı başkenti İstanbul’da bal tüketimi
Erken dönemlerden beri Hindistan’ın Ganj vadisinde ve Çin’de şeker kamışından
şeker elde etme yöntemleri bilinirdi, ama bunun Ortadoğu ve Akdeniz’e doğru yayılması
yüzyıllar aldı. 14. ve 15. yüzyıllarda Mısır’da şeker kamışından elde edilen şeker, İstanbul’a
ve diğer şehirlere ulaşsa da yüksek fiyatı yüzünden tüketimi kısıtlıydı. Saray ve şekerciler
tarafından kullanılan bu madde evlere giremiyor, onun yerine bal ve pekmez tüketiliyordu.
Amerika’nın keşfinden sonra kıtadaki şekerin Avrupa pazarlarına getirilmesi, 16. yüzyılı
bulacaktır. Bu ihracat, Akdeniz şekerine rakip olsa da gene de 18. yüzyılın sonlarına dek tüm
tatlı gereksinimi, pekmez ve özellikle balla karşılanmıştır.
Bal, yiyecek olarak sofralarda tüketildiği gibi içeceklere de katılırdı. Padişaha
öksürüğünü kesmek için bal sunulduğu1 örneğinde olduğu gibi, birçok hastalığın tedavisinde
de kullanılırdı. Çiçek balı ve salgı balı (çam balı) olarak ikiye ayrılan bu besleyici yiyeceğin
çok farklı lezzetlerde olanları mevcuttur. Bir de çölde yetişen arıların balı vardır ki, çöl
bitkilerinin nadir olması bu balı daha da değerli kılar.
Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş topraklarında, Balkanlar, Ege kıyıları, Anadolu,
Ortadoğu, Arap ülkeleri gibi birçok farklı coğrafyada arıcılık yapılırdı. Ancak arşiv
kaynaklarına göre Eflak ve Boğdan voyvodalıklarının özellikle İstanbul’un bal ve balmumu
gereksinimini karşılamakta büyük katkısı olduğu anlaşılmaktadır.
16. yüzyılın sonunda Anadolu ve Rumeli’deki kentlerin nüfusu yüz bini bulmazken,
Osmanlı başkentinin nüfusu yarım milyonu aşmıştı. Devletin yönetim merkezi olan saray ve
çevresi, askeri kıtaları, eğitim kurumları, vakıfları, imaretleri, ziyaretçileri ve artan nüfusuyla
*
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İstanbul, büyük bir tüketim merkeziydi. Sarayda padişahın yemeklerinin hazırlandığı bölüm
olan Matbah-ı Âmire için bal, vazgeçilmez temel gıda maddelerinden biriydi. Harem ve
hademelerin mutfaklarını da kapsayan Matbah-ı Âmire’ye özellikle Eflak ve Boğdan ürünleri
girerdi.
Ayrıca Eflak voyvodaları, yükümlülükleri gereği Matbah-ı Hümayun’a düzenli olarak
bal, balmumu ve tuz temin ederlerdi. 17. yüzyılın sonunda Eflak voyvodası Konstantin’in
saray mutfağına gönderilmek üzere hazırlattığı 9.000 kıyye (okka) saf balmumu, 15.000 kıyye
saf bal ve 400 parça kaya tuzundan oluşan gıda maddelerini Tuna üzerindeki Silistre
kazasından İstanbul’a götürülmek üzere görevli memura teslim etmiş olduğu, kadı tarafından
bildirilmekteydi.2 Matbah-ı Âmire’ye bağlı olan Has Kiler (Kilar-ı Âmire), gönderilen
erzakların toplandığı yiyecek deposuydu ve başında padişahın sofra sorumlusu olan
kilarcıbaşı bulunurdu. Yaklaşık 19. yüzyılın ortalarında Eflak’tan Kilar-ı Amire için ocaklık
15.000 kıyye saf bal ve 400 parça kaya tuzunun sağlam zarflara konularak gönderilmesi
isteniyordu.3 1691’de voyvodaya gönderilen emirname, Saray Matbahı için Eflak cizyesi
malından 15.000 okka balın, 9.000 kıyye balmumunun, 400 kıyye Eflak kaya tuzunun
balcıbaşına tevzien irsali hakkındaydı.4
Bunların dışında Eflak voyvodaları, peşkeş olarak çeşitli armağanlar da gönderirlerdi.
Voyvoda Mihai Viteazul (1593-1601) tarafından hediye olarak İstanbul’a 20.000 adet koyun,
10.000 kile arpa, 10.000 kile buğday, 2.000 at ile oldukça fazla miktarda bal, yağ ve peynir
gönderilmişti.5
İstanbul’da Saray için alım yapılan yerlerin başında limanlardaki kapanlar gelirdi ki
bunlar Balkapanı, Yağkapanı ve Unkapanı’ydı. Balkapanı, Mısır Çarşısı ve Tahtakale
arasında, balın İstanbul’da toplanıp depolandığı handı. Burada sabit dükkânı olan tüccarlar da
vardı. 1617 yılında Balkapanı’ndan Saray’a alınan bal için, hamallara 3.400 akçe ödendiği
öğrenilmektedir.6 Balkapanı Hanı’nda baldan başka mallar da depolanırdı. Dışarıdan mal
geldikçe bir kısmının Matbah-ı Âmire’nin ihtiyacı için alındığı, geri kalanının da handa
perakendeci esnafa dağıtıldığı, bazı fermanlardan anlaşılmaktadır. Handa toplanan mallardan
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Ayasofya vakfına pay düşmekteydi. 1200 (1786) tarihli bir ferman da Balkapanı Hanı’nda
toplanan malların esnafa eşit şartlarla dağıtılmasını öngörmektedir.7
İstanbul’un fermanlı tüccarı, yeni mahsulden satın almak için Eflak’a gider ve bunları
gemilerle İstanbul’a naklederdi. Kapan tüccarı ve şürekâsı tarafından İstanbul’a götürülmek
üzere satın alınan gıda ürünlerinin miktarı irsaliye kayıtlarından belirlenebilmektedir. Satın
alınan 22.904 kıyye sadeyağla beraber 1.500 kıyye balın İstanbul’a nakledilmesi için gereken
iznin verilmesini isteyen resmi yazı bu konuda bir fikir vermektedir.8
İstanbul’un gıda ihtiyacının karşılanması konusunda çok hassas olunduğundan,
Ramazan ayında Varna’dan sadeyağ, bal ve zahire taşıyan gemilerin İstanbul’a
yönlendirilmeleri hakkında bir ferman yayınlanmıştı. Fermanda Karadeniz sahillerinden
zahire nakledecek güvenilir gemici tayfası ve tüccara, havalar elverişli oldukça, ticaretin
kesilmemesi ve Anadolu limanlarından çok İstanbul istikametine yönlenmeleri belirtiliyordu.9
Sadece şehirlerin değil ordunun da gıda ihtiyacını gözeten devlet, askerlere sık sık
yiyecek dağıtırdı. Özellikle Ramazan ayında askerlere et, yağ, tuz, bulgur ve pirincin yanı sıra
bal da verilirdi.10 Savaştaki askerlerin iaşelerinin teminiyle ilgili belgede, Kırım Savaşı (185356) yıllarında Bükreş’te bulunan Osmanlı askerlerine kuzu, bal ve tütün verilmesinin
emredildiğini tespit etmekteyiz.11
Ayrıca Osmanlı’ya tâbi Kırım Hanı’nın emrindeki askerlere de, bir defaya mahsus
olmak üzere, 1.000 çuval un, 650 koyun, 500 okka yağ, bal, tuz ve diğer zahire dağıtılmasının
istendiği görülmektedir.12
Evliya Çelebi, Silistre paşasına ve diğer mirlivalara Eflak-Boğdan ürünlerinden çeşitli
hediyeler gönderildiğini, hatta Tatar Hanı’na da bazı hediyelerin ayrıldığını kaydeder. Bu
hediyelerden yıllık 100 fıçı balı götürmek üzere han tarafından görevlendirilen Mirza Ağa,
‘bal ağası’ olarak adlandırılmaktadır.13 Gerçekten de Boğdan’dan Kırım hanları ve
Kalgaylar14için, ‘balcıbaşılık’ olarak anılan avaidin ayrıldığı kayıtlarda mevcuttur. Bu gelirler
voyvodalardan kovan başına olmak üzere tevzi ve tahsil edilmekteydi. Mihail Voyvoda
zamanında gerçekleşen bir olaydan, bu paranın Kırım Hanı’na ve Kalgaylara teslim
7
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edilmediği, Voyvoda’nın zimmetinde kaldığı tespit edilmişti. Resmi makamlardan, reayanın
mağdur olmaması için, yeni bir talepte bulunulmaması hakkında emir gelmişti.15
Balın bildiğimiz tüketim alanlarının dışında da kullanıldığına dair bazı belgelere
rastlamaktayız. Günümüzde fabrikalarda işlenen tütün, o dönemin koşullarında doğal
malzemeler kullanılarak işlenmekteydi. Örneğin İstanbul’da tütün satan esnaf, tütünlerini
terbiye etmek için bal ve pekmez kullanıyorlardı.16
Osmanlı Devleti’nin bal üzerinden aldığı vergiler
Osmanlı Devleti üreticiden aldığı ayni ve nakdi vergilerin dışında, ürünün satışının
değişik aşamalarında da vergi keserdi. Malın pazara getirilmesi ve satışı sırasında vergi
alındığı gibi, ihracı da gümrük vergisine tabi idi. Ürünlerin ulaşımı oldukça masraflı ve
zahmetli bir süreçti. Nehir ve deniz limanlarına yanaşan gemilerden, niteliğine ve yüküne
göre artan oranlarda vergi talep edilirdi.
Arı üreticisi, devlete bal öşrü, kovan resmi gibi vergileri ödemekle mükellefti. Kovan
resmi daha sonra kaldırılsa da baldan onda bir oranında öşür alınmaya devam edilmiştir.17
Vergi, hanenin ya da üreticinin tüketeceği bal miktarı ayrıldıktan sonra alınırdı. On
kovanda bir kovan ya da on okkada bir okka hesabıyla vergilendirme yapılırdı.18
Arıdan alınan öşür vergisiyle ilgili olarak, Aşağı Tuna’nın sağ yanında yer alan Vidin
livasına (sancağına) ait bazı bilgiler mevcuttur. Arı yetiştiricilerinin devlete verdiği öşür
vergisi, her on oğuldan birinin verilmesi şeklindeydi. Eğer arılar vahşi ise vahşi oğul, cins ise
cins oğul, vasıfsız ise vasıfsız oğul alınırdı. Eğer oğul sayısı ondan azsa, tahminen onuncu
oğul istenir ve bundan başka talepte bulunulmazdı. Ortodokslar için kutsal sayılan günlerden
biri, İlinden olarak bilinen bayramdı. Bu günlerde insanlar oğul arıları kovandan çıkartıp
balları alırlardı. Bu nedenle kovanlardan alınan vergiyi toplamak için bu kutsal günün sona
ermesi beklenirdi.19
Ekonomik faaliyetin en yoğun olduğu yer olan pazarlarda, satışa sunulan üründen bağ
adı verilen vergi alınırdı. Şehrin dışından getirilen ürünlerden alınan vergi, şehre giriş
15
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kapısında kesilirdi. Varna yakınlardaki Pravadi (Provadiya) çarşısında bağ vergisi, yarım el
arabasından az miktardaki ürünlerin satış fiyatı üzerinden hesaplanarak alınırdı. Bal için de bu
uygulama geçerliydi.20
İngiltere’nin Bükreş büyükelçisi Eflak ve Boğdan Prenslikleri hakkında ayrıntılı bilgi
verdiği kitabında, Eflak’ın yıllık düzenli vergi gelirlerinden bahseder. Tuzlalardan 600 bin,
gümrüklerden 380 bin, liman işletmelerinden 420 bin piaster21 gelir elde edilmektedir. Şarap
vergisi (vinaritt); ağnam vergisi ya da koyunlardan alınan vergi (oyuritt), domuz ve arılardan
alınan vergi (dismaritt) olarak vergilerin toplamı 1. 330 bin piasterdi. Elde edilen yıllık vergi
geliri ise 2.700 bin piaster civarındaydı.22
Tüccarlar İstanbul’a naklettikleri mallar için nakliye olarak gümrük resmi öderlerdi.
Bu usulden olmak üzere Balkapanı tüccarı da, Eflak ve Boğdan’dan İstanbul’a naklettiği bal,
yağ ve benzeri yiyecek maddeleri için aynı yükümlülüklere uyardı. Bu para bir kere
ödendikten sonra bir daha talep edilmezdi. Meyve-i huşk (kuru yemiş) gümrüğünün, vergisi
ödenmiş mallar için yeniden gümrük resmi talep ettiği bir vakada, tüccar bunu şikâyet konusu
etmişti.23
Nakledilen bir malın karaya çıkarıldığı yerde, ayakbastı parası adı verilen vergi
ödenirdi. Denizde kaza geçiren ve batan bir geminin durumu, bu konuya örnek teşkil
etmektedir. Tüccarın verdiği dilekçede, İbrail’den dört sefineyle İstanbul’a doğru denize
açıldıkları, ancak Terkos yakınlarında bir geminin battığı belirtilir. Gemiden kurtarılan yağ,
bal, balmumu ve peynir fıçılarının, çıkartıldıkları yerde ayakbastı parası verilmeden İstanbul’a
nakledilmesi için izin istenmiştir.24
Balmumu
Balmumunun kullanım alanı da çok yaygın ve çeşitliydi. Balmumu en başta yaşam
mekanlarının aydınlatılmasında kullanılıyordu. Elektriğin ve petrol ürünlerinin kullanılmaya
başlanmasından önce dünyada aydınlanma için kullanılan araçların en önemlisi mumdu. Mum
esas olarak balmumu ve iç yağından elde ediliyordu. Kaliteli mumlar saf balmumundan imal
20
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edilirdi, orta karar mumlara balmumu karıştırılır, adi mumlar ise iç yağından yapılırdı.
Mumlar, şamdanlar ve avizeler için farklı ölçülerde dökülürdü. Yanarken güzel kokması için
içine kâfuru katılırdı. En büyük mumlar camilerin mihraplarında kullanılır ve devlet
mumhanesinde dökülürdü.25
Kutsal yerlerin ve ibadethanelerin aydınlatılması için elzem olan balmumu, Osmanlı
Devleti’nin bakımını üstlendiği kutsal şehirler Mekke ve Medine’ye muntazaman
gönderilirdi. Hz. Muhammed tarafından yaptırılan Mescid-i Nebevi ve içinde yer alan Ravza-i
Mutahhara’nın aydınlatılması için sürekli balmumu yollanırdı.
Konya’daki Celaleddin-i Rumi Dergâhı gibi manevi öneme haiz yerler balmumu
gönderilenler arasında ön sırada yer alırdı.26 Selatin camileri, mescitler ve sair hayratlar için
özel olarak balmumu imal edilirdi. Diğer şehirlerdeki cami, mescit ve tekkelerin kandilleri
için de balmumu gerekliydi.
Rusya Müslümanlarının Mekke ve Medine’de hac ziyareti için veya eğitim görmek
amacıyla gittiklerinde kalabilecekleri tekkeleri vardı. Bunlardan biri Medine-i Münevvere
civarındaki Karabaş’ta bulunan Özbek Tekkesi’ydi. Zaviyeyi inşa ettiren Abdülgafur Efendi,
burada kullanılmak üzere ellibeşer kıyye balmumunun tahsisi için Evkaf hazinesine
başvuruda bulunmuştu.27
Balmumu, Osmanlı saraylarının, idari kurumlarının, eğitim kurumlarının, ticaret
merkezlerinin ve hamamlarının aydınlatılmasında kullanıldığı gibi, ordunun, donanmanın ve
sanayinin ihtiyacını da karşılardı. Valide sultanlara, kadınefendilere, sultanlara, şehzadelere
ve diğer mabeyn mensuplarına da sürekli balmumu temin edilirdi.
Osmanlı ülkesindeki gayrimüslimlerin kilise, manastır gibi ibadethaneleriyle eğitim
kurumları için de balmumu gerekliydi. Camilerle birlikte kiliselerde yüzlerce kilo mum
yanardı. Sadece Süleymaniye Camii’nin mihrabı önünde yanan mumlar yirmişer kantar
balmumundan dökülüyordu ve bir mum 880 okka çekiyordu.28
Ayrıca Hıristiyanlarda başta dini bayramlar olmak üzere ibadet gereği mum yakma
geleneği mevcuttu. Birinci Dünya Savaşı yıllarına tarihlenen bir belgede Paskalya için
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kiliselerde yakılacak 10.000 kıyye balmumunun Bulgaristan’a ihracına izin verilmesiyle ilgili
bir belgeye dahi rastlamaktayız.29
Törenler, kutlamalar, şenlikler için de mum elzemdi. Bilindiği gibi 1853-56 yılları
arasındaki Kırım Savaşı’nda İstanbul’un stratejik önemi daha da artmıştı. Savaş sırasında
Sivastopol limanının zaptını kutlamak için doğan mum gereksinimini karşılaması için
balmumu fabrikatörü Niko’ya imtiyaz verilmişti.30
Balmumu geçmişte anlaşma metinlerinde, name-i hümayunların ve önemli emirlerin
konulduğu zarfların, resmi yazışmaların, mektupların kapatılmasında kullanılırdı. Sadaret’ten
Fransa Cumhurbaşkanı Napoléon Bonaparte’a gönderilecek resmi yazıda kullanılmak üzere
kâğıtçıbaşıdan 150 dirhem kırmızı yumuşak balmumu talebinde karşımıza çıktığı gibi.31 Bu
madde posta teşkilatı için de vazgeçilmez bir malzemeydi. Galata ve Sirkeci postahanelerinin
talebini dile getiren bir telgrafta, beyaz meşin, sicim gibi malzemelerin yanında, 400 top
balmumuna olan ihtiyaçtan bahsedilmektedir.32
Bir ara, tarımda zararlılarla mücadele için, özellikle tütünün böceklenmesine karşı
mumun kullanılması, mumun kantarının 1.400 akçeden 2.400 akçeye kadar yükselmesine
neden olmuştur. Sarayda mum darlığına ve fiyatların yükselmesine sebep olan bu durum
üzerine tütün ekimi ve içimi, çıkarılan bir fermanla yasaklanmıştır.33
Başka bir dilekçeyle, balmumunun değişik kullanım alanlarının olduğu karşımıza
çıkmaktadır: Karlo Konsili Floransa adlı kişi, balmumundan imal ettiği kadavraların satışına
izin verilmesini talep ediyordu .34
1782 tarihinde İstanbul’un çeşitli semtlerinde 35 tane balmumcu dükkânı
bulunmaktaydı. Bunlar titizlikle denetleniyor ve yeni işletmelerin açılması gereksiz
görülüyordu. Bu karara karşı gelenlerin ve bozuk balmumu üretenlerin cezalandırılması da
kararlaştırılmıştı.35
Osmanlı, balmumuna olan gereksinimini doğal olarak farklı coğrafi bölgelerden
karşılardı. Anadolu’da bu konuda öne çıkan bölge, Trabzon eyaleti ve ona bağlı Hemşin
kazasıydı. Anadolu balmumlarının yapay petek yapmak için aranılır olduğu ve pahalıya
29
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satıldığı bilinmektedir. İmparatorluğun balmumuna olan gereksiniminin büyük bir bölümü
Eflak ve Boğdan’dan sağlanırdı. Boğdan balmumunun doğadaki bolluğu, Evliya Çelebi’nin
Seyahatname’sine dahi konu olmuştur: “Boğdan’da ‘yerden biten’ bir çeşit balmumu vardır.
Sıcağın şiddetinden toprak yarılıp kovanlardaki bal eriyerek yer altına akar ve mumları
yeryüzünde kalır, bunları herkes toplar”.36
Gene de en kaliteli balmumunun Karadeniz’in kuzeyinden, yani bugünkü Ukrayna
civarından geldiği iddia edilir.37 Zaten tarih boyunca Doğu Slavlarının yaşadıkları iklim
koşulları, onları tarımdan çok avcılık, balıkçılık ve arıcılıkla meşgul olmaya sevk etmişti.38
Bir belgede, Sancak-ı Şerif’in taşınması nedeniyle düzenlenen alaya katılacaklara tezkireler
gönderileceğinden bahsediliyor ve bunlar için balmumu talep ediliyordu. Tezkirelerde
kullanılmak üzere kağıtçıbaşıdan istenenin "Kozak39 balmumu" olması dikkat çekicidir.40 Bu
nedenle Karadeniz’deki Kerson (Herson) limanından gelen gemiler, tütün ve demir çubuğu
gibi maddelerin yanı sıra balmumu da taşırlardı.41
Zaten arıcılığın geliştirilmesi için açılan ilk eğitim kurumu, Karadeniz civarında
bugünkü Ukrayna’da açılmıştı. Söz konusu okul, Piotr İvanoviç Prokopoviç (1775-1850)
tarafından 1828 yılında Çernigov bölgesinde, Baturin’de kurulmuştu. Bu kişi arıların
yaşamını ve beslenmelerini incelemiş, hastalıklarıyla mücadelede çareler geliştirmişti. Öte
yandan yeni kovan türlerinde uzmanlaşarak bal ve balmumu üretimini arttırmıştı. Okul daha
sonra kapandıysa, onun ismini taşıyan P. I. Prokopoviç Arıcılık Enstitüsü ve Ulusal Arıcılık
Müzesi günümüzde de faaliyettedir.42 Ülkede arı üretimi yoğunlukla ülkenin kuzeyinde ve
batısında, yani Moldova’ya yakın bölgelerde yapılmaktadır. Romanya’ya gelince, bugün arı
üretimi oldukça düşmüştür; gene de ülkede 840 000’in üzerinde arı kovanı bulunmaktadır.43
Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyıl sonunda eğitimde büyük hamlelerin yapıldığı
ve çeşitli eğitim kurumlarının açıldığı malumdur. Eğitim kurumlarının çeşitlenmesi ve
özellikle 1850’lerde ‘Halkalı Ziraat Mektebi’nin açılması hayvancılığın ve veterinerliğin
gelişmesine olduğu gibi, arıcılıkta bilimsel metotların kullanılmasına da katkıda bulunmuştur.
Devlet, arıcılıkta kullanılan yöntemleri geliştirmek ve verimi arttırmak için dünyadaki
36

Evliya Çelebi, age., C. 5-6, s. 1676.
37 Carl M. Kortepeter, "Ottoman Imperial Policy and the Economy of the Black Sea Region in the Sixteenth
Century", Journal of the American Oriental Society, Vol. 86, No. 2 (Apr. - Jun., 1966), p. 110.
38
Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 1993, s. 9.
39
Dinyepr ve Dinyester nehirlerinin boylarında yaşayan akıncılara verilen isim.
40
C. SM., 68 / 3411, 1245 Z 28/ 20. 06. 1830.
41
C. HR., 172/8732, 1196 M 06/ 22. 12. 1781.
42
apimondia2013.org.ua
43
Sedat Avcı, ‘Romanya’, TADVİA, C. 35, s. 167-168, Ankara 2002.

yenilikleri takip ediyordu. Buna verilecek örneklerden biri, Avrupa’da geliştirilen yeni tür arı
kovanlarının ülkeye getirtilmesidir. Denemelerin önce Selanik ve Hüdavendigâr Numune-i
Terakki Çiftlikleri’yle Ankara Numune Tarlası’nda başlamasına karar verildi. Dörder takım
olarak ısmarlanan arı kovanlarının nakliyeleri de devlet tarafından üstlenildi.44 O günün
koşullarında zirai faaliyetin önemli bölümlerinden biri olan arıcılık sanatının gelişmesi için,
Avrupa’dan getirtilecek arı kovanı masraflarının karşılanması yönünde her türlü tedbir
alınmıştı.
Birinci Dünya Savaşı yıllarında, hayvancılığın geliştirilmesi ve yeni buluşların
uygulanması için yayımlanan kitapların takip edildiğini tespit ediyoruz. İzmir milletvekili
Onnik İhsan Bey, tereyağcılık, peynircilik, tavukçuluk ve ipek böcekçiliği ile arıcılığa ait dört
kitap telif etmiş, kitapların basılıp çoğaltılması için Matbaa-i Âmire’ye dilekçe vermişti.45
Ancak bilindiği gibi Türkiye’de modern arıcılığa gelişmesi, Cumhuriyet sonrasında
mümkün olacaktır.
Sonuç
14. yüzyılın sonunda Osmanlı İmparatorluğu’na tabi olan Eflak ile 15. yüzyıl
ortalarında hâkimiyet altına alınan Boğdan voyvodalıklarının doğal zenginlikleri, tarım
ürünlerindeki çeşitlilik, uzun yıllar İstanbul’un iaşesinin sağlanmasında büyük katkı
sağlamıştır.

Bu özelliklerinin yanı sıra artan nüfusuyla da tam bir tarım ülkesi sayılan

Romanya, 1877-78 savaşından sonra imzalanan Berlin Antlaşması’yla bağımsızlığını
kazanmıştır. Bu tarihten itibaren ürünleri Avrupa pazarlarına da açılmıştır.
Eflak ve Boğdan’la olan ticaretin bu kadar canlı olmasındaki en büyük etken,
kuşkusuz Karadeniz’e kıyıdar konumu ve Tuna Nehri’dir. Osmanlı başkenti İstanbul’un da
Karadeniz’e kıyısının olması, ürünlerin taşınmasında kolaylık sağlamıştı. Deniz taşımacılığı,
karayollarının, demiryollarının ve havayollarının alabildiğine geliştiği günümüzde dahi,
önemini yitirmemiştir.
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Helva

Edirne’nin Gaziler Helvası ve Helva Sohbetleri

Alev Özbil*
Arının bize sunduğu balın lezzet dünyamızda önemli bir yeri vardır. Bal bir yandan
sağlık sunarken diğer yandan da lezzetiyle büyük kabul görür. Tek başına tüketildiği gibi
yiyeceklerin içinde tatlandırıcı olarak da kullanılır. Bu özelliği ile bal, kültür dünyamızda
önemli yeri olan gaziler helvasının1 yapımında tatlandırıcı olarak kullanılmıştır.
Gaziler helvasının yapımı Ali Eşref Dede’nin Yemek Risalesi’nde şu şekilde
anlatılmaktadır:
“Erinmiş rûgan-ı saf ı bir kıyye dakik-i hâs 1.5 kıyye beraberce mu’tedil ateşte
tencerede bilâ fasıla karıştırıla ve süt ı kıyye ve asel-i pak 2 kıyye beraberce bâ’de’t-tasfiye
ateş kenarında amade iken tamam meyane piştikte üzerine defaten sütlü asel şerbetini vaz’
tencereyi örtüp biraz müddet terk ve açıp gereği gibi karıştırıp şöyle ki hurdalandıktan sonra
pilav gibi tepsiye ya da tabağa döküp ekl oluna.
Tenbih: Sütü başka ve aseli başka pişirmek ve astardan süzüp ikisini dahi meyaneye
vaz’ında acele eylemek ile dahi olur. Bazi tabbah dakiki ilave ile yani zam ve tenkîsle taam ve
lezzetine halâvet vermişler. Mesela aseli iki kıyye iken ya üç ya bir kıyye ile tabh etmişler.”2
(1282 gr erimiş saf yağ, 2 kg kadar un ile orta derecedeki ateşte ara vermeden
karıştırılır. 1282 gr süt ile iki kilo kadar temiz bal beraberce hazırlandıktan sonra hazırlanmış
meyanenin üzerine bir defada dökülür. Tencere örtülür, bir süre bekletilir. Karıştırılmasının
ardından tanelenen helva, pilav gibi tepsiye ya da tabağa konularak yenir. Uyarı: Süt ve bal
ayrı pişirilirse süzülüp hazırlanmış un ve şekerin üzerine dökülürken acele edilmelidir. Bazı
*
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aşçılar helvanın ununu çoğaltmak ya da eksiltmek suretiyle helvanın lezzetini zevklerine göre
ayarlamışlardır. Örneğin balı iki kg yerine üç ya da bir kg kullanmışlardır.)
Tarifte de görüldüğü gibi helvanın tadı bal ile verilmekte, bal ve süt karıştırılarak
helvanın şerbeti hazırlanmaktaydı. Şeker halk için lüks bir gıda maddesiydi.3 Halk tarafından
tatlandırıcı olarak bal ya da pekmez kullanımı çok yaygındı.
Gaziler Helvası ile ilgili diğer bir tarif de şöyledir:
“Cümlenin malumu olup tabhı dahi asan olmakla ekseri nas tabh ederler. Filhakika
bütün helvalardan tabhı çok kolay ve istimali dahi latif vesair helvadan hoş yenir. Sanati:
Bir vukye ruganı sadeyi eridüp süzdükten sonra bir buçuk vukye miktarı halis un koyup
mutedil ateşte aralıksız karıştırmağa meşgul iken bir vukye süt ile iki vukye asel dahi mıktarı
kaide üzre tasfiye edüp ateş kenarında hazır ve amade edeler. Badehu tamam meyane piştikte
balı, sütü hemen koyup tencerenin kapağını örtüp bir müddetten sonra açup gereği gibi
karıştıralar, şöyle ki ya biraz soğuyup hurdelenmeğe başlaya, badehu pilav gibi tepsiye yahut
geniş tabağa koyup safalanalar …”4
(Pişiriminin kolay olduğunun herkesçe bilinmesi nedeniyle çok kişi pişirir. Gerçekten
pişirimi bütün helvalardan çok kolaydır, yemesi diğer helvalardan daha hoştur. Yapılışı:1262
gr. saf yağ eritilip süzüldükten sonra 2 kg. kadar (1893 gr.) un koyulup orta derecedeki ateşte
sürekli karıştırılır. Diğer taraftan 1262 gr. süt ile 2.5 kg kadar (2.524 gr.) bal usulüne göre
hazırlanarak hazır edilir. Ondan sonra hazır olan meyanenin üzerine bal ve süt hemen dökülür
ve tencerenin kapağı örtülür. Bir süre sonra biraz soğuyup tanelenmesi için helva karıştırılır.
Karıştırılmasının ardından pilav gibi tepsiye ya da tabağa konularak yenir.)
Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci başkenti olan Edirne’de yapılan gaziler helvası
hakkında İsmail Hakkı Sonyılmaz şu bilgiyi vermektedir:
Avrupa’ya sefere giden ordu Edirne’ye gelirdi. Son hazırlıkların ardından Edirne’den
sefere çıkar ve dönüşte de Edirne’de karşılanırdı. Ordunun uğurlanışında ve karşılanışında
kazanlarla helva pişirilir, asker ve halk tarafından dualarla yenirdi. Gaziler için yapılan helva
daha sonra şehitlerin ardından da yapıldı. Zamanla ölen yaşlı erkeklerin de evvelce sefere
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katılmış oldukları düşüncesiyle onlara da helva yapıldı. Bir süre sonra kadın- erkek ayrımı
kalmadı ve ölü ardından gaziler helvası yapmak adet oldu.5
Edirne’de helva sohbetleri
Kışın en soğuk geçen 90 günlük süresinde, Padişah ve Vezir saraylarında, büyük
konaklarda helva eşliğinde yapılan toplantılara helva sohbetleri denirdi.6 İlk dönemlerde
toplumun ileri gelenleri ve onların yakınları ile yapılan bu toplantılar daha sonra orta halli
halk arasında da yayıldı ve zamanla gelenek halini aldı. Büyük konaklarda toplumun ileri
gelen kesimi tarafından tertiplenen helva sohbetlerinin samimiyetten uzak bir tören havasında
geçmesine karşılık, orta halli halk arasında düzenlenen helva sohbetleri samimi ve neşeli bir
ortamda geçerdi.7
Bu toplantılar sıra toplantısı ve irfâne (ârifâne veya örfâne) toplantı adı altında iki
şekilde yapılırdı. Sıra toplantısı her zaman ve hep beraber toplananlar arasında yapılan
sohbetlere denirdi. Helva, bu toplantıya katılan kişi sayısına göre yapılırdı. Masraflar sıra ile
bir kişi tarafından karşılanırdı. Bu masraflar daima aynı miktarda olurdu.
İrfâne toplantıda ise masraflar helva sohbetine katılan misafirler arasında
paylaştırılırdı. Ev sahibi ve toplantıda hizmet etmiş olanlar masraflara katılmazdı. Toplantının
sonuna doğru bir kişi kalkar ve “Borcumuz nedir?” diye sorardı. Bunun üzerine odanın
ortasına bir tepsi getirilirdi. Herkes kendisine düşen miktarı tepsiye bırakırdı. Bu durum bir
gelenek olduğundan ev sahibi için utanç teşkil etmezdi.
Helva sohbetleri genellikle cuma akşamları yapılırdı. Helva sohbetine ev sahipliği
yapmaya “ev açma” denirdi. Ev açan kişi, gecenin tüm hazırlığını yapardı. Sohbete çağıracağı
kişileri davet ederdi. Misafirler akşam yemeğinden sonra toplanmaya başlardı. Açılan ev
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yeterince genişse, kadınlar erkeklerin rahatça ağırlanabileceği alanın dışındaki alanda
otururlardı. Ev yeterince büyük değilse kadınlar komşuya giderlerdi. Yine toplantı yapılan
evin genişliğine bağlı olarak gençler ve yaşlılar ayrı odalarda toplanırdı. Gençlerle yaşlıların
ayrı evlerde toplandıkları da olurdu.
Tüm misafirlerin gelmesinin ardından eğlence türkülerle başlardı. Helva sohbeti
tecrübeli biri tarafından yönetilirdi. Helva sohbetinde oyunlar oynanır, türküler ve maniler
söylenirdi. Yetenekli olanlar tarafından taklitler yapılırdı. Helva sohbetlerinin değişmeyen
unsurlarından biri de oyunlardı. En çok oynanan oyunlar fincan oyunu, yüzük oyunu, on sekiz
sayı yazmak oyunu, soğan kaptırma oyunu, arişna oyunuydu.8 Oyunlar genellikle guruplar
halinde oynanır, her gurupta bir “elebaşı” olurdu. Oyunlarda kaybedenlere “alınlarına kara
basmak” gibi değişik cezalar verilirdi. Sohbet ve diğer etkinlikler sürerken hazırlanan
kazanlarda gaziler helvası pişirilirdi. Helva yenmeden önce, hocalar dualar okurdu.
Helva yendikten sonra kahveler içilirken bir sonraki toplantının hangi evde olacağına
düzenleyiciler karar verirdi. Bir tabağa bir miktar helva konulur, üzeri şimşir dalları ile
süslenirdi. Toplantıda bulunan delikanlılar bu süslü tabağı alırlar, def, darbuka ve zilli maşa
çalarak toplantı odasına girerler, gelecek haftanın ev sahibinin önüne şu türküyü söyleyerek
bırakırlardı:
Sohbet, oyun sona erdi
Gitmemizin vakti geldi
Hafta sırası size geldi
Nakarat:
Buyurun helvayı helvayı
Buyurun helvayı helvayı
Sohbet, helva tamam oldu
Gözlere hep uyku doldu
Sefa-yı hatır son buldu
Kalkmak zamanı, gitmek zamanı.9
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Bu seremoni ve manilerle helva sohbeti sona ererdi. Sohbetten ayrılanlara,
evlerindekilere götürmeleri için yenilen helvadan “diş hakkı” ya da “diş kirası” adıyla kese
içerisinde bir miktar helva verilirdi.
Yüzyıllar öncesinden gelen ve uzun bir zamandır yapılmayan helva sohbetlerinin
Edirne’de yeniden başlatılması için yapılan çalışmalar sonuç vermiş, helva sohbetleriyle
birlikte gaziler helvası yeniden hayat bulmuştur. Helva sohbetlerinin tekrar düzenlenmesi ilk
olarak 2009 tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü`nün ev sahipliğinde gerçekleşmiştir.
İkincisi, Edirne Yerel Tarih Grubu tarafından yapılmıştır.10 Osmanlı Devleti`ne 92 yıl
başkentlik yapmış olan tarih ve kültür şehri Edirne’de kaybolmaya yüz tutmuş kültür
hazinelerimizi hayata döndürme çalışmalarının devam ediyor olması çok sevindiricidir.
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Lafınızı Balla

Türklerde Arıcılık

Edward Tryjarski*
çev. Ayşe Nur Kırgız Sağın**
Türklerde bal tüketimi ve arıcılık hakkında çok az şey biliyoruz. Çeşitli kaynaklarda
bulunan dağınık ve yetersiz referanslar konunun hak ettiği dikkat ve monografik özenle ele
alınmasına engel olmuştur. Bildiğim kadarıyla bütünüyle bu konuya ayrılan tek yazı 14. ve
17. yüzyıllar arasında Kırım’daki arıcılıktan söz eden Samoyloviç’in yazısıdır.1 Bazı han
yarlıklarında yer alan kanıtlara dayanan bu yazı en az otuz yıl önce yayınlandı. Yazı bal (iki
anlamda) šahd, qovan, četen ve başka bazı terimlerden bahsetmektedir. Bunun yanında S. I.
Rudenko’nun Başkurtlarda arıcılığa dair yaptığı gözlemler de önemlidir.2 Bu bölümde, bazı
yeni referanslara işaret ederek bu sahadaki tarihî bilgileri özetledim. İkinci bölümde konuyu
dilbilimsel açıdan ele almaya çalıştım ve arıcılıkla ilgili temel Türkçe sözcüklere yer verdim.
Ancak konunun derinliği tarihçiler, etnograflar ve dilbilimcilerle işbirliğini gerektirmektedir.
Meselenin coğrafi ve kronolojik boyutu biyolojik, ekonomik, etnografik ve teknik
yönleri kadar ciddi bir zorluk teşkil etmektedir. Çünkü balarılarının (Apis sp.) Asya ve
Avrupa’nın pek çok bölümü dâhil dünyada geniş bir bölgede yaşadığını ve arıcılığın
insanoğlunun en eski uğraşlarından olduğunu hemen herkes bilir.
Ancak, erken tarihî dönemlerinde Türklerin göçebe ve kırsal bir hayat yaşıyor
olmaları, hayvancılıkla uğraşmaları ve neticede yiyecek hazırlama şekilleri arıcılığa zıt
şeylerdir ve bu durum onların arıcılıkla uğraşmalarının mümkün olmadığını gösterir. Ancak
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bu doğru olsa bile diğer bölgelerden ithal edilen veya vahşi arılar tarafından üretilen balın
tüketiminin mümkün olduğunu, özellikle de ilkel inançların ya da dinî emirlerin Türklere bal
tüketmeyi yasaklamadığını göz ardı etmemeliyiz. Aksine, Müslüman Türkler, “insan için
şifa” olarak balı yücelten Kur’an tarafından bu hususta özendirilmiş olmalıdırlar.3
Arıcılığın yapılmasında iklim önemli bir rol oynar. Mevzuya bu açıdan bakacak
olursak ilk izlenimimiz arıcılığın göçebe hayatın geleneksel çizgisine uymadığı ve
Moğolistan’ın, diğer bozkırlar ile çöllerin bio-coğrafik şartlarının da bu soruna çare
olamadığıdır. Ancak Türk boylarının ilk yaşam alanları ormanlar, kayalıklar ve çiçekli
çayırlardan yoksun olmadığı gibi, günümüz Moğolistan’ın ormanlarında arı kolonilerinin var
olduğu da bilinmektedir. Bütün bunların ve büyük bir ihtimalle saf Türkçe bir kelime olan
“bal”ın gösterdiği gibi Türklerin arılara ve onları evcilleştirme sanatına aşina olması
gerektiğini düşünebiliriz. “Bal” kelimesi Moğolcada da (krş. halha, buryat bal, ordos вal)
bulunur, ancak bazı Türk dillerinden alıntı olma ihtimali vardır. Orhun Türklerinin balın
toplanma metodu, ilaç olarak uygulanması, balmumunun kullanımını gibi bazı bilgileri İran,
Çin, Hindistan vb. ülkelerdeki diğer milletlerden çok önce edinmiş oldukları varsayılabilir.
Ancak Hindistan’ın -bir noktaya kadar- balarılarının anavatanı olduğuna ve balarılarının dört
çeşidinden üçünün (Apis dorsata, Apis florea and Apis indica) Güneybatı Asya ve
Hindistan’ın yerlisi olduğuna dikkat edilmelidir.4 E. V. Sevortjan’dan aynı anlama gelen Orta
Hintçe alih kelimesi ile arı arasında etimolojik bir bağın olası olduğunu öğrenmek de
ilginçtir.5 Ayrıca bu durumda, diğer ihtimaller gibi Çin etkisi ihtimaline de aynı oranda dikkat
edilmelidir.
Arıcılık ve arıdan elde edilen ürünler Çin’de çok eski zamanlardan beri bilinmektedir.
Balarıları orada evcilleştirildi ve ilk üç hanedanlığın hakimiyeti sırasında yoğun bir şekilde
arıcılık yapıldı. Çinliler arıların pupasını da yedikleri için kıtlık zamanlarında arılar, tam
anlamıyla ek gıda görevi görmüşlerdir. Çinli bilginler pek çok arı çeşidini renklerine,
şekillerine, davranışlarına ve yaşadıkları yere göre ayırt edebiliyorlardı. Fakat bu bilginler
arılara sadece üç farklı isim veriyordu: evcil arılar, orman arıları ve kaya arıları. Bunlardan
sonuncusu kıyıda yaşar. Üçüncü yüzyılın sonunda Çin’in güney eyaletlerinde bulunan şeker
kamışının ilk plantasyonları bal tüketimini oldukça azaltmıştır.6 Çinlilerle Uygurlar ve Orhon
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Türkleri arasındaki temasın bu muayyen dönemine ait bir kaynak vardır. Bu kaynak bize
T’ang (619-907) yönetimindeki Çin’de balmumunu ağartmanın iki metodunun7 olduğunu
söyler.
Runik harfli kitabeler dilbilimsel kanıtlar sağlamadığından Orhon Türkleri üzerindeki
yabancı etkisi, bu konuda olsa olsa sadece iyi kurulmuş bir hipotez olabilir.
Sonraki yüzyıllarda Uygur ve Karahanlı şehirlerinin kurulduğu alanlarda farklı ve
daha açık bir durum görülür. Vahalardaki sıcak iklim ve verimli vadiler bol miktarda bitkinin
bulunmasına elverişliydi. Özellikle Turfan vadilerinde bitkilerin yetişmesine, Kaşgar
vahalarında buğday ile diğer tahılların yılda iki kez olgunlaşmasına, şarabın işlenmesine, ipek
böceği beslenmesine uygun şartlar mevcuttu. Meyve ağaçları orada bilinmeyen zamanlardan
beri yetişiyordu. Bu biyolojik şartlar ilgili terminolojiye yansımıştır: bay “meyve bahçesi’,
borluq “üzüm bağı’, čäčäklik “çiçek bahçesi’ vb.8 Fakat Uygur resmi dökümanlarında arılar,
bal veya balmumuna dair her hangi bir belge bulamamamızın sebebi belki de sadece kötü
şanstır.9
Bu genel varsayımlar doğrudan dilbilimsel kanıtla, yani Uygurların halk hekimliğine
dair risaleleri vasıtasıyla doğrulanır. Reşit Rahmeti Arat tarafından yayına hazırlanan10 ve
farklı hastalıklara karşı yazılan reçetelerin ikinci kısmında evrensel olarak şifa kabul edilen
bal 24 kez geçer. Metinlerde bal anlamında yabancı kökenli iki kelime vardır: mïr/mir (A. v.
Gab., Alttürk. Gram.: mir) and panït. İlki 18 kez, ikincisi 4 kez kullanılır. Üstelik bir örnekte
her iki kelime mïr panït şeklinde yan yana kullanılır, anlamı zenginleştirmek için ya da belki
sadece şans eseri. Bir de panït suvï “bal suyu” ifadesi vardır. Sanırım A. von. Gabain,
Uygurca mir ve Çince mi (age.). arasında olası bir ilişkiye dikkat çeken ilk kişidir. M.
Vasmer’in, ünsüz bir eleman ile elde edilen eski Çince bir şekli yeniden düzenlediğini de
ekleyebiliriz: *mit (Russ. Etym. Wt. II, s. 110). Bal anlamında Çince eski bir isim günümüz
genel Çincesinde fynmi ve mitan “bal’ ve mifan “arı’ (Chen’ Chan-Khao, A. G. Dubrovskij,
A. V. Kotov, Russko-kitajskij slovar’, Mokova 1951) şeklinde yaşamaktadır.
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Kaşgarlı’nın divanında üç madde başı kaydedilmiştir: arï “balarısı’, bal “bal’ ve arï
yaγï.11 Önemli olan, son iki kelimenin dağılımıyla ilgili olarak anlattıklarıdır. Ona göre, diğer
dillerde arï yaγï kullanılırken Suvar, Kıpçak ve Oğuzlarda (Guzz) bal kullanılır. Ne yazık ki,
Suvarınlar hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Fakat geleneksel olarak Kıpçak ve Oğuzlara ait
kabul edilen bölgelerde arıcılığın yaygın olduğu daha sonraki verilerle yeterli derecede
doğrulanmıştır.
A. Samoyloviç’in belirttiği gibi, 14.-17. yüzyıllarda Kırım’da arıcılığın varlığı hem
resmi dokümanlar hem de edebi eserlerle kanıtlanmıştır. Dahası, Kırım balının yarımadanın
ötesinde Altınordu’da iyi bir ünü vardı ve bu bal Harezm’e kadar ihraç edilirdi.12 Belki de
Yahudiler, Hazarlar ve Karayimler gibi Müslüman olmayan tüccarlar tarafından yapılan
ticaretin metaasıydı. Mengli Giray, 1485 tarihli yarlığında (V. D. Smirnov tarafından basıldı)
Abraham adında birini bal, boya, tuz, şarap gibi bazı ürünlerden toplanan vergilerden muaf
tutar.13 Bal likörü için šarab ve bal kelimeleri kullanılır.
Yıllar önce, Volga Bulgarları ve Hazarların bal ve balmumunun en önemli üreticileri
olduğuna dikkat çekilmişti.14 Bu konudaki en önemli kanıt İbn Fadlan’ın yazdıklarıdır. Onun,
Volga Bulgarlarının bu faaliyeti hakkında bilgi veren iki pasajı vardır. Birisinde, İbn Fadlan
şunları ifade eder: “Ormanlarında, yaşadıkları yerlerde bol miktarda bal vardır ve onlar onları
(o yerleri) bilir ve bal toplamaya oralara giderler...”15 Diğer pasajda İbd Fadlan da misafirlere
ikram edilen bal liköründen bahseder.16 Burada bir Fin-Ugor mirasını, yani çok erken bir
dönemde arıları çoğaltmaya ve beslemeye başlayan Mordvin, Udmurt ve Mari’nin atalarından
arıcılığın temel metodlarını öğrenmiş olabileceklerini kabul etmeliyiz (krş. II. Bölüm).17
Hazarlara gelince, bu gelenek çok gerilere, tarihlerinin efsanevi devirlerine uzanır.
İranlı tarihçi Mīrkhand (Mīr Khwānd, 1498’de Herat’ta öldü) Hazarların soyu hakkında bir
türeyiş efsanesi anlatır. Efsane, Yafet’in oğullarından biri olan Hazar’ın Etil’in kıyısına
varıncaya dek kuzeyi dolaştığını anlatır. Onun torunları arıyı bulan ilk kişilerdir ve bir
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mağarada bal bulunca, ondan tatlılar yaparlar.18 Bir diğer İranlı yazar Gardīzī (11. yüzyıl) de
Hazar topraklarında balın bolluğunu ve ithal edilen bazı seçkin balmumu türlerinin oradan
olduğunu ifade eder.19 Bazı Arap yazarlara göre, bal ve balmumu İran’a Hazarya’dan ithal
edilir.20
Karayimlerin arıcılığa olan ilgilerinden literatürde sık sık bahsedilir. Bu geleneğin çok
eski olduğu ve günümüze kadar devam ettirildiği sanılmaktadır. Nitekim B. Janusz 1972’de
basılan çalışmasında Lutska Karayimlerinin keten, tütün ve balmumu gibi metaların ticaretini
yaptıklarını söyler.21 Başka bir yayında da Troki Karayimlerinin I. Dünya Savaşı’nın öncesine
kadar balarısı yetiştirdiklerini okuyoruz.22 Bu problemi çözmek için Karayimlerin arıcılığa
olan ilgilerini ve Hazarlardan kalan kültürel, etnik miraslarından olan kendilerine has
terminolojilerini görmeyi isteyen A. Zajączkowski tarihi bir teşebbüste bulunarak özellikle
arı, bal, balmumu ve kovan kelimelerinin varlığını vurgulamıştır.23
Daha Bulgarlar zamanında bilinen ve yapılan arıcılığın günümüze kadar oldukça
revaçta olduğu Volga Tatarlarında köklü bir gelenek vardır. Volga Tatarları ve Mişerler
balarısı yetiştirme konusunda çok gayretli olmalarıyla ünlenmişlerdir. Önceleri arıların
ballarını toplamakla yetinirlerdi, fakat zamanla ağaç kovuklarından veya içi boş kütük
parçalarından faydalanmaya başladılar. Saha araştırmalarının ve istatistiki verilerin gösterdiği
gibi arıcılık Tataristan’ın çeşitli yerlerinde farklı özellikler gösterir. Kama nehrinden
(Predkam) önceki bölgelerde neredeyse orta büyüklükteki her çiftlikte -bazen çok geniş
meyve bahçelerinde- çiftçilerin boş zamanlarında hobi olarak meşgul oldukları on kadar veya
daha fazla arı kovanı varken ormanlarda sadece bir kaç çiftçinin büyük veya küçük ölçekli
kovanlığı vardı. Kama nehrinin diğer tarafındaki bölgelerde (Zakam’e), Volga nehrinin sağ
tarafındaki kıyılarda ve de Mişerlerde arıcılığın yapıldığı çiftlik evlerinin sayısı oldukça
sınırlıyken ormanlarda çok sayıda kovanlık bulunurdu. Bazı çiftçiler için arıcılık yanlızca
hobiydi. Bal ve balmumunun bir kısmı evlerde kullanılır, bir kısmı satılırdı. Bu geleneğin
devam ettiği modern verilerle doğrulanmıştır: 1920’de her Tatar arıcının 4.8 arı kovanı
vardı.24 S. I. Rudenko’ya göre, Başkurtlardaki arıcılık üzerine elimizde ayrıntılı ve ilk elden
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malzeme var.25 Bu problemin teknik, etnografik ve tarihi yönleri hakkında güvenilir bilgi,
yine Rudenko’nun Başkurtlar hakkındaki monografisinde bulunur. Bu bilgine göre,
Başkurdistan bütün yapılış şekilleriyle arıcılığın klasik bir arazisiydi ve henüz Bulgarlar
zamanında jasak “vergi’ balla ödenirdi. 1627’ye ait Rus kaynaklarının biri, Başkurtların “bal,
hayvan ve balık tükettikleri”nden bahseder.26 18. yüzyıla ait kaynaklarda Başkurt
ormanlarındaki ağaç kovuklarında bulunan arı kovanlarına dair bir kaç kayıt vardır.
Bunlardan 1716 ylına ait bir kayıtta, bir mal sahibinin elinde olan buna benzer 600 kadar
kovandan bahsedilir,27 1762’den kalan başka bir kayıt bu kovanlardan 2000 veya daha
fazlasına sahip Başkurtların olduğuyla ilgilidir.28 18. yüzyılın ilk yarısında, sözü edilen tipteki
bir kovanın fiyatı 10 kapik ve arılarıyla bir kovanın fiyatı ise bir rubledir.29
1908-1909’larda Rudenko’nun Başkurtların yaşadıkları yere gezi yaptığı dönemde
ormanların kesilmesi sonucu arıcılık biraz azalmıştı, fakat Bürcen, Kıpçak, Tamyan-tabın,
Yurmatı, Katay, Aylı, Küdey gibi gruplar arasında hala çok revaçtaydı. Güney Ural’da,
arıcıların yaklaşık 50-80 kadar arı kovuğuna yapılmış kovanları vardı. Başkurtcada arıların
yaşadığı oyukların bulunduğu eski ağaçlara kovan anlamına gelen sołoq (Eski Rusçadaki gibi)
denirdi (Belarus’da ve Ukrayna’da ağaçlara tutturulan oyuk kütük parçalarına sołoq denir.).
Başkurtlar buna benzer ağaç kovuklarından bal toplarlardı, fakat uzun zaman önce ağaçlarda
yapay kovanlar yapmaya başladılar. Bu olay arıcılığın gerçek anlamda başladığı bir dönüm
noktasıydı ve muhtemelen 18. yüzyılın ilk çeyreğinde meydana geldi. Arıcılığın gelişimindeki
bir diğer aşamayı bir yerde yetişen ağaçların gövdelerine oyuk kütük parçalarının tutturulması
oluşturuyordu. Bir sonraki aşama ise bu kütüklerin zemine yerleştirilmesi ve utar veya
umartalïq da denilen oluşumdu. Yüzyılımızın başında, kütüklerin ağaç gövdelerine
tutturulması işlemi Başkurtlar tarafından hâlâ yapılmaktaydı. Bu yöntemin Türklerin yaşadığı
pek çok bölgede uygulandığını varsayabiliriz.
Rudenko, Başkurt arıcılarının en tipik uğraşlarını tasvir eder. Arıları ve balı soğuktan,
ayılardan, kötü insanlardan ve şerir ruhlardan korumak için alınan tedbirler çok ilginçtir.
Ağaçlardaki kovanlar kış soğuğundan, altına kurutulmuş ot konulmuş hasır lifinden veya
dallarından yapılan paspaslar vasıtasıyla korunurdu. Evin yanına yerleştirilen kolonilerden
evcilleştirilen arılar özel bir bodruma veya yerin altında bir soğuk odaya konurdu. Arı
25
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kümelerini, yani oğulu ayılardan korumak için üç yol vardı. Bu yollardan biri ağaç gövdesinin
alt kısmına, etrafını saracak şekilde kaygan bir hasır lifi bağlamaktan ibaretti. İkincisi ağaç
gövdesine kökleri bilenmiş küçük ağaçları bağlamak ve üçüncüsü ise kovan girişinin hemen
altına tahta bir platform inşa etmekti.
Ormanlardaki kovanları diğer insanlardan korumak için her ağaca damga konurdu.
Son zamanlarda bir yerde yoğunlaşan ve zemine yerleştirilen kovanlar bazen çitlerle
çevrilirdi. Ayrıca balın çalınması ile ilgili bir yanlış ithama karşı mal sahibini korumak için
bal toplarken eşlik etmek üzere bu kişinin akrabalarını veya komşularını davet etmesi şeklinde
bir gelenek ortaya çıkmıştır.
Kovanlıkları kötü ruhlardan korumak ve bu ruhları kovmak için, çitlere veya
bitişikteki ağaçlara at kafatası asılır.
Elimizde Güney grubuna mensup Türklerin yaşadığı bölgelerdeki arıcılığa ilişkin bazı
önemli referanslar var. Meşhur “Hudūd al-Âlam”da bununla ilgili bir pasaj var.
“Ādharbādġān, Armīya, Arrān’ın Vilayetleri ve Bu Vilayetlerin Kasabaları Hakkında
Konuşma’ başlıklı bölümde şunları okuruz: “Bu üç vilayet birbirine yakındır... Bu bölge,
güzel meyveleri ve akarsularıyla çok müreffeh ve hoştur…. Kırmızı boya (qirmiz >
“kermes”), şalvar bağları (shalvār-[band], yünlü kumaşlar, kök boya (? rūdīna), pamuk, balık,
bal ve balmumu üretilir.”30
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki arıcılık tarihinin özetini yazmak, oldukça zor olmasına
karşın çok da cazip, ancak benim niyetim bu kadar ileri gitmek değil. Sırası gelmişken,
yenilerde bulunan ve N. Beldiceanu tarafından geçenlerde yayına hazırlanan bir elyazmasına
dayanan “Genel Hukuk Kuralları”yla (Code of Common Law) sağlanan önemli bir kanıta
işaret etmek isterim.31 1477-1481 yılları arasında oluşturulan ve Anadolu ile Rumeli nüfusu
içerisindeki çeşitli grupların verdiği haraç, öşür ve diğer vergileri tanımlayan, kaydeden bu
kanunlar birkaç defa, “öšr-i qovan, öšr-i “asel, qovan haqqï” veya “qovan [resmi]” gibi
arıcılardan toplanan vergilerden de bahseder. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu içerisinde
arıcılığın geniş bir dağılımının olduğunu kanıtlamaktadır. Metinde aru, “asel, bal, balği,
qovan (sonuncu “bal’ anlamına da gelir), qouġı, aγač delügi ve qaya gibi kelimelerin birkaç
defa tekrar edilmesi sayesinde başka bazı dilbilimsel malzemelerin de izini sürmek
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mümkündür. Son üç kelime, ağaç kovuklarında yaşayan arılardan ve kaya arılarından bal
toplandığını gösterir.32
Türk folklorundaki kanıtlar da oldukça ilgi çekicidir. N. Boratav ve A. Eberhard’ın
yayınladığı kitapta yer alan Türk halk masallarında, üç defa arılardan, dört defa baldan ve altı
kez de balmumundan bahsedilir.33 Arı ve balın özelikle Osmanlı atasözlerinde simge olarak
bolca kullanıldığı genel olarak bilinir.34 Anadolu diyalektlerinde de arıcılıkla ilgili zengin bir
söz varlığı bulunur.35 Üçüncü bölümde, bu söz varlığının güncel haline Romanya,
Dobruca’dan yapılan yeni bir katkı yer almaktadır.
Sonuç olarak, balın tüketimi ve arıcılığın dağılımı sadece uygun iklim koşullarına
değil, genel tüketim modeline ve hayvancılıkla ilgili bazı geleneklere de bağlıdır. Bu konuda
Yakutlar örneğinden bahsetmek faydalı olabilir. Kuzey sınır bölgelerindeki gündelik
hayatlarında göçebe hayata ait devam eden bazı gelenekleri, onların arıcılığı hiçbir zaman tam
anlamıyla öğrenmemiş olduklarını gösterir. 19. yüzyılın sonunda Yakutların hayatları ve
yaşadıkları topraklar hakkında gözlemler yapan W. Sieroszewski ne arılardan ne de baldan
bahseder.36
Ancak 18. yüzyılın başlangıcında güzel, beyaz balın Sibirya’ya kadar satıldığını
biliyoruz. Balın fiyatı, bir Rus pud’37u için 70-80 kapiktir ve bu yasal gibi görünmektedir. Bu
durum bana, balın uzak mesafelerden ithal edilmediğini düşündürüyor. Sözünü ettiğimiz
bilgiyi veren kişi bütün Türkologların tanıdığı, güvenilir uzman Dr. J. Strahlenberg’den
başkası değildi.38
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II
Burada, Türkçede yer alan arıcılıkla ilgili sekiz temel kelimeyi ele almaya
çalışacağım. Bu girişim, sözü edilen kelimelerin kökenlerini açıklamaya, geçmişteki ve
günümüzdeki yaygınlıklarının şemasını çizmeye bir yönelik girişimdir. Sözü edilen
kelimelere daha kesin bir tarih verme meselesi ise daha fazla araştırmayı gerektirmektedir.
Bal arısı
Arı için kullanılan geleneksel Türk isimleri şunlardır: arï, labial varyantı olan arū
(örneğin Bulg. al-muşt., al-Qāvānīn, vb.) ve qurt, χurt, qort vb. (bir tarafta mo. zögiy [zögeį]
veya [nadir] ketegene; ordos Ge”t”egene age., Mostaert, Dict. ordos). Bu iki kelimenin zaman
ve mekândaki dağılımı oldukça değişken bir şekle sahiptir ve onların tam olarak
kronolojilerini saptamak mümkün değildir. Sözü edilen kelimelerin yanında sonradan oluşan
ve daha açıklayıcı olup deyimsel özellikler gösteren başka bazı kelimeler var. Bunlardan
bazıları aşağıda tartışılacaktır. t. arï kelimesinin etimolojisi kesin olarak bilinmemektedir
ancak tahminler Arapça (ar. آﺮْي, Farçayla da krş.) veya Hintçe ödünç bir kelimeden (< m. ind.
age., Sevortjan, Probnye stati, s. 96) geldiği yönündedir. “qurt’ ise kesinlikle Türkçe bir
kelimedir.
Runik harfli yazıtlarda “arı’ veya “bal’ anlamında bir kelime yoktur, fakat bu durumda
bile nihai sonuca varılırken tedbirli olmakta fayda vardır.
Ancak, Uygur Hakaniye edebiyatında arï kelimesi görülür. Şöyle ki S. E. Malov
tarafından 12. hatta 10. yüzyıl gibi erken bir dönem olarak tarihlendirilen Uygur ve Arap
harfli bir elyazmasında “arı”ya rastlanmıştır. Eser, muhtemelen Semerkand’ın bir ilçesinde
yerleşmiş olan Yüknekli Ahmet tarafından yazılan didaktik ve ahlâki bir eserdir (Malov,
Pamjat. Drevnet. Pis., s. 316, 321). Eserin 446. satırda şunu okuruz: asal qayda bolsa bila
ārïsï “bal yalnızca arının olduğu yerdedir.”
Kaşgarlı’da arï kelimesiyle karşılaşırız. qurt da vardır, fakat bu kelimenin arıyı mı
yoksa sadece “böcek”veya “solucan”ı mı ifade ettiğini gösteren hiçbir işaret yoktur.39 Ancak
bu son anlam Suvarnaprabhāsa’da vardır.40 qurt kelimesinin iki farklı anlamda olması
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meselesinin günümüze kadar çözülmediği bilinmektedir.41 arï kelimesi Zemahşeri’de de
kaydedilmiştir (ed. Poppe, s. 402). Ancak bu kaydın Moğolca çevirisinin olmadığına dikkat
etmeliyiz. Bildiğim kadarıyla, bunu ve sözlükteki Moğolca kelimelerin ihmal edildiği
durumları açıklayamıyoruz. Bence, böyle bir durumda yazar için yeterli bir karşılık vermek
daha zordur.
Bazı Türk dillerinde arı için kullanılan eski adlar terk edilmiştir ve onların yerine
kısmen veya tamamen ödünç kelimeler konmuştur. İlk örnek, şimdiye kadar incelenen
yazılarda (örneğin ešak pčolasï osa; at čibini osa pčola at tenindan etilgan, Tryjarski, Dict.)
Lehçe pčola/pïčola (< leh. pszczoła) kelimesini kullanan Ermeni Kıpçakçasıdır. İkinci örnek
ise ilk kelimesi Rusça медовый “bal ile ilgili” (möt “bal”+ -lig) kelimesinden ödünç çeviri
olan “mötting (mötting ār)”i kullanan Hakasça’dır.
Erken Türklerin ayırt ettiği arı türleri var mıydı ve varsa bunlar hangi türlerdi, bunu
belirlemek için elimizde yeterli kaynak bulunmamaktadır. (Bu genel isim 20.000 çeşit
böcekten herhangi biri için kullanılabilir.) Sonraki dönemler için de bunu tespit etmek kolay
değildir. Tek tük de olsa Çuvaşçada hura hurt “черная пчела” (Ashm.) “siyah arı” ya da
kuzey grubunda söl ār “die Feldbiene” “tarla arısı” ve taiγa ār “die Waldbiene” “orman arısı”
gibi bazı terimlerle karşılaşırız. Ama erken dönemlerde Türklerin ve Moğolların tam olarak
“arı” ve “solucan”ı ayıramadığı gibi “arı” ve “eşek arısı” veya “öküz sineği” ile “yaban arısı”
arasındaki ayrımı da yapamadığı bilinmektedir. Yol gösterici örneklere Yakut (aşağıya
bakınız) ve Moğol dillerinde rastlarız. Diğer taraftan çuv. vără hurt (hora hort’) “hırsız arı”
(“пчела воpовка” (Ashm) “hırsız arı”; krş. genel t. oγri, Ramsted, Studies in Kor. Etym., s.
176) gibi deyişler, daha çok halk edebiyatına aitmiş gibi görünmektedir.
Bazı Türk dillerinde arï ve qurt kelimelerinin anlamlarını açıkça belirtmek, bazı
simgeleri sıfat gibi kullanmakla veya isim tamlamasıyla mümkündür. Bu kullanımın
muhtemelen pratik önemi bulunmaktadır. Özellikle söz konusu qurt ise yalnızca bu temel
kelimenin kullanımının bazı yanlış anlaşılmalara sebep olma tehlikesi vardır. Ama ben bu
tehlikenin büyük olabileceğine inanmıyorum. Bahsini ettiğim yöntem, “bal” ve “kovan”
kelimelerinin anlamlarına şu şekilde uygulanır: kaz. tat. umarta qortï veya bal qortï (Bálint),
başk. umarta qorto veya bal qorto, kaz. bał ara, kırg. bał arïsï, tkm. bal arïsï, osm. bal arïsï,
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hak. mötting ār, özb. asałarï (krş. ordos вalīĭ Ge”t”egene age.,, Mostaert, Dict. ordos). Bu
yöntem bazı Avrupa dillerindeki hatta modern bilimsel terminolojideki uygulamalara
benzemektedir (krş. örneğin yeni lat. Apis mellifera, ing. honeybee, alm. honigbiene, vb.).
Ama bu deyişlerin büyük bir kısmı daha erken dönemlere ait olduğu için uluslararası
terminolojinin etkisi (daha açık söylersek Rusça) vardır diyemeyiz. Çünkü uluslararası
terminolojinin etkisi, daha genç dillerde olan nadir durumlar için geçerli olabilir.
Yukarda anlatılanlar dışında, Türk dillerinde arı için başka tabirler de vardır. Bu
tabirlerin bir grubu uçmayı niteleyen bir isime dayanır ve Batıda kısmen de Merkezi Grupta
bulunur: Galiç ve Lutska kar. bałcibin (Mard.), krç.-blk. bal čibin, kmk. bałğibin (balgibin),
nog. bał šïbïn.
Çuvaşçaya baktığımızda, diğer dillerden çok farklı olmayan şekiller buluyoruz.
Bunlar: hurt, hort (Ashm.), pıl hurçĕ ve vĕlle hurçĕ. hurçĕ ne Egorov’un etimoloijk
sözlüğünde açıklanmış ne de Ashmarin tarafından ayrı bir madde olarak kaydedilmiş. Öyle
görünüyor ki bu kelimeyi ortak köke eklenen iyelik ekiyle (küçültme bildiren?)
açıklayabiliriz. vĕlle Rusça улей “kovan’ kelimesinin asimile edilmiş şeklidir. (krş. Räsänen,
Tschuv. Lehnw. İm Tscher., s. 120)
Yeni Uygurca ve Karakalpakça “arı” için kullanılan şekiller de ilginçtir: kklp. bał
χärresi veya χärre (Baskakkov, kklp.) Jazz., I, s. 137, 392), yeni uyg. härä, bal häräsi (Russ.uyg. sl.). Bu kelimenin izahı oldukça zor. İki ihtimal var: Birisi, bu kelimeyi yerel gelişmenin
ürünü olarak görmek (protetik h-, –r-”nin tekrarı), diğeri dış etkileri varsaymak. Bu konudaki
ilk çözüm, “härä’nin arı ile aynı kelime olduğunu söyleyen Radloff “un önerdiği çözümdür.
İkincisi çözüm ise her iki dilde “h-” ile başlayan kelimelerin yabancı kökenli olduğunu
göstermektir.42
Arı için Yakutlarda eksantrik isimler bulunur. Asıl kelime olan ïŋïrïa “бортевая или
дикая пчела” “yaban arısı” ve toyon ïŋïrïa ile müöttāχ ïŋïrïa (krş. Russ. Медовый “bal ile
ilgili” ve yukarında atıfta bulunulan Hakasça şekil) “пчела медунка” “balarısı” şeklindeki
tabirlerdir. Bu kelimenin etimolojik temeli, şüphesiz ïŋ “звкутъ мычаніа, мыкъ” “inleme
sesi”, ïŋïr- “звать (позвать) приглашать, вызывать” “çağırmak, davet etmek”; ïŋïran- “о
скоте: мычать посоянно издавая звукъ” “ïŋ sesini çıkarmak, ïŋ sesini çıkararak inlemek”,
“ïŋ” “мычать тихонько, не открывая рта черезъ носовую полость” “yavaşça inlemek,
burundan ses çıkarmak” (Pekar, sl. III, 3802-3) gibi akraba bazı kelimelerin varlığını
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bildiğimiz için daha açıktır. Bütün bunlar, büyük baş hayvanların seslerinin taklidinden böcek
uğultularının taklidine kadar genişleyen bir ses yansıması temeline dayanmak zorunda
olduğumuzu gösterir. Bildiğim kadarıyla arı kelimesi için benzer bir ses yansıması Yakutlar
için söz konusudur. Etnolojik gözlemler, Yakutların hiç de usta arıcılar olmadıklarını
göstermektedir (krş. I. bölüm). Bu, dilbilimsel bir kanıtla doğrulanmıştır. 1900 veya 1895’te
yayınlanmış bir metinde gösterildiği gibi (Pekar, sl. age.) yarım asır evvel Yakutlar işçi arı,
erkek arı ve kraliçe arıyı ayırt edemiyorlardı. Dahası onlar, eşek arısı (tıgär ve tïgār [tiger]
ïŋïra) ve yaban arısı için aynı kelimeyi kullanıyorlardı (krş. yukarıdaki ile).
Troki’de Radloff tarafından kaydedilen ve arı anlamı verilen ve tahmini bir isim olan
kar. čułu (Wt. III, 2176) muhtemelen yanlış anlamlandırılmıştır (Zajączkowski’nin gösterdiği
gibi43) ve aslında kelime kovan olarak çevrilmelidir (Galiç ve Lutska kar.’deki cułu
“Bienenstock’ “arı kovanı” gibi, Mard.). Ayrıca Başkurtlarda ve Kazan Tatarlarında bunu
doğrular nitelikte bir örnek mevcuttur (krş. Ek). Ç’ułuv “abeille; ruche” “arı; petek” kelimesi
Leh Ermenilerinin Ermeni diyalektinde de bulunur ve Türk menşeli olduğuna şüphe yoktur.44
Diğer dillerde de gözlemlenen şöyle bir anlam değişmesi çok muhtemeldir: kovan→ arı
kümesi→arılar →arı.45
Kraliçe
Avrupa dillerinde biraz şiirsel bir çekiciliği olsa da aslında bu kelime dar bir arıcı
çevresine özgü oldukça teknik bir terimdir. Kraliçe arının Türklerin yaşadığı yerlerdeki
geleneksel ismi bey’dir, mesela osm. arï bey. “bey’ ismi bu arının, arı topluluğundaki kendine
has biyolojik rolünün açıkça görmezden gelindiğini gösterir. Türk dilleri kraliçe arı ve oğulun
annesini ayıramaz gibi görümektedir. Nihayetinde bu son fonksiyon (yani oğulun annesi
olma) bir dizi benzer isimle vurgulanır: özb. ona asałari, kzk. ana ara, kırg. ene ārï (ārïnïn
urgāčïsï), çuv. hurt (hort) ami veya hort amăšě (Ashm.) vb. Ayrıca, Tuvaca’da kïs arï lit.
“maiden bee’ “dişi arı’.
Yakutlar kraliçe arı, erkek arı ve işçi arıyı birbirinden ayırmaz.
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İşçi arı
Bu terimin kullanımı şüphesiz arı topluluğuna yönelik keskin bir kavrayışın sonucudur
ve bunu Radloff’unki dahil daha önceki sözlüklerde yer almadığına göre, zorunlu olarak
yakın bir tarihe dayandırmalıyız. Sovyetler Birliği’ndeki Türk dillerine gelince, onlarda Rusça
“рабочая пчела” “işçi arı” model alınmış olmalıdır, krş. bşk. ešse qort, çuv. eśl’eken hurt
(Ashm) kzk.’da žömïsšï ara, kırg. žumušču (bał žïynōču) ārï, tkm. išči bal arïsï vb.
Erkek arı
Türk dillerinde erkek arı için kullanılan adlar, arı için kullanılanlara göre doğal olarak
daha geç bir döneme aittir. Bu çok özel kelimenin varlığı sadece kuvvetli bir biyolojik
gözlemin değil aynı zamanda ileri seviyedeki arıcılığın olmasını gerektirir.
Bu yüzden erkek arı anlamındaki ifadelerin göçebe dönemlerinde Türk boyları
tarafından bilinmediğini düşünebiliriz. Ki bu, daha önceki kaynaklarda bu ismin geçememesi
ile de doğrulanır. Aynı şekilde, Yakutçada ïŋïrïa kelimesi hem arı hem de erkek arı
anlamındadır (krş. Pekar. Krat. russ.-yak. sl., s. 163 ve 216, bir de yukarıya bakınız). Erkek
arıyı ve onun arılar içinde oynadığı rolü fark edemeyen Türklerin, pek çok Avrupa dilinde
olduğu gibi, erkek arıyı mecazi anlamda tembel ve asalak olarak yorumlamaları yakın
zamanlarda olmuş olmalıdır. Bu durum, çok gelişmiş ve fazlasıyla yabancı unsurlardan
etkilenmiş bir dil olan Osmanlıca için bile böyledir (krş. erkek arï fakat: tembel adam, tufeyli
vb.) Kazan Tatarcası, Başkurtca gibi dillerde bazı istisnalar varsa da nadirdir.
Türk dillerini bu konuda gruplandıracak olursak ilk grubu “erkek arı’ için bünyesinde
Türkçe bir kelime olmayan diller oluşturur ve bunlar yabancı dillerden, çoğunlukla Rusçadan
ödünç kelime almak zorunda kalmıştır. Hakasça ve Nogayca truten’ < russ. трутень “erkek
arı” örneğini diğerlerinden daha önce verebiliriz. Ancak Karayimce, Karakalpakça ve Ermeni
Kıpçakçası gibi bazı diller hakkında aynı şeyleri söyleyemeyiz.
Bu tarz adları yaratabilen Türk dillerinden oluşan ikinci grup büyük çoğunluğu teşkil
eder. Erkek arı için kullanılan adlar gramatikal cinsiyete işaret etmeyi ve “erkek-arı’ modelini
kabul etmeyi sağlayan bir farka, erkek arının biyolojik fonksiyonun farklılığına dayanır.
Böyle bir isim bir defa oluşturulunca, ondan sonra bu model sürekli ve mekanik olarak taklit
edilir. Bu durumda ilk kelime erkek veya nadiren er, ikincisi ise “arı’ kelimesinin kendisidir.
Sonuç olarak şu şekilleri görürüz: osm. erkek arï, tkm. ärkek bal arïsï, qaz. erkek ara, krç.-

balk. erkek bal čibin, özb. erkak asałari, tuv. är arï vb. Bir de isim tamlaması halinde olan şu
şekiller vardır: kırg. ārïnïn ärkegi ve yeni uyg. bal härisinin ärkigi
kaz. tat. sorï qort, bşk. horo qort, çuv. hort sărri (Ashm.), sără hurt (Egorov) gibi
başka tabirlerle de karşılaşırız. Bunun tam olarak anlamı gri (bşk.: kahverengi) arıdır ve
sadece dış görünüşe dayalı bir ifadedir.
Ayrıca Kazan Tatarcasında, çok ender olduğunu düşündüğümüz šepša “heremèh/
Brutbiene’ “kuluçka arısı’ kelimesi bulunur.
Erkek arı için Rumeli ve Anadolu diyalektlerinde Osmanlı dönemi Türk halkının
kullandığı bir isim vardır: saka (“erkek arı”), etimolojisi çok açık olmamakla beraber,
Dobruca’da hala kullanılmaktadır. Ancak CC’taki saqa “Stieglitz-cardarina” “saka kuşu” ve
Kazan Tatarcasındaki saqa “Stieglitz” “saka kuşu” bir fikir verebilir. Kuşun kanadındaki sarı
lekeye bir gönderme yapar.
Kovan
Kovan için Türk dillerinde bir hayli karşılık vardır. Bu durumu, kovanın yöresel
durumu, şekli ve fonksiyonuna bağlı olarak farklı fikirlerin sunulması dolayısıyla spesifik bir
nesnenin adlandırılmasında bir netliğin olmamasına bağlayabiliriz. Özellikle son iki unsur
önemlidir, çünkü bir sözlükbilimci için en sıkıntı verici şey arı ağacı, vahşi arıların yaşadığı
ağaç kovuğu, (russ. борть, pol. barć, çek. Brt), bir ağaca tutturulan ya da ayrı ayrı yere konan
içi boş kütük parçası veya muhtemelen bulunduğumuz yüzyıla ait olan, Asya’da ortaya
çıkmış, modern zamanların bir buluşu olan biçimli özel kutular arasındaki farkı dikkate
almayan bir hayli Türk dilinin olmasıdır.
Hâlâ çok karmaşık olan bir durum da bu dillerde günümüze değin yuva ile kovan
arasında bir ayırımın olmamasıdır, örneğin kklp. bał χärreniŋ uyasï, özb. asałarï uyasï, yeni
uyg. bal härisiniŋ uvisi, hak. ār uyazï.
Sovyetler Birliği’nde yer alan bazı Türk dilleri Rusça улей “petek’ veya ящик
“kovan’ kelimelerinden ödünç alınan isimlerden faydalanır. Bu kelimeler yerli ifadelerle yan
yana yer alır, örneğin tkm. ärïlarïnïŋ yaščigi (veya bal arïlarïnïŋ öyžügi), kmk. balğibin
yaščik (veya balğibin četen), tuv. uley (veya arï ö, arï bažïŋï). Rusça колода “çukur şekilli
yuva” kelimesi de hak.’da ār koladası şeklinde yer alır.

Diğerlerine nazaran nadir olan bir grup da “ev’ anlamındaki bir kelimenin ödünç
alınmasıyla meydana gelen “arı evi” veya “arıların evi” şeklindeki tabirlerdir, örneğin tuv. arï
ö (krş. bur. [zügïn] gär) veya özb. ariχona (ve de quvi, asalari yašigi).
Radloff’a göre qovan kelimesi Osmanlıcada (qovan, arï qovanï) ve Çağataycada
vardır.
kaz. tat. umarta, bşk. umarta/omarta, kzk. omarta, aranïŋ omartasï, çuv. marta/marda
“улей, рой, пчел” (Ashm.) “kovan, yuva, arı” < kaz. tat. umuru- “отламывать, отламать,
разламывать, розламать” (Tat.- russ. sl.) “koparmak”, kırg. omur- “разворотить,
рарушить” (Jud.) “parçalara ayırmak”, kzk. omır- “1. koparmak, 2. parçalara ayırmak (bir
yapı için)” (Shnit), tel. omur- “abbrechen” “koparmak” (tr.) (vom Rande)” (Radloff, Wt. I,
1168) “koparmak, sökmek” şekilleri Türk bölgesinin ötesinde de oldukça yaygındır. Bu
kelimeyi Çeremisler/Mariler (omarta “arı kovanı; Perm diyalektinde “ausgehöhlter
Baumstamm” [für Bienen oder Vögel] “ağaçtaki oyuk” [arılar ve kuşlar için]”) ve Votyaklar
(umarta) (Räsänen, Die. Tatar. Lehnw. im Tscher., s. 43) ödünç almıştır.
Kovan anlamında Kırgızca isim açıkça objenin şekline ve de muhtemelen onun tatlı
muhtevasına gönderme yapar: bał čäläk; čäläk “tahta (güney diyalektlerinde metal) kova”
(Jud.), osm. čäläk “kova” (Radloff, Wt. III, 2140).
četen/šeten ile aslında bükülmüş dallardan vb. örülmüş sepet olan özel bir kovan türü
kastedilir ve farklı Türk dillerinde şu şekildedir: nog. bał şeten, kmk. bałğibin četen, krç.balk. bał četen, krş. osm. çaγ, yeni uyg. čit “čit” < osm. čit- “zusammenbinden, verflechten,
vereinigen” (Radloff Wt. III, 2140) “sicimle bağlamak, çatmak, bileştirmek”. 17. yüzyıl gibi
erken bir dönemde Kırım”da kullanılan bir ifadeye dikkat edilmelidir: qovan-četen
(“Bienenstock-Korb” “kovan-sepet”, Samoylaviç tarafından tercüme edildiği gibi, Beiträge, s.
271) Samoyloviç”in Bahçesaray’da kovan anlamında duyduğu qurt sepet kelimesini de
burada belirtmek gerekir.
Karayimlerin kullandığı ve az rastlanan bir isim olan čulu (krş. Galiç ve Lutska kar.
sołak “bal” (Mard.)) ilginç bir kanıttır. Radloff (Wt. III., 2140) bunu “die Biene” “bal” olarak
açıklamakla muhtemelen yanıldı (“balarısı” paragrafına bakınız.). Başkurtlarda sołoq şeklinde
olan bu isim, yakınlarda Rudenqo tarafından yeniden kayda geçirildi (Ek”e bakınız). Aynı
zamanda Osetya’da da ortaya çıkarıldı (A. Zajączkowski tarafından fark edildi): sul
“роевник-Bienenschwarm” “arı sürüsü” (Miller, Osset. –russ.–deutsch. Wt., 1057). Çift
anlamlı olarak Leh Ermenilerinin Ermeni diyalektlerinde yer alır: č”uluv “abeille; ruche” “arı,

dantel”. E. Słuszkiewicz “e göre (Remarques, s. 282-2) bu, Türkçe alıntı bir kelime olmalıdır
(“… toujours est-il que ç uluv remonte a un mot turc).
Galiç ve Lutska Karayimlerindeki başka bir isim, -lik ekiyle oluşturulan
“bałcibinlik”tir. Nesnenin bizzat kendisi açık bir şekilde tanımlanmadığı için kelimeyi analiz
ederken dikkatli olmak gerekir. Mardkowicz, Lehçe “pasieka” (=kovanlık), Almanca
“Bienenstock” (=kovan) diye çevirir fakat bu iki kelimenin arasındaki fark çok açıktır.
Bal
Çok kullanılan kelimelerin içerisinde yer alan ve temel bir isim olan “bal” geniş bir
zamana ve mekana yayılmış durumdadır ve “bal”ın yerine başkasını kullanan dil azdır. Bu tek
heceli kelime çok da mantıklı bir morfolojik analize tabi tutulamamaktadır ve yaygın olan
görüşe göre Türkçedir. Öte yandan erken Moğolcada da bu kelimeye rastlanmıştır, fakat bazı
tarihi ve etnografik veriler bize Moğolca bal kelimesinin Türkçeden alıntı bir kelime
olduğunu göstermektedir.
“bal” kelimesine ait en eski ize Kaşgarlı’da rastlanır (I. bölüme bakınız.) fakat aynı
yazarın bu kelimenin arï yaγï “arı yağı” şeklinde bir eş anlamlısını da kaydettiği
hatırlanmalıdır.
Bal, geniş ölçüde Türk dillerinin Batı ve Merkezi gruplarında kullanılır: CC. bal, AlQavānīn bał (aru balı), Bulg. al-muşt. bał, LATr. bal, erm-kıpç. bal, baγ, kar. bał, kaz. tat.
bal, kmk. bał, kaz. aranïy bałï, kklp. pał, nog. bal, bşk. bał, özb. boł, qirγ. bał, Arab. filol.
bał, az. bał (arï balï), tkm. bal, osm. bal, gag. bał, çuv. pïl (pïl-hurt).
Yukarıda bahsedildiği gibi (I. bölüme bakınız.), Uygurlar Hintçenin etkisi altında
yazdıkları tıbbi metinlerden bazılarının yazı dilinde, bal için iki alıntı kelime kullanılır: panït
(muhtemelen seyrek olarak) < Sanskrit phānita ve belki Çinçeden ödünç alınmış olduğu
düşünülen fakat bir yandan Sanskritçe madhu “bal, esrar” (Vasmer, Russ. etym. Wt.) veya
mitài (Prasàd Miśr, Triling. Dict., s. 492) ile de ilgisi var gibi görünen mïr/mir. Bazı Türk
dillerinin de Arapça (ve Farsça) bir kelimeden yararlandığı görülür, örneğin yeni uyg. häsäl,
az. esel, vb.
Sadece birkaç Türk dili balların tür ve çeşitlerini, balın rengi, içeriği, tüketilmek üzere
hazırlanış şekli veya toplanma zamanına göre ayırır. Bu uygulama, sözü edilen Türk dillerinin
konuşulduğu yerlerde “bal”a olan yoğun ilgiyi veya arıcılığın seviyesini gösterir. Bu ayrım
öncelikli olarak (her zaman olmasa da) bal likörü ile yemeklik sıvı bal veya peteklerdeki çiğ

bal arasında yapılır. Ham bal bazı dillerde şu şekilde adlandırılır: Troki kar. čyį-bał “Honig,
roher Honig” “bal, çiğ bal”, čyįbał “yemeklik bal” (Kowalski, Texte, s. 32, 164, 179), cijbał
“Honig” (Mard.) “bal”, erm.-kıpç. čibal, čïbal “miel vierge” (prasıy čibal;bişirgan aşlχ čibal
bila; čibal šakar ki čïbaldan da tuvudan tuzalir; prasnïy čibal plastïr, Tryjarski Dict.; çibal
Deny-Tryjarski) “çiğ bal”. Bazı diller aynı anlamda Arapça  ﺷﮭْﺪveya  ُﺷﮭْﺪkelimesini kullanır,
örneğin az. šehd “šan balï”.
Petekteki balın adlandırılması bazı Türk dillerinde şöyledir: kaz. tat. käräzle bal
“lepesmez- Scheibehonig” (Bàlint, 48) “gümeç balı”, çuv. Karasła pïl “сотовый мед” (Sirot)
“petekli bal”. Bunun etimolojisi için “petek” paragrafına bakınız.
Zemahşeri’de (ed. Poppe) balın hep önemli kontekslerde olmak üzere beş kez yer
alması ilginçtir. Burada quyuq bal “густой мед” “koyu kıvamlı bal” ve mumluq bal “мед с
воском” “mumluk bal” gibi ifadelerle karşılaşırız. Diğer örnekler balın toplanma ve tüketim
şekli hakkında bilgi verir: balnï terdi “совирал мед” “balı topladı”, bal bila yasaqan gül
“розы приготовленные с медом” “bal ile hazırlanmış gül” ve talqannı bal birle bulγadı
“замесил толокно медом” “talkanı bal ile karıştırdı”.
Diğerlerinden farklı bir ünü olan ılhlamur balının bazı dillerde özel bir adı vardır: bşk.
yukä bałı, kzk. žöke balı ve tkm. łipa bałï (< russ. липа “ıhlamur ağacı”), çuv. śaka pïlĕ.
Ancak bu tabirlerden bazılarının çok yeni olduğu ve yabancı tesiri ile oluşturulduğu açıktır.
Karayimlerde az da olsa iki farklı anlama gelen İbranice alıntı bir isim vardır: nobat,
Troki Karayimlerinde (Kowalski, Texte) “honigseim, Süβigkeit, Nektar” “tatlı, balözü”
anlamındadır. Galiç ve Lutska Karayimlerinde nowad şeklinde olup “honigscheibe” olarak
çevrilebilir.
Son olarak, osm. oγul arïsï “der Honig junger Bienen” (Radloff, Wt. I, 266) “genç
balarısı” ve oγul balï “wiesser Honig” (Radloff, Wt. I, 1015) “beyaz bal”ından da söz etmek
gerekir.
İlk çağlarda Türklerin bu sıvı maddeye yani bala çok aşina olduğunu gösteren
“ballikörü”nün çeşitli adları hakkında bilgi edinmek faydalı olacaktır. Bazı Türk dilleri çiğ bal
ve bal likörü için tek bir kelime kullanır, örneğin. Hüräv u Şīr.’de bal “miod (pitny)” “bal
likörü (içki)”, bşk. bal (her iki anlamda). Çiğ bal için ayrı bir adın olduğu Lutska ve Galiç
Karayimleri “bal” “Trinkhonig” (Mard.) “bal içkisi” sözcüğünü bal likörü anlamında kullanır.
Pek çok Türk dili bunlar için iki farklı isim kullanmaktan artık vazgeçmiştir, fakat şarap, bira
ve hatta likör gibi iyi bildikleri içkiler ile karşılaştırırarak bal likörünü ayırırlar: Hüräv u Şīr.

čaqïr bal “miod pitny” “bal içkisi” (čaqïr “wine” “şarap”), kzk. bał sïra “мeд (напиток)”
“bal (içecek)” (sïra “bira”, Shnit), kırg. ačïtqan bał “мëд (ичкилик)” “bal (içimlik)” (ačït“kaynatmak [iyice], mayalamak”), tkm. bałdan ädilen šerep, özb. asałdan tayyarłangan
šarob, kırg. folk. broga, medovoe pivo, vb.
Bal mumu
Türklerde bal mumu için iki eski kelime bulunur: avus, uvus, uus vb. ve mum. Her iki
kelime Hakaniye Türkçesi döneminde kayda geçirilmiştir. Kaşgarlı’da avus “reçine” (daha
doğrusu “balmumu”?) varken <Kutaδγu Bilig’de mum (Vienna 394, Malov. Pamjat. Drevnet.
Pis.) yer alır. Hakaniye sahasında Farsça bir kelimenin oluşu, balmumunun İranlı tüccarlar
aracılığıyla veya İran’dan ithal edilen bir ürün olma ihtimalinin sonucu gibi görünmektedir. t.
avus kelimesinin kökeni ve Hint-Avrupa kökenli bir kelime ile olan ilişkisi etimologlar için
tam bir düğümdür. Sebebi her iki kelimenin çok eski kaynaklara dayanması ve dolayısıyla her
iki dilin de birbirine ödünç verme ihtimali olmasıdır. t. avuş kelimesinin Slav kökenli (krş.
russ. воск, ukr. visk, pol. wosk, bulg.восък, Lithuanian vãşkas, Latvian vasks, Albanian
vashtinë vb). olabileceği düşünülmüştür (krş. Bulg.al-muşt., s. v. uuş). Slavlar arıcılık, bal
likörü üreticiliği ile ünlü oldukları için etno-tarihi açıdan bu çok muhtemeldir, fakat
dilbilimsel bir ispat için nihai delillere ihtiyaç vardır.
Bal-avuz, Codex Comanicus’ta yer alan, geniş bir sahaya, özellikle Batı sahasına
yayılan bir tabirdir: CC balavuz, balauur “balmumu”, kaz. tat. balauız (Bálint), nog. balauïz,
krç.-balk. balauz, kmk. balaγuz, Abu Hayyān bałavuz, Bulg. al-muşt. uuş (uvuş) “balmumu,
kalın mum”, Galiç ve Lutska kar. baławuz, kzk. bałauïz, vb.
Çuvaşçadaki ifade biraz egzantriktir: hurt ăvăsĕ (Ashm.) veya karas (Sirot).
Kutaδγu Bilig’de şu şekillere de yer verilir: kırg. mum, kklp. aq mum, özb. mum, tkm.
mum, yeni uyg. mum.
Bazı yazarlar, iki kelimeyi biraz değiştirilmiş anlamlarla kullanılmaya başlanmış gibi
kaydederler: örneğin Bulg. al-muşt. mum “cire, bougie” “balmumu” ve uuş “cire, bougie,
cierge” “kalın mum”.
Bal mumu anlamında başka bir kelime hala kullanılıyor: krç.-balk. qauuz, nog. kavïz
fakat daha çok petek anlamındadır (krş. nog. kavïz “шелуха проса” (nog.-russ. sl.) “darı
kabuğu”). Bunlar kısıtlanmış şekiller olmalı, fakat kelimenin aslı hakkında kesin olarak hiçbir
şey söylenemez.

Kuzey grubundaki bazı diller doğrudan Rusçadan ödünç alınan bir ismi kullanırlar,
örneğin hak. vosk, tuv. vosk (arï önüŋ çugu). Aynı ödünç kelimeyi Buryat’ta buluruz.
Petek
Petek veya petekler için birkaç isim vardır. Petekler diyoruz, çünkü pek çok modern
Türk dili Rusçanın etkisinde kalarak çoğul bir şekilden yararlanır.
Bazı Türk dillerinde petekler ve balmumu arasında fark yoktur, ikisi için tek isim
kullanılır, örneğin kaz. bałavız, kklp. bal auız, nog. bałavız (ve de kavız) (krş. üstte de). Aynı
model için Farçadan alınan kelimeler kullanılabilir, özb. asal mumi (ve de asalari ini: yuva,
oyuk), yeni uyg. häsäl mumu.
kaz. tat. käräz “mézlép – honigscheibe” (Bálint), bşk. käräδ, çuv. karas. pıl karasĕ,
kurt karasĕ (Ashm.), pıl-karas “мед вощина” (Sirot) “mumlu bal” şekilleri, bu dillerin
şüphesiz komşu Fin-Ugor dilleri ile yakın bir ilişki içindedir olduğunu gösterir (krş.
cheremis/mari karas “bal gümeci”, votyak karas, mordvin k’är’äs). Fakat bazı ayrıntılar ve
kısmen de ödünç almanın doğrudan olup olmadığı açık değildir. M. Räsänen’in fikri Çuvaşça
ve Tatarca şekillerin Fin-Ugor dillerinden (onları fonetik olarak etkilemiş olan diller) ödünç
alındığı ve Eski Farsçanın etkisinin (*kāras) mümkün olduğu yönündedir. (Die Tschuw.
Lehnw. im Tscher., s. 245; krş. Egorov, Etimol. sl. Chuv. Jaz., s. 90)
Semantik açıdan (könek “ведро” “kova” – küçük kova veya kaplar?) çok açık olmasa
da hak. könekter (PI.) (chak.-russ. sl.)den bahsetmeye değer.
Nesnenin görünümüne gönderme yapan krç.-balk. bal taraqlï şekli egzantriktir (krş.
osm. taraqlï “gestreift” (von Stoffen), örneğin Radloff, Wt. III, 840). Türkmencede de şöyle
bir örnek bulunur: arïnïŋ öyčükleri (öyčük “küçük delik, hücre).
Bazı Türk dillerinde “petek” anlamındaki kelime ya unutulmuş ya da hiç olmamıştır.
Nitekim, şu ana kadar yayınlanmış yazılarda görüldüğü gibi Ermeni Kıpçakçasında “petek”
anlamında Lehçe plastır’dan (aslında plaster) yararlanılır (krş. “bal” paragrafında bulunan
örnek). Diğer taraftan, bu kelimeye ihtiyaç duyan Tuvalılar Rusçadan ödünç kelime almıştır:
tuv. sotï (arï önün ütteri) < russ. соты.
Yukarıda bahsedilenlerin, arıcılıkla ilgili zengin Türk terminolojisine ait bütün ögeleri
kapsamasa da en tipik olanları olduğunun farkına varılacaktır. Bunlardan başka terimlere de
işaret etmek isterim: “arıcı”: Galiç ve Lutska kar. bałcibinci, krç.-balk. bal četenči (bal
çibinçi), kzk. arašï (ara baγuşı), özb. asałariči, yeni-uyg. härä baqquči, kırg. ārı bagūču (bal

çelekçi), trk. bałčï (arıçılık işi bilen mešgullanyan), hak. ārlar körčetken kizi (pčelovod < russ.
arıcı) veya “oğul” (çoğunlukla arı yuvası veya arı kümesi demek): erm. kıpç. royu pčolarnïng
(leh. rój “oğul”), krç.-balk. üyür (bal čibin üyürü), kaz. tat. küč, kzk. arałardïn omartasï
(aranïy üyası), özb. oila (in, γuž-γuž asałari- yansıma ikileme), yeni uyg. bal härisiniŋ uvisi,
kırg. ārïnïn uyugu, hak. roy (<russ. рой “arı kümesi”), tuv. ör arï, osm. arï sürüsü.
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Ek
Başkurt Arıcılık Terminolojisi
Bu listede Latin harfli transkripsiyon ve alfabetik sıra ile S. I. Rudenko’nun kitabında
bulunan arıcılık hakkındaki bütün terimler vardır.
(Bashkiry, s. 96-103)
aγas ayaq – ayaklar için bir destek, ağaç gövdesine tutturulmuş tahta parçası
ana qort – kraliçe arı
ana qort sitlek – ana arı yüksüğü
arqatau – bal peteği olarak kullanılan kabı yukarı kaldırmak için kullanılan ip veya halat
äryä, moδγa, qort tubał – arıları toplamak veya bir yere nakletmek için kullanılan bir cihaz,
oğul alma sepeti
baγau – genellikle boynuzdan yapılmış bir mahfazada taşınan bükülmüş bir plaka ve uzun
saptan oluşan keski, sır bıçağı
bałauïδ – bal peteği
bał qałaq – bal peteklerini çıkarmak için tahtadan yapılmış küçük bir kürek
bałta – ağaçta oyuk açmaya yarayan uzun saplı balta
bałta qïn – huş ağacının kabuğundan yapılan balta kını
batman – petek için kullanılan kap
baδ –yer altında bulunan ve arı kümesinin kışı geçirdiği soğuk oda, bodrum
bïsaq – bıçak (arıcılar için)
böröδ – genellikle boynuzdan yapılmış bir kında taşınan demir keski
keyä – kovanda arılar için olan kare menfez, giriş
keyä qałaγï – kovanın girişine yerleştirilen, dışa çıkık ahşap takoz veya çivi
kiräm – ağaca tırmanmak için, beş cm. genişliğinde yaklaşık beş metre uzunluğunda hasır
lifinden veya at derisinden yapılan kayıştan örülmüş kemer
küδlek, küδelderek – ağ
küδelderek – bakınız, küδlek
moδγa – bakınız, äryä
qappas, qappaq – ağaçtaki oyuğun girişini kapatmak için kullanılan tahtadan yapılmış engel
qašïq – oğulu toplamak için kullanılan ve ağaç kabuğundan yapılmış, uzun saplı küçük bir
kova veya kepçe
qïn – bıçak kını

qołaq – bir kazığa veya ağaca tutturulmuş olan kovanın düğümü
qort harïγïs – bakınız, qort qarasqïhï
qort qarasqïhï, qort harïγïs – “alıcılar’, kovanı terk etmiş olan arıların üzerine konması için
oluşturulan dört kazık üzerine eğik pozisyonda yerleştirilen ağaç kabuğundan plakalar veya
ağaç kabuğu parçası
qort sepräge – bir oğul kutusunu bağlamaya yarayan bez bir şeyler
qort sımïłdïγï – kraliçe arı için küçük keten çadır, kraliçenin kafesi
qort tubał – bakınız, äryä
rätä, taγarau – petekleri desteklemek için kovanın içine konan iki üç çubuğun her biri
sïraq – arıları dumanlamada kullanılan bir parça çürük tahta
sïrpï – kütükleri örtmek için dallardan veya hasır lifinden yapılmış paspas
sołaq – vahşi arıların yaşadığı oyukların bulunduğu ağaçlardan her biri, arı ağacı
söy – “qapqaq’ı tutturmak için kullanılan tahta çivi
taγarau – bakınız, rätä
taδγaq – ayılardan kovanları korumak amacıyla ağaç gövdelerinin çevresine inşa edilen
platform
tamγa – arı ağacına konulmuş özel işaret
terpe – kovan veya oyuğu temizlemeye yarayan, eğri bir törpüye benzeyen kovan aracı, el
demiri
tïrma – petekleri desteklemek içi kovanın üst kısmının içine yerleştirilen tahta taraklar
umarta – kovan, kütük
umarta altı taşı – kütüğün yerleştirildiği zemine konan taş ayaklık
umartałıq, utar – ormanda bulunan taşınmaz kovanlık
utar – bakınız umartałıq
yïşqï – kürekçi rendeye benzer, iki kulp ve eğri bir plakadan teçhiz edilmiş bir araç

III
1965’te Polonya İlimler Akademisi Doğu Dilleri Merkezi tarafından organize edilen
ve Romanya Bilimler Akademisi Dilbilim Enstitüsü ile Doğu Dilleri bölümünden aldığım

yardımlar sayesinde46, ağız çalışmaları için gittiğim sefer sırasında bilhassa, sapa olan
coğrafyası sayesinde mimarisini, giyime dair eski adetlerini korumuş olan Türklerin yaşadığı
Baş Pınar köyünü ziyaret etme şansı yakaladım.
Bana bilgi veren kimse çok yönlü bir zanaatkar (en önemlisi marangoz) ve tecrübeli
bir arıcı olması ile ünlü olan köyün yerlisi İskender Ağa’ydı. Ses kaydından sonra aşağıda bir
kopyasını verdiğim konuşmasında muhatabım modern arıcılığın ne olduğunu, bir arıcının bazı
teknik işleri ve muhtelif bal çeşitleri konusundaki görüşlerini, arıların yaşamları hakkındaki
ayrıntıları da ekleyerek sundu.
Kısalığını ve gayet doğal olan kusurlarını görmezden geldiğimiz bu metin bize
yalnızca, bu bölgede konuşulan Osmanlı ağzının birtakım dilbilgisel özellikleri hakkında daha
fazla bilgi vermekle kalmaz,47 Dobruca Türklerinin arıcılıkta kullandığı günlük bazı teknik
terimleri öğrenmemizi sağlar. Bu açıdan, önceki iki bölümde tartışılan problemlere ilginç
katkılar sunar.
Ses kayıtlarından sonra transkripsiyonunu yaptığım metni incelediği için Ankara
Üniversitesi’nden Hasan Eren’e teşekkür borçluyum. Aşağıda belirtilen birkaç kelimede,
Romanya İlimler Akademisi’nden Vladimir Drimba’dan yardım aldığımı buradan ifade
etmeliyim.

Metin
1*48

evel zamanda kuvancılık primitiv sepetler içinde demek bādan 2örmä sepetler içinde

yapılırıs bizim yetiştīmis vakıtta demek 3sepetler içinde. şindi kuvnnar modifikàt oldu. şindi
sistemtàık 4sandıklar yapılıyì, onnara güzel ràma yapılıyì, uo onun içine tutuluy 5kuvannar,
onun içinde tā güzel işlèyler. bir kuvan demek ūl vermä 6başladıktan sonra uo ìlkin ìlk bey
evini kapadıktan sonra sōra uo kart 7bey çıkìyı yaurularınnan demek dışarı, onun yerine başka
bey çıkıyı. ikinci 8ūlda çıkìyı tā çok bey, üş dört tane bey birden çıkıyı, onu tutuysu 9tutarlar,
onu sandā koyduktan sōra uo üş dört tane beyden bir tanesini
öbürlerini öldürür arılar, bir bey bırakır sàde.
vardır: birisi saka birisi
46
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11

10

ayırıp bırakırlar. sōna

sōna uonda –bis sàka deris (iki çeşint arı

bal yapan soyu, işleyän soyu) - uo sàka dedikleri onnar yànnıs

krş. Prezgląd Orientalistyczny, 1(57), 1966, s. 83-4; E. Tryjarski, “Zagłada Ada Kale”, Prezgląd
Orientalistyczny 3(59), 1966, s. 251-4.
47
E. Tryjarski, “La Terminologie des artisans turcs en Roumanie”, Proceedings of the I International Congress
on Balkan and South-Eastern Studies (Sofya 1965), Sofya 1968, s. 161-173.
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beyler 13eşlenmek için. uo ūl verdikten sōra ne zaman uçuyu uo vakıt o 14bey eşleniye dışarıda,
sōna gelip giride sepede. sōna o tırıntorları 15demek onnar öldürüyler. ağustos ayı gäldikten
sōra onnar kıra gidip
17

16

bal getirmey, onnar hazırdan yīler sàde. bir saka günde bir arının

demek bir sakanın yedīni on arı yīyī demek o kadar bal yīyebiliy bir 18saka. onnar çalışmadı

zebebi için onnar tutup öldüriy onnar
çalışkan arılar
21

20

19

dışarı sàka màka bırakmayi iç. sōna bittā arılar,

kalıyor orda, onnar bal yapıylar ramalara. uo ramalar doldukta sōra

çıkarìysın ramayı, koyìsın çentrifukta, balı çıkarìysın. balı çıkardıktan 22sōra uo ramayı gene

getürüp koyisın orayı, uo gene dolduruy bal 23orayı, sōna gene ordan çıkarìysın, gene koyìsın
orayı, büylelikle.

24

ama şindi evvelki gibi ūl yapìlmayı, şindicik ūl artifiçyel

dışarı çıkmadıktan sōra demek ne zaman sandıkta

26

25

yapılıy tā hiş

bey evi koyıyı. bey evini koydıktan sōra

onu kuvancı gözlediyi bey 27evini koydıktan sōra ne zaman bey evini kapaycak uo vakıt uondan
artifiçyel 28yapılıy bir kuvndan iki tane üş tane de yapabilī demek uo beyli ramayı 29alıyı sōra
yardımnarı imparçıt edī demek onnara bir de bir ramada
çıkıyı orada, kendi kendine sōna

31

30

beylik koyıyı uo kendi kendine

eşleniy, geliy orayi. büyle yapılıy demek şindik zamanda,

32

artifiçyel yapılıy, yapìlmayı evelki gibi ūl versinde takışecan 33arkasında, tutacan ya tutacan
ya tutaymacan o kaçıp gidiy, o sinek o. 34şindi büyle yapılıyì kuvancılık.
35

balın olur iki üç çeşindi. bal en isl’a demek bal olur bu 36kıral çiçände, sōna bir de

uslanbùr çiçände, bir de gündöndüde, ama 37gündöndüde demek en isl’a ballar, en isl’a temiz
bal demek kıral 38çiçännen uslabur çiçände olur.

Çeviri
Eskiden arıcılığı ilkel sepetlerde yapardık, yani örme sepetler içinde, yetiştiğimiz
dönemde yani sepetler içinde. Şimdi kovanlar değiştirildi, şimdi standart kutularda yapılıyor,
onlara güzel petekler yapılıyor, kovanlar (oğullar) onun içinde tutuluyor, arılar orada iyi
çalışıyor. Bir kovan oğul vermeye başladıktan sonra yani bir oğul, ilk önce önceki kraliçe arı
hücresini kapatır. Sonra bu eski kraliçe yumurtladıktan hemen sonra (veya genç arılarıyla
beraber ?) çıkıyor yani dışarı. Diğer kraliçe arı onun yerine içeri girer. İkinci oğulda da pek
çok kraliçe çıkar, bir defada üç veya dört. Bunlar yakalanır ve hepsi de kutuya konur. Birisi
seçilir ve bırakılır. Sonra diğerlerini arılar öldürür. Sonra biz ona “saka’ deriz (iki çeşit arı var:
biri erkek arı, diğeri bal yapan, çalışan cins) – erkek arı dediğimiz, onlar yalnız kraliçe ile
çiftleşmek içindir. Oğula kabul edilen kraliçe arı, her uçtuğunda dışarıda çiftleşir ve kovana

geri döner. Sonra bu erkek arılar öldürülür. Ağustos ayı geldiğinde erkek arılar ne kırlara
gider ne de bal getirir, hazır bal tüketirler. Bir erkek arı on işçi arının yediği balı yer, yani
erkek arı çok fazla bal yiyebilir. İşçi arılar, çalışmadığı için erkek arıları öldürür. Daha sonra
arılar, işçi arılar kalıyor içeride ve çerçevelere bal yapıyorlar. Çerçeveler dolduğu zaman,
çerçeveyı çıkarırsın, bal süzme aletine koyarsın, balı çıkarırsın. Balı çıkardıktan sonra
çerçeveyi alır, yerine yerleştirirsin, gene bal doldurur, oradan çıkarırsın, yine koyarsın yerine.
Bu aynı şekilde devam eder. Ama şu an eskisi gibi oğul yapılmıyor. Artık bir oğul suni olarak
yapılıyor – hiç dışarı çıkmadan, yani her defasında kraliçe arının hücresi kutuda yapılıyor.
Kraliçe arının evi yapıldıktan sonra arıcılar onu izler. Kraliçe arı hücresini her kapattığında,
bir kovandan iki, üç kovan yapay olarak yapılabilir, yani arıcı kraliçenin olduğu çerçeveyi
alır, sonra larvaları böler, tekrar bir çerçeveye bir [kraliçe-] evi yerleştirir. Orada kendi
kendine çıkar, sonra çiftleşir, oraya uçar, bu böyle yapılır. Demek ki zamanımızda bu yapay
olarak yapılıyor. Eskisi gibi yapılmıyor, oğul verdiği zaman onu takip etmek zorundaydın.
Onu yakalarsın, onu ya yakalarsın ya da uçup giden sineği tutamazsın. Şimdi arıcılık bu
şekilde yapılıyor.
İki üç çeşit bal vardır. En hakiki bal akasyanınkidir. Sonra ıhlamur çiçeğinin balı gelir.
Diğer bir çeşit de ayçiçeğinde bulunur, evet ayçiçeğinde. Demek ki en hakiki bal (PI.), en
hakiki bal, saf bal akasya çiçeğinde ve ıhlamur çiçeğinde bulunur.

Sözlük
ağustos “ağustos” 15; TS.
al- “almak” 29; Hrhod. al- “enlever”.
ama “ama, yine de” 24, 36. N. a˙ma “aber”. Hrhod. eme “mais, toutefois”.
arı “(bal-) arı” 10, 11, 16, 17, 19; TS (Apis mellifica).
arka “arka, arka bölüm” 33; TS.
artifiçyel “yapay” 24, 27, 31. < rum. artificial “1. искуственный. 2. неестественныый,
деланный…”, Rum.-russ. 58.
ay “ay” 15; N. ay “Mond, Monat”.
ayır- “ayırmak, parçalara ayırmak” 10; N. ayır- “trennen”, Hrhohd. ayïr- “séparer”.
bā “demet, kamış bağ” 1; TS bağ. Krş. N. bagli “gebunden”.

bal “bal” 12, 16, 17, 20, 21, 22, 35, 37; TS.
başka “başka, bir diğeri, farklı” 7; N. başqa.
başla- “başlamak” 6; N., başla-.
bey “kraliçe arı” 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 26, 27; TS arı beyi “her kovanda bir tane bulunan ana
arı”.
beyli “kraliçe arısı olan” 28.
beylik “kraliçe arının yuvası, kraliçe arının hücresi, kraliçe arının ızgarası”? 30.
bırak- “bırakmak, terk etmek” 10, 19; N. braq- (seltener bıraq- barq-) “verlassen”, Hrhod.
brak- “laisser”.
bir “bir” 5, 9, 10, 16, 17, 28, 29; birisi “onlardan biri, birisi” 11; bir de “bir de” 29, 36; birden
8; N. bir “eins”, biri, birisi; bir-da “noch einmal”.
bis “biz” 11; Hrhod. bis “nous”; TS biz.
bizim “bizim” 2.
bit- “bitmek, sona ermek” 19; TS bitmek.
bu “bu” 35; TS.
büyle “böyle” 31, 34; N. boyle, bole, TS böyle.
büylelikle “böylelikle” 23; TS böylelikle.
çalış- “çalışmak” 18; çalışkan arılar “(arı-) işçiler” 19; TS çalışmak.
çentrifuk “(bal-) süzen alet”; çentrifukta 21; < rum. centrifugă “центрифуга”, Rum.-russ.
148.
çeşint “çeşit” 11, 35; TS çeşit.
çık- “çıkmak” 7, 7, 25, 30; N. çik-, çiq- “hinausgehen”; Hrhod. çïk- “sortir”.
çıkar- “çıkarmak” 21, 23; Hrhod. çïkā- “enlever”.
çiçek bakınız, kıral, uslanbur.
çok “çok, fazla” 8; Hrhod. čok “beaucoup”.
de- “demek, söylemek” 11, 12; N. de- (y- Präs. dey) “sagen”, Hrhod. de- “dire”.
demek “demek, demek ki”” 1, 2, 5, 7, 15, 17, 25, 28, 29, 31, 35, 37; Hrhod. demek “donc”.
dışarı “dışarı” 7, 19, 25; dışarıda “dışarıda” 14; N. dişarda “drauβen”; dişari “hinaus”.
dol- “dolmak” 20; Hrhod. dol- “s”empir”.
doldur- “doldurmak” 22; N. doldur- “füllen”. Hrhod. doldur- “remplire”.
dört “dört” 8, 9; N. dort “dört”. HRhod. dört “quatre”.
en “en” 35, 37. N. en beim Superlativ.

eşlen- “eşlenmek” 13, 14, 31 Radloff äšlän- “sich paaren”.
ev “hücre?, yuva” 6, 26, 27; krş. Moran ev “piegen-hole”.
evel “evvel; önce” 1; HRhod. evvel “d”abord, auparavant”. KKaz. evel, evvel “preimer,
commencement, avant”.
evelki “birinci, önceki” 24, 32; N. ewelki “in alter Zeit gabraucht, altmodisch (in gutem
Sinne)”.
gel- gäl- “gelmek” 14, 15, 31; N. g”al “kommen” HRhod. gel- “venir”.
gene “gene” 22, 23; N. gene “wieder, aber”
getir- “getirmek, bir araya getirmek” 16; getürüp 22; N. getir- “bringen”
gibi “benzer, gibi” 24, 32; TS.
gir- “girmek” 14; N. gir- (Aor. girer) “eindringen” HRhod. ger- “entrer, pénétrer”.
git- “gitmek, çekip gitmek” 15, 33; N. git- “genug sein, dauren”.
gözle- “gözlemek”, 26; TS. krş. N. göz “Augen”.
gün “gün” 16; gün “Tag”.
gündöndü “gündöndü” 36, 37; N. gün-dundi “Sonnenblume”. SDD gündöndi.
güzel “güzel, hoş, iyi”, 4, 5, güzel, güzal, guzel “schön” HRhod. gözel “beau”.
hazır “hazır, hazırlanmış” 16; krş. TS hazır, hazırlık.
hiş, iç “hiç, hiçbir şey” 19, 25; HRhod. hič “rien”. TS hiç.
ımparçık et- “bölmek” 29; < rum. împărţít “1. разделившийся, разделённый 2.
распределённый” Rum.-russ. 433.
iç bakınız, hiş.
için “için” 13, 18; N. için “für, wegen, usw”.
içinde “içinde”, 1, 2, 3, 4, 5; N. için “für, wegen, usw.”
iki “iki” 11, 28, 35; TS.
ilk “ilk, baştaki” 6; krş. N. ilk-yaz “Frühling (im Lied).”
ilkin “ilkin, ilk önce” 6. TS.
ikinci “ikinci” 7; TS.
isl”a “iyi, doğru, hakiki” 35, 37; N. isla, islah “gut, richtig, ja”.
işle- “çalışmak, işlemek” 5, 12. HRhod. išle- “travailler”.
kadar bakınız, o kadar.
kal- “aynen kalmak” 20; TS kalmak. HRhod. gal- “rester”.
kapa- “kapatmak” 6, 27; HRhod. kapa- “fermer”.

kart “eski, geçmiş” 6; TS.
kendi “kendi; kendi kendine 30; N. kendi “er selbst”; ihn selbst, dich selbst”; gewölich kendıni
seltener kendini; “mich selbst”; kendimi, kendımi.
kır “kır”, 15; HRhod. gïr “champ; tout lieu situè en dehors de la maison”.
kıral “akasya”; kıral çiçände 36, 37-38; SDD kıral “akasya ağacı.”
koy- “koymak” 9, 21, 22, 23, 26, 27, 30; N. qo- (Aor. qor) und qoy- “legen”. HRhod. go“mettre, placer, qoy- “mettre, placer”.
kuuvan “(arı-) kovan” 3, 5, 28; Kkaz. kuan “ruche”. HRhod. quvan “banne, painer, ruche à
painer”.
kuuvancı “arıcı, arı yetiştiren kimse” 26.
kuuvancılık “arıcılık” 1, 34.
modifikat ol- “değiştirilmek” 3; < rum. modificat “1. видоизмённый, изменённый. 2.
изрправленный, Rum.-russ. 545.
ne “ne, ne?” 13. N. ne “was was?”.
ne zaman bakınız, zaman.
o, uo “o” 6, 9, 12, 13, 14, 20, 22, 30, 33; onun 4, 5, 7; onu 8, 9, 26; uonda 11; uondan 27;
onnar 12, 15, 16, 18, 20; onnara 4, 29.
o kadar “o kadar” 17; N. oq(q)adar, o qadā r “so ein; sehr groβ, kolossal”.
ol- “olmak, meydana gelmek” olur- 33; N. ol- “sein”.
on “ten” 17; Hrhod. on “dix”.
orada, orda 20, 30; “orada” orayı 22, 23, 31 “oraya, o yöne”; ordan “oradan” 23.
öbür “öbür” 10; HRhod. öbür “l”autre”.
öldur- “öldürmek” 10, 15, 18. N. uļdur- “töten”. HRhod. öldür- “tuer”.
ör- “bükmek, kıvırmak, sepet yapmak” 2; ur- “flechten”.
primitiv “ilkel” 1; < rum. primitiv “1. примитивный, первобытный. 2. примивитный,
простой”, Rum.-russ. 675.
rama “çerçeve” 4, 20, 21, 22, 28, 29; < rum. ramă “рама, рамка”, Rum.-russ. 698.
sade “sade; sadece” 10, 16; N. sade, sàde; sade git- “nur sollst du dich entfernen”.
saka “erkek arı” 11, 12, 16, 17, 18; SDD saka “erkek arı”.
saka maka “bütün erkek arılar” 19.
sandık “sandık” 4, 9, 25; N. sandıq “Truhe (zum Aufbewahren der Kleider)”; HRhod. sandık
“caisse”.

sepet “sepet” 1, 2, 3, 14; HRhod. sebet “corbeille”; TS sepet 2. ince dallardan örtülerek
yapılmış: sepet, sandık”.
sinek “sinek, dişi arı” 33; N. sinek “Mücke, Fliege”; TS. sinek “çiftekanatlılardan, altı ayaklı
birtakım uçucu böceklerin genel adı.
sistematık

“düzgün,

standart”

3;

<

rum.

sistematic

“1.систематический,

систематизированный”, Rum.-russ. 777.
sōna, sonra “sonra, sonraki” 10, 11, 14, 19, 23, 29, 30, 36; sōra 6, 9, 13, 15, 20, 22, 26; N.
sora, sòra, sōra “nach”. HRhod. sōra “après, plus tard”.
soy “soy” 12; TS.
şindi “şimdi” 3, 24, 34; N. şindi “jetzt”. HRhod. şindi “maintenent”.
şindicik “tam şu anda, şimdi” 24; N. şindicek “jetzt”; HRhod. šindidžik “juste maintenent”.
şindiki “şimdiki, güncel, modern” 31; TS şimdiki “şimdi olan”.
tā “ta ki; ve” 5, 8, 25; Mor. ta “and”.
takış- “kovalamak, takip etmek” 32; TS takışmak “birbirine takılmak”.
tane “tane, bir tane” 8, 9, 28; N. tane tàne “Stück” Hrhod. tāne “piece”.
temiz “temiz, saf” 37; N. temiz, temis “rein, neu gekauft”.
tırıntor “erkek arı” 14; < rum. trintor age., Dictionarul limbii romîne moderne, 1958.
tut- “yakalamak, ele geçirmek” 8, 9, 18, 33; HRhod. tut- “prendre, attraper”.
tutul- “yakalanmak” 4; TS.
vakıt “zaman” 2, 13, 27; N. vaqıt “Zeit, Gebezeit,Vermögen”; HRhod. vakït “temps”.
uç- “uçmak” 13; TS.
uslanbur “ıhlamur ağacı”; uslanbur çiçände 36, 38; TS ıhlamur “… (Tilia)”. HRhod. ohlamur
“tilleul”; KKaz. ïlambur “tilleul”.
üş “üç” 8, 9, 28; üç çeşindi 35; N. uç “drei”. Hrhod. üč “trois”, Caf. Kuzey-Doğu üş “üç”.
ūl “oğul (arının)” 5, 7, 13, 24, 32; Hony arı oğulu “arı oğulu”; oğul arısı “genç arı”.
var “var” 11; HRhod. var “il y a”.
ver- “vermek, üretmek” 5, 13, 32; N. ver- “zulassen, erlauben”. HRhod. vir- (ver-, vėr-)
“donner”.
ya… ya… “ya… ya…” 33; N. ya - ya “entweder - oder”.
yannıs “hata” 12; TS yanlış; HRhod. yalnïš “errone”.
yap- “yapmak, inşa etmek” 12, 20; N. yap- “machen, tun”. HRhod. yap- “faire”.

yapıl- “yapılmak, inşa edilmek” 2, 4, 24, 25, 28, 31, 32, 34. HRhod. yapïl- “se produire, être
produit, construit”.
yardım “larva” 29; SDD yardım “beyaz kurt şeklinde olan yavru arı”.
yavrula- “yavrulamak” 7; N. yawrila- “Junge werfen”.
yetiş- “yetişmek, görünecek kadar yaşamak” 2; TS.
yer “yer, mekan” 7; N. yer “Erde, Boden, Stelle, Heimat, Art und Weise”, HRhod. yer
“endroit”.
yī- “yemek, beslenmek, tüketmek” 16, 17; yīyebil- 17; N. ye- “essen”. HRhod. yi- “manger”.
KKaz. yi-yė- “manger”.
zaman “zaman, devre” 1, 13, 31. ne zaman 25, 27; N. zeman, zemàn, zaman “Zeit”.
zebep “sebep, neden” 18; krş. TS sebep.
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Yunus Emre’nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan

Ayşe Nur Kırgız Sağın *
Tasavvufunun inceliklerini sadelikle, derinlikle ve hiç bir dar kalıba girmeden dile
getiren Yunus Emre, büyük bir mutasavvıf halk şairidir.1 İçerik yönünden Yunus’un şiirleri,
ahenk, anlam, mecaz, duygu ve düşünce zenginliği yüklüdür. Düşünce ve duyuşlarını,
olabilecek en güzel ve en kısa deyişlerle söylemek sırrına ermiştir. Bir kitabı dolduracak
kadar derinlik ve genişliği olan fikirleri basit bir çocuk tekerlemesi gibi kolaylıkla söylemek
ancak Yunus’a mahsustur. Yunus Emre, yepyeni bir mecaz örgüsü kurmuştur. Bu yolda
getirdiği en büyük yenilik; iç duygularını ve felsefi görüşlerini müşahhas (somut) eşya ve
tabiata ait unsurlarla canlı bir hale koymaktadır. Bu teşbih, istiare ve tasvir unsurlarını
bilhassa köylümüzün çok iyi tanıdığı, kolaylıkla gözünde canlandırabileceği bahçe ve ev
araçlarından, onlara ait isim ile sıfatlardan seçmiştir. Ağaç, tarla, ekin, dükkan, yağ, bal, silah,
çiçek, meşe, çadır, arı v.b. gibi.2
Duygularının ifadesinde tabiat unsurlarını büyük bir rahatlık ve ustalıkla kullanan
Yunus arıyı, bal ve kovanı tasavvufi, dini anlayışı çerçevesinde birtakım kavramları ifade
etmek için kullanmıştır. Bu kelimelerin geçtiği beyitlerde arı dervişe, bal dünya muradına,
güzel ve hikmetli sözler dökülen dudağa, kovan kişinin dünyada sahip olduklarına benzetilen
unsurlar olmuştur. Bahsi edilen kelimelerin geçtiği beyitler gruplar halinde aşağıda
verilmiştir.
Ağzın bala benzetildiği beyitler
Şol bal agızdan keleci yüz bin şekerden tatludur,
*
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İstanbul.
1
Faruk Timurtaş, Yunus Emre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1980, s. 2.
2
Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2. Cilt, İstanbul 2006, 327.

Söyler olursa bu dilün deprenür olsa ol tudak
Bu beyit Yunus’un mürşidinin vasıflarını anlattığı şiirinde yer almaktadır. Konuştuğu
zaman mürşid-i kamilin dudağından şekerden daha tatlı sözler çıkar. Ağzın, dudağın bala
benzetilmesi onlardan tatlı sözlerin dökülmesindendir. Bu benzetme gerek sözlü gerek yazılı
edebiyatımızda öteden beri var olagelen ve kalıplaşmış olan ifadelerden birisidir.
Agu ve balın tezatlık ifade eden unsurlar olarak kullanıldığı beyitler
Aguya bal diyü barmak uzatdum
Aşuma zehr-i kâtil katmışam ben
Ömrünü boşa geçirme, amele riyanın karışması, tûl-i emel gibi insanın Allah’tan
uzaklaşmasının emaresi olarak bilinen mefhumların yer aldığı şiirde insana hoş gelen, bala
benzeyen, ancak gerçekte ‘agu’ yani zehir olan dünyaya meylettiğini ve aşına öldüren bir
zehir kattığını ifade eder. Bal tatlı olması, lezzetli olması gibi yönleriyle dünyaya ait zevklerin
ifadesinde kullanılır.
Agudur bal degül dünyâ murâdı
Niçe bir aguya parmak banasın
Dünya ve dünyadaki geçici ve hoş şeylerin ‘bal’ gibi tatlı gözükmesine rağmen aslında
zehir olduğu, öldürücü olduğu ve bu yüzden dünyaya meyletmemek gerektiği ifade edilir.
Bal ve şekerin ikileme olarak kullanıldığı beyitler
Yunus ne hoş dimişsin bal u şeker yimişsin
Ballar balını buldum kovanum yagmâ olsun
Beyitin geçtiği şiirde Yunus Emre, Allah’ı bilmenin ve ona duyulan aşkın
coşkunluğunu ifade eder. Böyle bir durumda kişinin gözünde hiçbir şeyin kıymeti kalmaz.
Dert derman, fayda ziyan birbirine karışır, hepsi anlamını yitirir. Kişiye Allah’ı bulmak, onun

varlığıyla dolu olmak yetmiştir. Allah’a duyulan sevginin ifadesi olan bu sözleri sarf etmenin
bal şeker yemek kadar lezzet verdiğini ifade eder. Bu durumda sarf edilen bu sözler bala ve
şekere benzetilir.
İkinci dizede ise Allah aşkının en büyük lezzet olduğu, insana zevk, lezzet veren her
şeyden daha tatlı olduğu belirtilir. Yunus öyle bir haldedir ki varlığından, kıymet verdiği her
şeyden geçmiştir. Burada kovan Yunus’un varlığını, kıymet verdiği şeyleri temsil eder
diyebiliriz. Kovan kelimesi çokluğu, kalabalığı dolayısıyla vahdetin zıddı olan kesreti
çağrıştırır.
Ol kişi kim yol eridür garîb gönüller yâridür
Bir söz diyem tutarısa yigdür şeker baldan
Yunus Emre Allah yolunda olan, gönül ehli olan kişiye seslenir ve ona, sözlerini
dikkate alırsa faydalı bir iş yapmış olacağını söyler. Sözünü tutması eylemini şeker ve bal ile
karşılaştırır. Netice kişinin ulaştığı güzel sonuçlar, elde edeceği menfaat şeker ve baldan daha
tatlı olacaktır.
Bal ve yağın bir arada kullanıldığı beyitler
Kültürümüzde çoğu kez yağ ve bal yan yana veya beraber olmuştur. ‘yağ satarım bal
satarım’ oyunu, ‘yağ bal olsun’ deyişi, düğünlerde yağ ve bal ile yapılan bir takım ritüeller ve
diğer pek çok kültür öğesi bu ikilinin kültürümüzde önemli bir yerinin olduğunun
göstergesidir.
Bir süre toprakla meşgul olan, hatta tarım ve hayvancılıkla uğraştığı düşünülen Yunus
Emre de bal ve yağı beyitlerinde benzetme unsuru olarak bir arada kullanılmıştır.
Balı yagı n’der bülbül din ana karşu gülsün gül
Âşık yükini şöyle bil ki çekmedi yüce taglar
Bülbülün derdine derman bal ve yağ değildir, ancak aşık olduğu gülün ona gülmesi,
karşılık vermesidir. Bal ve yağ dünya zevklerini, kesreti temsil eder. Sevilen (mürşid,

Peygamber, Allah) güle, aşık “bülbül”e benzetilir.3 Dolayısıyla aşık dünyayı değil sadece aşık
olduğu gülü istemektedir.
Çünkü aşk öyle ağır bir yüktür ki dağlar bile onu kaldıramaz. Bu yükü ancak aşıklar
taşır. İkinci dizede “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu
yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok
cahildir”4 şeklindeki ayete telmih vardır.
Mumlu baldur şerî’at tortusuz yagdur tarîkat
Dost içün balı yaga pes niçün katmayalar
Buradaki benzetmeler Yunus’un diğer şiirlerinde de görüldüğü gibi oldukça sade olan,
fakat derin anlamlara sahip benzetmelerdir. Yüzyıllardır süre gelen tarikat mi şeriat mi ikilemi
Yunus’un şiirlerinin de konusudur. Bu beyitle Yunus, petekteki bal kadar saf olan şeriat ile
tortusu olmayan, safi yağa benzeyen tarikatın dost için, yani Allah için bir araya
gelebileceğini ifade eder. Tarikat ve şeriatın bir araya gelmesi bal ve yağın birlikteliği gibi
yerinde ve güzel olacak, kişiyi hakikate götürecektir.
Yunus bu sözleri çatar sanki balı yaga katar
Halka metâ’ların satar yüki güherdüz tuz değül
Gönül eri olmanın, alçak gönüllü olmanın ancak Allah yoluna girenlerin yapabileceği
şeyler olduğunu ifade eden Yunus şiirinin sonunda bu sözleri söylemenin, bunları ifade
etmenin balı yağa katmak gibi güzel olduğunu söyler. Çünkü dile getirdikleri cevher gibidir,
tuz gibi değildir.
Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı
Söz ola agulu aşı balıla yag ide bir söz
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Beyit, Yunus’un, söz söylerken düşünülmesini, isabetli sözlerin veya düşünülmeden
söylenen sözlerin kişiyi nasıl etkilediğini konu edinen şiirindendir. Yerinde ve doğru sarf
edilmiş söz zehirli aşı adeta yağ ve bal gibi eder.
Dünya lezzetlerinin bala benzetilmesi
Tûba’ talından uçanlar yüce makâmlar geçenler
Şaraben tahûr içenler banmaz dünyâ ballarına
Cennete girmeye layık insanlar haline gelmiş olanlar, şaraben tahûr (‘Üzerlerinde
yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara
tertemiz bir içki içirir5’) içmiş, daha dünyadayken öbür dünyanın lezzetlerini tatmış olan
kişiler dünya muradına meyletmez. Dünya zevkleri onlara zevk vermez. Dünyaya ait zevkler
ve meşgaleler bala benzetilmiştir.
Arının arife, balın aşka benzetildiği beyitler
Görmez misin sen aruyı her çiçekden bal ider,
Sinegile pervâneün yuvasında bal olmaya.
Yunus Emre’ye göre yokluktan kurtulmak ancak aşkla mümkündür ve mutlaka aşkın
eteğinden tutulması gerekir. Buna da arifleri örnek gösterir. Çünkü onlar her çiçekten bal
toplayan arılar gibidir. Gördükleri her hadiseden ibret alır, sürekli tefekkür ederler. Marifet
peteği ören ariflerin yuvalarında ‘bal’ misali Allah aşkı bulunur. Fakat sinek ve pervaneye
benzeyen kimselerin yuvalarında bal olmaz. Onların bakışları, duyuşları ariflerinkine
benzemez.
Mürşidin bala benzetildiği beyitler
Aşık oldum şol ay yüze nisar oldum bal agıza
Nazar kıldum kara göze siyah olup kaşa geldüm
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Mürşid, manevi olarak yol gösteren kişidir. Üstün vasıflarıyla gerçek mürşid
Hz.Peygamber’dir. Hz. Peygamber’e varis olan kamil insanlar, bütün ahlâki ve ilmi
hususiyetleriyle irşada yetkili olmuşlardır. Mürşid salikler için Hakk’a açılan kapı gibidir. Şu
halde mürşid kendisine rabıta edilecek kişidir. Beyitte mürşit, konuşmasının, irşadının,
sohbetinin tatlılığı cihetiyle baldır, bala benzer.6
Sonuç olarak kendine has üslubuyla tasavvufi görüşlerini dile getiren Yunus Emre
bunu yaparken maddi kültür unsurlarından yararlanmıştır. Bu durum onun şiirlerini açık ve
anlaşılır hale getiren etkenlerden birisidir. Yaşadığı Anadolu coğrafyasının oldukça elverişli
olması sayesinde arıcılığın yapılması, Yunus’un toprakla meşgul olması onun birer maddi
kültür unsuru olan arı, bal ve kovana yakın olmasını ve de şiirlerinde bunlara yer vermesini
sağlamıştır. Başta da ifade edildiği gibi bu unsurlardan arı dervişe, bal dünya muradına, güzel
ve hikmetli sözler dökülen dudağa, kovan kişinin dünyada sahip olduklarına benzetilmiştir.
Özellikle bal lezzetli ve değerli bir besin maddesi olması nedeniyle Yunus’un sıkça
başvurduğu benzetme öğelerinden birisidir.

Kaynaklar
Durmaz, Canan, Yunus Emre Divanı’nda Ve Risaletu’n-Nushiyye’de Kelime Grupları Ve Söz
Varlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya
Üniversitesi, Sakarya 2008
Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 2. Cilt, İstanbul 2006
Kur’ân-ı Kerîm Açıklamalı Meâli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları / 86-F, Ankara 2002
Tatçı, Mustafa, Divan ve Risaletü’n-Nushiyye - Âşık Yûnus’tan Seçmeler, H Yayınları,
Mustafa Tatçı Kitaplığı: 12, İstanbul 2008
Tatçı, Mustafa, Yunus Emre Külliyatı, Yunus Emre Divanı II –Tenkitli Metin, H Yayınları,
Mustafa Tatçı Kitaplığı: 2, İstanbul 2008
Tatçı, Mustafa, Yunus Emre Külliyatı I Yunus Emre Divanı İnceleme, Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları, İstanbul 2005, s. 425
Timurtaş, Faruk, Yunus Emre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1980
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=33&Ayet_No=72&I3.x=15&I3.y=5
6

Mustafa Tatçı, age., s. 371-372.

Divriği Kültüründe Arı ve Bal

Fatma Pekşen*
Hususi özen isteyen arıcılıkta arılar yazlık ve kışlık olmak üzere çeşitli bakımlardan
geçer. Divriği civarında arının konaklama yeri “arılık” veya “ballık” adıyla bilinir.
Ablak çocuğa, güzel eve, arabaya, göğsü sütlü ineğe nazar değebileceği gibi, yemiş
yüklü ağaca, bostana, arıya da nazar değeceği inancı yaygındır. İşte bu yüzden ağaçlara,
bostanın uygun bir yerine, arılığın görünen bir kısmına mavi renkli bir nesne ya da kemik
hâline gelmiş at kafası asılır.
Bakım ve sağım aletleri ve özel kıyafetleri kovan sahiplerince elden geçirilip, sıhhatli
arı, sıhhatli bal için hazır edilir. Arıcı aletlerinden bir kısmı: El demiri, eğiş, eldiven, iş
elbisesi, fırça ve süpürge, körük, maske, çerçeve, çerçeve teli, hazır petek, mahmuz, yemlik,
ilaçlar, birleşme esansları, ana ızgarası, ana arı kafesi, arı kaçıran, polen tuzağı, bal süzme
makinesi, sır bıçağı, sır açma tarağı, bal dinlendirme kazanı, balmumu arıtma cihazı vs.
Adı geçen gereçler atölye ya da fabrika ürünü olabileceği gibi elinden iş gelenlerce de
yapılabilmektedir. Divriği’de yaygın olarak ahşap kovanlar kullanılır. Eskiden marangozlara
bu hususta çok iş düşerdi.
Yöreden yöreye değişen kovanlardan birisi de sepetten örülmüş olanıdır. Söğüt,
fındık, kurmut gibi eğilme özelliği bulunan ağaçların ince dallarından daha çok hanımlarca
koni biçimli örülen sepet kovanlar, hafif olması için mayıs yani inek gübresi ile sıvanarak
kurutulur.
Ballar, Divriği yöresinde süzme bal ve petekli bal olarak iki biçimde bilinip kullanılır.
Ülke genelinde en iyi balın İç Anadolu Bölgesi’nde ve Divriği yöresinde bulunduğu kabul
edilmektedir. Bu yörede geven, nane, kekik, yaban yoncası, sığırkuyruğu, yarpuz bol bulunur,
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çeşitli yabani ağaçlarla da beslenen arıların balları, kır balı olarak büyük itibar görür.
Kovanlardan bal yanında polen, arı sütü, balmumu gibi arı ürünleri de elde edilir.
Arıcılıkla uğraşan kişilerin kendilerine has müşterileri vardır. Eve, eşe dosta
ayrılandan sonra, kalan bal toptancıya ya da marketlere verilir. Büyük şehirlerde yaşadıkları
halde damak tadına düşkün kimselerce de aranan yöre balları, gittikçe kadri kıymeti bilinir
hale gelmiştir.
Arıcılar Birliği, Arıcılar Kooperatifi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile irtibat hâlinde olan
arıcıların işletme numaraları ve plakaları bulunur. Her arıcı sattığı balın üzerine numarasını
yapıştırmak zorundadır.
Serbest piyasaya göre fiyatlandırılan ballar, 2010 yılı itibariyle 25 ila 35 TL arasında
satılmaktadır. Fiyatı 5 liraya kadar düşebilen bal piyasasında, menşei bilinmeyen ürünler fazla
rağbet görmemektedir.
Yurt genelinde petek güvesi, yaban arıları, karıncalar, arı kuşu, kırlangıç, karga gibi
kuş türleri, fare, kirpi, ayı ve tarım ilaçları arının baş düşmanı olarak bilinir.
Kendisi de bir ziraatçi olan Şevket Arı’nın “Kırdan Bayırdan” adlı hikâye kitabında,
arılara musallat olan bir ayının kovanları tek tek yoklayıp, en ballı olanı götürüp nehre
sokarak arıdan arındırdıktan sonra kırıp yediği ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Hayvanlar âleminde arı, karınca gibi, çalışkanlığıyla anılır. Keçinin inatçılığı, eşeğin
inadı, devenin kini, kedinin nankörlüğü (aynı zamanda da sadık hali), atın/köpeğin sadakati
gibi… “Arı gibi çalışkan” sözünü hak etmek, her babayiğidin hakkı olmasa gerek.
Halk Kültüründe Bal
Güzel Türkçemizde iki kişinin konuşmasının arasına girilmek icap ettiğinde, “lafınızı
balla kesiyorum” diye girizgâh yapılmasına sıkça rastlanır.
İnsanlar sevdiklerine “şekerim, balım” diye hitap ederler. Anneler kızlarına “bal kız”,
“kaymak kız” diye seslenirler. Evliliğin ilk aylarına “Balayı” yakıştırması yaparlar. Hatta
kimileri bunu “bal ayı, petek ayı, kötek ayı” diye devam ettirirler. Petek, hamilelik devresi,
kötek de çocuk doğduktan sonraki, hırla gürle geçen günler olarak tanımlanır. Hele bir de
geçimsiz, kardeş kıskançlığı ile etrafını kırana veren, “arı gibi sokan” bir çocuk olursa…
Binlerce yıldır bilinen, lahit ve mağaralarda kalıntılarına rastlanan, yıllar yılı
bozulmadan durabilen bal, İslâm dininde de özel bir yere sahiptir. Onu yere göğe
sığdıramayan insanoğlu zaman içinde adına tefsir bile yazmıştır. “Bal tefsiri” adıyla anılan,

özellikle de kadınlar arasında rağbet görüp, okunmasının sevap olduğuna inanılan bu Türkçe
tefsirde bir takım dinî ve insanî öğütler yer alır.
Gene halk arasında cennetteki ırmaklardan birisinden süt, diğerinden zemzem,
üçüncüsünden de de bal aktığına inanılır. Kutsal kabul edilen aşure, Muharrem ayının onuncu
günü pişirilirken, bu inanca atfen, içine biraz da bal katılır.
Masal kahramanlarının en has kızlarından olan Balkız da bu tatlı lezzetten ismini
alarak Keloğlan’ı ardı sıra koşturmayı başarmış, akıllı bir güzeldir.
Sivas yöresi çoraplarından birinin adı Balkaymak’tır ve mutlu evlilik yapan kadınlar
giyer. Gene yün örgü modellerinden birinin adı “bal gömeci/bal peteği”dir.

Divriği mutfağında bal1
Yörede “bal” adıyla anılan ve hamurdan açılan baklava, hanımbileği, kadayıf,
dilberdudağı gibi tatlılara dökülen şerbet, iki ölçü şekere bir ölçü su konulup kaynatılarak
hazırlanır. Şerbet kaynatılırken, iki üç kaşık sızma bal konur. Eskiden birçok evde, asma
kazanı ile bu şekilde hazırlanan fazla miktardaki bal uzun müddet kullanılır, sabah
kahvaltılarına bal niyetine çıkarılır, tuzsuz tereyağı da bu şerbet/bal içinde muhafaza edilirdi.
Ballı börek: Sütlü açma yufka, kuru olduğu için az su ile ıslatılır, bez arasında
dinlendirilir. Tepsi ya da tava yağlanır, yufkalar azar azar yağlanarak tepsiye döşenir. İki kat
arada bir dövülmüş ceviz ve toz şeker ekilir. Arzuya göre ilâve olarak tarçın da konulabilir.
Altı üstü kızartılır, soğuyunca üzerine şerbeti dökülür, kare kare dilimlenir. Eski zamanların
baklavaya değişilmeyen bir tatlısıdır. Arasına el kalınlığında kuru kaymak konulabilir.
Ballı yuha (yufka): Kurutulmuş katlama yufka ıslatılır ve bez arasında on dakika
kadar dinlendirilir. Tavaya azar azar tereyağı konularak yufka iki yüzlü kızartılır. Kızartılan
yufkalar bir lengere istiflenirken her katına iki üç kaşık şeker şerbeti veya süzme bal ile iki üç
kaşık dövülmüş ceviz serpilir. Hepsi bu şekilde lengere yerleştirilince dilimlenerek sofraya
getirilir.
Kaygana/ballı yumurta: Tavada yağ kızdırılır. Kişi başı hesabıyla yumurtalar kırılır
ve tavaya dikkatlice boşaltılır. İki yüzü çevrilerek nar gibi kızartılır. Üzerine koyuca
hazırlanmış bal/şerbet ya da süzme bal dökülür, sıcak sıcak ikram edilir. (Arısı çok olanlar
balı dalağıyla da koyabilirler.) Kaygananın bir adı da ballı yumurtadır. Her zaman
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yapılabildiği gibi, özellikle erkek çocuk doğduğu zaman, gelen misafirlere kaygana yapılarak
ikram edilir.
Kuymak (guymah): Eski yemeklerimizdendir, Dîvânü Lugat’it Türk’te de adı
geçmektedir. Un, tuzu alınmış tereyağı içinde pembeleşinceye kadar kavrulur. Kavrulmuş
olan bu un bir tepsiye kaşıkla bastırılarak yerleştirilir. Tekrar ocağa konularak altı kızartılır,
ters çevrilerek diğer yüzü de kızartılır. Üzerine sızma bal, pekmez ya da koyu bir şerbet
dökülerek yenir.
Un helvası: Bir tava ya da tencerede yağ eritilir, unu konup karıştırılarak kavrulur.
Önceden hazırlanmış şeker şerbeti dökülüp iyice karıştırılarak sahana basılır. Kaşıkla
düzeltilir ve üzeri kaşıkla çok süslü şekillerde nakışlanır. Sahana basarken ortası daha
yüksekçe olur, çünkü helvanın “alnı bir karış”, yani “kesildiğinde kalın” olmalıdır! İstenirse
üzerine ceviz, fındık konabilir. Helva kavrulduktan sonra, şekerini koyup üzerine süt konmak
suretiyle de yapılabilmektedir. İçine biraz bal konursa lezzeti daha da güzel olur. Sırf bal ile
de yapılmakla birlikte, daha çok bu tarifle pişirilmektedir. Tadı çok güzel olan helva
yendiğinde, “bal helvası gibi olmuş” diye beğeni sözü sarf edilir.
Bal-kaymak: Arasına toz şeker serpilerek kilerlere istif edilen kuru kaymak, bal ile
bir arada olağanüstü bir yiyecek olur. Gençlerin çoğunun yemek değil, adını bile
duymadıkları kuru kaymak için atalarımız şöyle söylemişlerdir: “Fakirin yiyeceği ne? Yavan
bal ile kuru kaymak!”
Bal ile kuru kaymak birbirlerine çok yakışırlar. Bal aynı zamanda tuzsuz yağın da
sevdalısı olup, ona en fazla yakışan da yağ olduğu için, deyimlerimizde atasözlerimizde hep
birlikte kullanılmış, balın, yağın rayihası için, “balı, yağı toprağa katsan yenir” denilmiştir.
“Yağa yatırıp bala kaldırmak” bir insan için yapılacak en iyi ikram olarak bilinir. “Yağınan
bal, orda kal” sözü ise, tatlılıkla bitir, ileri gitme anlamında zarif bir ihtar olarak söylenmiştir.
Aileler; “yağımız da var, balımız da var” derlerse, oğlumuz da var kızımız da var anlamına
gelir. Bal aynı zamanda asaletin, bozulmadan kalmanın da sembolü olduğu için büyüklerimiz,
“Al asili, ser hasırı, asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa çökelik kokar, çünkü aslı ayrandır”
demişler. “İki elin balda olsa bir parmağın zehir olur” sözü ise, hayatta her şeyin tam
olmadığını belirtmek için kullanılır. Arı oğul verince alınan bal; “oğul balı” olarak
adlandırılır. Oğul balı aile büyükleri tarafından torunlar sevilirken söylenen bir sevgi
benzetmesidir. Karakovan balının balmumlu kısmına Divriği’de “çec” adı verilir. Eskiler bal
için, “çeci bile çıtır çıtır yenir” derlerdi. Sivas’ta çece “cibre” adı verilmektedir.

Balmumu: Bal tüketildikten sonra kalan kısmın eritilmesi ile elde edilir. Ağrıyan,
sızlayan yerlere balmumu yakısı yapılır. Balmumunun yumuşamış haldeyken kullanılmamış
amerikan bezine sürülmesiyle elde edilir. Eskiden, çocuk kundaklarına sermek için muşamba,
naylon olmadığından yine amerikan bezi eritilmiş balmumuna daldırılarak bal muşambası
yapılır, çocuk ya da hasta altlarına konulurdu. (Çok eskiden Divriği’de balmumu
muşambasına “zırbıncak kâğıdı” da denilirmiş. Daha ince kumaş kullanılarak elde edilen bu
“zırbıncak kâğıdı” cildi parlak insanlar için de beğeni sözü olarak da kullanılır.) Balmumu,
tenekelerin pasını temizlemekte ve bahçe işlerinde, ağaçlara yarma aşı yapmada da
kullanılmaktadır.
Balmumu bir zaman aydınlatmada kullanılmıştır. Birçok vakıf senedinde balmumu;
şem-i asel olarak kayıtlıdır. Bir atasözümüzde şöyle geçmektedir: “Allah balmumu yakana
(isteyene) balmumu, yağ mumu (isteyene) yakana yağ mumu verir.” Bu sözler, Allah’ın
herkesin gönlüne göre verdiğini belirtmek için kullanılır.
Bal şerbeti: Oğul balı, iki ölçü su ile ya da istenen miktarda karıştırılarak iyice
inceltilir. Limon tuzu ile hafif ekşimsi hale getirilen (belki de eskiden sirke ile?) bu şerbet,
arısı olan ailelerce misafire ikram edilir ya da sofraya çıkarılırdı.
Bal şerbeti konusunda bilgisine başvurduğumuz Naciye Yılmaz, çok küçük yaşlarda
annesi ile gittiği bir Ulucâmi ziyaretinde, kapı girişinde bulunan, adam boyundaki küplere
ezilen bal şerbetinin, görevli birisi tarafından, kapıdan giren herkese bardakla ikram edildiğini
hatırladığını anlatmıştı.
Mevlit şekerlerinden önce, eskiden mevlitlerde de, “Şerbeti karşımda tuttu huriler /
Bunu sana verdi Allah dediler” kısmında bal şerbeti dağıtılırdı. Hazır meşrubatların olmadığı
dönemlerde gelen misafire de bal şerbeti ya da şeker şerbeti hazırlanıp ikram edilirdi.
Yağ-bal (bebek için): Temiz bir fincana bir ölçü tuzsuz tereyağı ile süzme bal
konularak karışana kadar iyice halledilir. Günlük birer nohut büyüklüğünde bebeğe yutturulur
çünkü fazlasının mide bulantısı yapacağı düşünülür, bebeğin bu karışım sayesinde kabız
olmayacağına, bedeninin de iyi gelişeceğine inanılır. (Bal yerine dut pekmezinin de
kullanılabildiği bu karışım, sancılanan her yaştaki çocuğa da verilmektedir.) Kim yerlerde bu
karışıma “unutmabeni” de denmektedir.2
Zülbiye: Yoğurt ile bal veya pekmezin iyice karıştırılmasıyla elde edilen pratik tatlıya
zülbiye adı verilir. Küçük, büyük herkes severek yer.
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Esnaf ve bal: Esnaftan, çarşıda bol miktarda yağ ile peksimet yaptıranlar olur, bunlar
bir kısmını eve göndererek, öğleleri peksimete yağ sürerek yerlerdi. Genellikle küçük bir
küpte, hâlis tereyağı, bal, hatta kaymak bulundurulur, çarşıda bu kadar çok yiyeceğin içinde
karın doyurmak için sıkıntı çekilmezdi. Birkaç dükkân komşusu birlikte kadayıf da
yaptırırlardı. Yaz aylarında üzüm, karpuz gibi meyvelerle peynir ekmek yenirdi.
Bal küpü: Kilerler, eski mutfakların en önemli dayanakları idi. Güzden envai tür
hazırlık yapılırdı. Ağızları devamlı kontrol edilerek hava almaması sağlanan bulgur, un türü
yiyeceklerin yanı sıra, domates ezmesi, erik, kayısı, kızılcık ezmeleri, nişasta, bal, reçeller de
küpler içinde burada dururlardı. Leblebi, kavurga ve turşular da küpte muhafaza edilirdi.
Nohut, kuru fasulye, yıkanmış, ayıklanmış ve tuzlanmış mercimek, cins cins pirinçler, yarma,
sütlü yarma da küp ya da sırlı kovalarda saklanırdı. Bal küpleri, ustalarınca, özel olarak dört
kuplu yapılırdı.
Her daim bal: Çörekotuna şeytan gelmez, bereketli olur inancıyla, yağ, bal, peynir,
kıyma, un, bulgur gibi pek çok yiyeceğin kaplarına, üç İhlâs bir Fâtiha okunan çörek otundan
üçer, beşer atılırdı.
Bahar aylarında insanın, hayvanın, cümle börtü böceğin kendini dışarı attığı demlerde
babalar, dedeler, söğüt dalının ince yeşil kabuk kısmını soyup, oynatıp odunumsu kısmı
bırakarak çocuklar için düdük yaparlar ve yapım esnasında şöyle derlerdi:
Dilli düdük, dilmen düdük
Anan öle, baban çıka
Yorgan döşek sana kala, gel çık
Çıkarsan bal küpüne, çıkmazsan pis küpüne!
Bal her daim kıymetli idi. Harman çıktığı, yani buğday alındığı gün, tarla sahibi
çalışanlara “köle doyuran” cinsinden yemekler yedirirdi. Bunlar; katıklı aş, yaprak sarması,
alatlı pilâv, üzerine kızarmış kaburga konmuş bulgur pilâvı, ayran, bal ve helva gibi
yemeklerdi. “Kesmük düveni” yapıldığı gün tarla sahibinden bir de “kesmük helvası” gelirdi.
Evlenme âdetleri arasında yer alan tatlılık göndermede, arısı olan evler karşı tarafa
kalaylı yoğurt bakracıyla bal gönderirlerdi. (Tatlılık, kalaylı bir siniye kesme şeker, rengârenk
kâğıtlı şeker, halka şeker, lokum, çikolata vs ve üzerine gül, papatya gibi çiçekler, reyhan,

anık gibi kokulu otlar yerleştirip, süslü bir bohça ile karşı tarafa gönderilen hediyeye verilen
addı.)
Önceleri, hemen pek çok evde arı kovanı bulunurdu; hatta arıcılıkla, bal ticaretiyle
geçimini temin eden aileler vardı. Örneğin geçen yüzyıl başlarında yakılan bir türküye göre
Hamulluoğulları balcılık yaparlarmış. Pireyip mevkiinde olan Hamulluoğlu Ballığı, ara sıra
erkek sahralarına çeşni katarmış. (Sahra: Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı icabet ettiği, tam gün
süren, giyim kuşamın, yiyip içmenin bol olduğu kır eğlencesine denilir)
Türkü (Hamulluoğlu’nun ballığı)
Pireyip mevkiinde olan Hamulluoğlu Ballığı, erkek sahralarının gidildiği yerlerden
biri idi. Geçen yüzyılda gençlerin çalgılı oyunlu bir sahrasında eğlenen gençlereoynayan
Hafize adlı kadın daha önceki bir sahraya ayrı bir grupla gitmiş, bu grup birinci gruba baskın
yapmış, silahlar patlamış, yürekler hoplamış, benizler atmış. Hamulluoğlu da dut ağacının
çatalı arasından durmadan kurşun sıkmış. (Bu ağaç yakın zamana kadar ayakta idi.) Sahra (kır
gezmeleri) konusunda araştırma yapılırken derlediğimiz, hiç söylenmediği için de nasıl bir
ezgisi olduğu bilinemeyen Divriği türküsü işte o günlerde bu olay sonucu yakılmıştır.
Kapıdan girdim aralık
İşim gücüm zamparalık
Leblebici beş paralık
Nakarat:
Aman şimdi, yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Güzel sevmek hoştur ama
Ayrılması yaman şimdi
Ballığın balını yerken
Hafize’ye oyna derken
Baskın versek gayet erken
Nakarat

Pireyib’in dutu çatal
Hamulluoğlu kurşun atar
Hafize de göbek atar
Nakarat
Türkü (Şarkışla)
Yemeklerden üç yemek var yenecek:
Biri etli, biri sütlü, bal da var
Etli sütlü senin olsun, bal benim.3
Türkü
Çamlıbel’in yaylaları otl’olur
İneği davarı gayet sütl’olur
Balınan kaymağı lezzetli olur
Meleşir kuzusu o yaylaların.4
Türkü
Yüce dağ başında lâleler biter
Ateşim yanmadan dumanım tüter
Yârimin verdiği bal bana yeter
Arının verdiği balı nideyim?
Bir hatıra:
“Bir ilkbahar sabahı, saat on sularında bahçemdeki arı kovanlarımın yanına gidip
çömeldim. Yorulmuştum, biraz dinlenecektim. Kovan önündeki uçma deliğinin önünde bir
kargaşa yaşandığını gördüm. Dikkatle baktığımda, kovan içindeki bir kaç arının dışarıdan
gelen arıların ayaklarındaki polenleri incelediklerine şahit oldum. Ayakları polenle dolu
olarak gelenlere ses çıkarmayıp içeriye alıyor, yarım dolu olanınınkini kapıda sıyırıp geri
gönderiyorlardı. Polensiz gelenleri ise içeri almadıkları gibi, üstelik de hırpalıyorlar, uçmaya
zorluyorlardı. Kimi arılar da o kadar dolu olarak, son derece uzak yerlerden geliyorlardı ki,
3
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kovana inmeye mecalleri kalmıyor, kovan önüne düşüyor, biraz dinlendikten sonra içeriye
giriyorlardı. Arılarla insanları kıyasladım bir an. Arının çalışkanlığına, intizamına bir kez
daha hayran oldum.” (Kaynak kişilerden Mehmet Ali Akarsu. 18 Nisan 2010)
Bal ve şifa
Divriği’de bala limon sıkılıp içilirse boğaz ağrısına iyi geldiğine inanılır.
Egir/eğir; arı b.ku da denilen kovan önündeki kalıntılara verilen addır. Lastiğimsi olan
bu kalıntılar krem gibi ağrıyan yerlere sürtüldüğünde, iyi gelir.
Gözdeki kaşıntı için kirpik diplerine, ağız yaralarına bal sıvazlanırsa çok iyi geldiği
söylenir. Ameliyat sonrası hastalara, antiseptik özelliği olduğu bilinen balı yedirmeleri tavsiye
edilir. Yaraya sürmek, ezik ve sivilcelere de tatbik etmek faydalı olur diye bilinir.
Guatr hastalığında tere tohumu dövülüp, bala katılarak yenilir. Gene çörekotu ile bal
karışımı da yenilir.
İshalde kızılcık çekirdeği iyice dövülüp balla yenilirse iyi gelir.
Karın ağrısında ılık bal şerbeti içirilir.
Aşırı sıcaklarda yenilen bal ve cevizin uyuza yol açacağına inanılır.
Yelpeme/bronşitte oğul balı ile gülhırı, süt ile karıştırılıp içilir.
Dabaz/kurdeşende, kaşınan çocuğa al/kırmızı giydirilip, vücuduna bal sürülür.5
Et kesiği, morarma ve eziklerde bal yakısı hazırlanıp sarılır.6
Kabızlıkta sıcak bal şerbeti içirilir.7
Kansızlıkta yumurta ile bal içirilir.8
Kemik çatlağında balmumu yakısı yapılıp sıcakken sarılır. Hazırlanışı ise şöyledir:
Eritilen balmumu temiz bir beze sıvazlanır, sıcak sıcak çatlak/ezik üzerine sarılır. İcabı
halinde yeniden ısıtılıp kullanılabilir.9
Hafif kırıklarda ise bal yakısı yapılıp sarılır. Bal bir beze sıvazlanarak yakı haline
getirilir.10
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Kızamık çıkaran çocuğa üç gün bal yedirilir, üç gün vücuduna bal sürülür.11 Tansiyon
hastası, 1 tatlı kaşığı bal, 20-30 adet çörekotunu birlikte aç karnına yutarsa iyi olur.12 Yanık
yarasına inek yağı, balmumu ve kısacıkmahmutotu karışımından oluşan merhem sürülür.13
Yelpemede karpuzun içi oyulup içine has bal konulur ve oluşan sıvıdan sabah akşam
aç karnına içilir.14
Zatülcenpte, hastaya bal, pekmez, üzüm yedirilir.15
Astım için erkek davar kuyruğu eritilerek bala katılıp sabah aç karına yenilir.16
Arı sokmalarına –diğer zehirli böceklere de- karşı ise yaraya sarımsaklı yoğurt
sürülüp, hastaya da bu yoğurdun ayranı içirilir.17
Sürme çıkarma: “Bahçeye küçük bir çukur eşilir. İçinde çernen çöpnen bir ateş
yakılır. Ateşin üstüne de balı alınmış kuru çec konur. Onun üstüne de temiz bir teneke
kapatılır. Ateş yanıp bittikten, teneke soğuduktan sonra usulca yerinden alınır. Bir bıçakla
tenekenin içine sıvanmış olan is sıyrılarak küçük bir şişeye ya da sürmedenliğe konulur. İcap
ettiğinde süpürge çöpü ile göze çekilir. Gözden de kolay kolay çıkmaz. Ben bu sürme
çıkarmayı Mayatgil’in Sabriye Hanım’dan öğrenmiştim. Kaynanam süslü gelini severdi.
Elimin kınası eksik olmazdı. Biri bitince yenisini vururduk. İncim, kordonum, altınlı sıram,
hırtlatmam, sutaralarım hiç üstümden çıkmazdı.” (Kaynak kişi: Emine Aygün. 28-Ağustos2010)
Hırtlatma: Gramiselerin üst üste bindirilerek dikildiği yöresel boyun takısı.
Sutara: Bilezik
Kordon: Altın zincir
Arı ve balla ilgili inanışlar
Arının yaratılış efsanesi: Hazreti Eyüp A.S. feci bir hastalığa yakalanmış, bütün
vücuduna kurt düşmüştü. Bir müddet sonra bazı kurtlar yere dökülmeye başladı. Hz. Eyüp
açlıktan ölmesinler diye bunları alıp yaralarına geri koydu. Fakat yerden aldığı kurtlar canını
çok yaktı. Şimdiki arılar yerden kaldırılan bu kurtlardan oluştu.18
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Arı ve zehri: Arı yaratıldığında Cenab-ı Allah’a “Yarabbi, soktuğumu öldüreyim, bir
batman da bal vereyim” demiş. Ancak bu isteği kabul edilmemiş, zehri de balı da şimdiki
kararıyla ayarlanmış.19
Sivas Zara yöresinde hava bulutlu iken arılar kovandan çıkıyorsa, yağmur
yağmayacağına inanılır.20
Üç şeyden hayır gelmez: Ağustos’ta oğul veren arıdan, Nisan’da koçan veren darıdan,
kocasından sonra kalkan karıdan.21
Arıcılar Hz. Süleyman’a şikâyete gitmişler. “Ya Süleyman, bazı rüzgârlardan
şikâyetimiz var, arılarımız telef oluyor; bize himmet eyle” demişler. O da “Poyraz değerse
zararınızı rençpere sağlatırım. Kıble yeli değdiyse bostancıya… Dağ yeli eserse zaten işiniz
iş… Velakin Sarıyel eserse ne size ne de bana…” demiş.22
Arı, “bana bakan bir olsa, gözünün teki kör olsa” dermiş. Bu yüzden arıya daha çok
nazar değeceğine inanılır ve nazarı dokunan kişiler arılığa yaklaştırılmaz.23
Arı, Eyüp Peygamber’in yarasındaki kurtlardan oluşmuş. Arı sokmasından korkan
kişi, “Hz. Eyüp’ün başı için beni sokma” derse, arı onu sokmazmış. Arı kaçtığı zaman bir
yere konması için taş taşa vurulur ya da ıslık çalınır.24
Rüyada arıyı bal üstünde görmek hayırlı amel ve bol kazanca işarettir. Uçarken
görmek veya birisini soktuğunu görmek kavga ve nizaya işarettir.25
Divriği’de ise rüyada bal görülmesi, bulaşık işlere, huzursuzluğa yorulur.
Gene Sivas yöresinde yapılan köy düğünlerinde, gelin attan/arabadan indirilip erkek
evine sokulurken kapının eşiğine bal ya da pekmez sürülür. Gelin bu tatlıdan ağzına bir
parmak alarak içeriye girerse evliliğinin tatlı geçeğine inanılır. Bazı yerlerde de gelinin eline
bal/pekmez verilir. Evin eşiğine ya da kapının yan tarafına bu tatlıdan sürmesi istenir. Başına
Kur’an tutulması (bereket için), ayağının altına koyun postu serilmesi de (yumuşak tabiatlı
olması için) diğer geleneklerdendir.
Atasözleri/deyimlerde bal/arı:
Aşk sayesinde arı iğnesi bal olur (Mevlâna)
19
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Afiyet, şeker bal olsun (sofradan sonra söylenir)
Ağzına bir parmak bal çalmak
Ağzından bal akmak
Allah yağmumu yakana yağmumu, balmumu yakana balmumu verir.
Aldığını yağa bala vermek
Arası yağ bal olmak
Arı bal alacak çiçeği bilir
Arı bal yapacak damarı bulur
Arı gibi sokmak
Arı ile karıya güven olmaz
Arı nefesten (nazar), kuş kafesten hoşlanmaz
Arı oğul verir gibi (Divriği’de hep bir ağızdan konuşulan kalabalık ortamlarda
söylenen benzetme sözüdür)
Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever.
Arıcı, arılara yarıcı
Arının gözüne çöp dürtmek
Arısı gitmiş kovana dönmek
Arıyı duman, insanı iman yola getirir
Asil azmaz bal kokmaz; kokarsa çökelek kokar, çünkü aslı ayrandır
Ata tepmez, ite kapmaz, arıya sokmaz deme
Bahçesinde arısı olanın, kesesinde parası olur
Bal bıçağı (İyi, güzel işlerde yardımcı olan kimse)
Bal demekle ağız tatlanmaz
Bal derdi söktürür, bal derdi oldurur
Bal dök yala (çok temiz)
Bal etmez arı gibi dolanmak: Bir işe yaramamak, boş boş gezinmek
Bal olan yerde sinek de olur
Bal tutan parmak yalar
Bal vermez arı
Balı ye, arısını sorma
Balı da yağı da olmak (Hem oğlu hem kızı olmak)
Balın olsun, müşteri Bağdat’tan gelir

Balınan badem emmek (Refah içinde olmak)
Başaran bal yer, artığını el yer
Bayırda bağını, evinde sağımı, bahçende arını eksik etme
Bedava sirke baldan tatlıdır
Bir eli balda, bir eli yağda olmak
Çirkin ile bal yenmez, güzel ile taş taşı
Evvel beğenmezdin balı kaymağı, şimdi keşkezenden keş kapar oldun (Varlıktan
darlığa düşenlere söylenir. Keş/keşk: Kuru yoğurt. Keşkezen: Kuru yoğurdu ezmeye yarayan
içi tırtıklı özel araç)
Her gün bal yiyen baldan usanır
Kovan kırıla, arı dağıla (Beddua)
Oğul balı (Torun sevilirken söylenir)
On parmağın balda olsa, birisi ağu olur
Parmağı uzun bal yemez, nasibi olan yer
Pilâvın yağı, aşların tuzu, oğulun balı: Torun severken söylenir
Sineğin balı, tembelin malı olmaz
Sütünü balla iç, solmazsın hiç
Yağ oldum, bal oldum da boğazından aşamadım (Kıymeti bilinmemek anlamında)
Yağa yatırıp bala batırmak: En iyi şekilde ikramlamak
Yağı, balı toprağa katsan yenir
Yağınan bal, orada kal
Yağlı ballı olmak
Yeter ki balın/pekmezin olsun; sineğin Bağdat’tan gelir
Ölçülü sözlerde arı/bal:
Temmuz’da ekilen darıdan,
Bal vermeyen arıdan,
Kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez.
Zerre kadar aklı olan arıdan hisse kapar
Altmış iki çiçeği toplar, yoğurur bal yapar.26
26

Kadir Pürlü, Sivas’ta İlbeyi Türkmenleri-I, Sivas Belediyesi Kültür Yayınları, Sivas 2002, s. 527.

Yağım balım var idi, gelirdi kardeşlerim
Yağım balım yok oldu, delirdi kardeşlerim
Kızım, tatlı gel27
Genç bir gelin varmış, her gün evde işini bitirir, babası evine oturmaya gidermiş. Bir
gün babası, kızına; “Kızım, tatlı gel” demiş. Kız ertesi günü kadayıf yapıp götürmüş. Babası
gene “kızım, tatlı gel” demiş. Bu sefer bir tas bal götürmüş. Daha sonra gitmesinde pekmez
götürmüş. Babası yine; “Kızım, tatlı gel” demiş. Ertesi gün, kız helva yapıp götürünce,
babası; “Kızım, sık gelme, seyrek gelirsen tatlı gelmiş olursun” demiş.
Arı/bal sözlüğü:
Cibre: Balı alınmış petek
Çec: Karakovan balının balmumlu kısmına Divriği’de “çec” adı verilir
Dalak: Bozulmamış bal peteği
Gömeç. Bal peteği, gümeç
Gümeç balı: Peteğiyle birlikte bulunan, süzülmemiş bal
Oğul balı: Yavru arıların yaptığı has bal, beyaz bal
Bilmecelerde arı/bal:
Gözenek gözenek gözü var
Beylerin içinde sözü var (Bal)
Atmaca havan gibi
Acısı soğan gibi (Arı)28
Dağdan gelir dazınan
Yedibin yıldızınan
Atmacası göğe parlar
Acısı soğan gibi dağlar (Arı)29
27

Müjgân Üçer, Fatma Pekşen, Divriği’de Mutfak Kültürü, Ankara 2001.
Ozanlar Diyarı Şarkışla… s. 136.
29
Özel Kayalı, Arzu Yılmaz, Kültür Hazinesi. Koyulhisar’dan Derlemeler, Koyulhisar 2008, s. 136.
28

Civ civi kuşlar
Camiyi taşlar
Kendi kazanır
Sahibine bağışlar (Arı)30
Var varandan bal getir
Karlı dağdan kar getir
Sağılmamış inekten
Çalkanmamış yağ getir (Bal)31
Ağaçlar içinde gülsüz
Sureler içinde mimsiz
Canlılar içinde kansız (İncir, Kevser Suresi, Arı)32
Dağdan gelir mor
Kuyruğunun ucu kor;
Sekiz tane ayağı var
Sekseniki dayağı var (Arı)33
Manilerde arı/bal:34
Ay ışığı ışığı
Elinde bal kaşığı
Gene nerden geliyin
Mahlenin yakışığı
Bal koydum bal tasına
Denizin ortasına
30

Kadir Pürlü, Sivas’ta İlbeyi Türkmenleri-I, Sivas Belediyesi Kültür Yayınları, Sivas 2002, s. 539.
age., s. 539.
32
age., s. 555.
33
Müjgân Üçer, Fatma Pekşen, Divriği’de Mutfak Kültürü, Ankara 2001.
34
Müjgân Üçer, Fatma Pekşen, Murat Türkyılmaz, Mâni Benim Ezberim. Sivas ve Çevresinden Mâniler,
Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009.
31

Beni yârdan ayıran
Sürmeye haftasına
Bahçelerde bal kabak
Bal yedim tabak tabak
Horoz dilin lâl olsun
Niye dedin ki sabah
Dünya tadı bal tadı
Dünya beni aldadı
Altına ağu koymuş
Üstüne bir bal tadı
Gökte yıldız ellidir
Ellisi de bellidir
Her gün bal kaymak yesem
Öksüzlüğüm bellidir
Kilim ıydım al ile
Yemek koydum bal ile
Selamlaştık da geçtik
Al yelekli yâr ile
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Türkiye Türkçesinde Arı ile İlgili Atasözleri ve Deyimler

Eyup Sertaç Ayaz*
Sözcüklerin ve terimlerin yanı sıra atasözlerimiz ve deyimlerimiz, Türkçenin söz
varlığını oluşturan önemli ögelerdendir. Atasözleri; uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak
söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikteki sözlerdir. Deyimler ise genellikle gerçek
anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbekleridir.
Atasözlerimiz ve deyimlerimiz hayata bakışımızın, değerlerimizin, geleneklerimizin,
inançlarımızın söze dönüşmüş biçimleridir. Her atasözü, her deyim aslında binlerce yıllık
tarihimiz içerisinde atalarımızın dilimizin söz varlığına kazandırdığı kültür değerimizdir.1
Geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler
veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan bu kalıplaşmış sözler Türkçede
"sav" ve "irsal-i mesel" olarak da adlanılır. Bir toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültür
yapısını yansıtan atasözleri, kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmediğinden, anonimdir.
Bu sözler topluma mal olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve
mantık isteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. Atasözleri, bir düşünce
açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilir. Atasözleri, halkın yalnızca ortak
duygu ve düşüncelerini değil ortak dil zevkini de yansıtır.2
Azeri Türklerinin atasözü hakkında kullandıkları “Atalarsözünün her biri bir
destandır” şeklindeki atasözünün dediği gibi, atalarımızın iki kelimeyle uzun bir destan
hacminde bilgi ve tecrübe aktardığı, her birinde ciltler dolusu kitaplar hacmince düşünce ve
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Eyup Sertaç Ayaz, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma
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Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, http://tdkterim.gov.tr/atasoz/(erişim tarihi 09.08.2010).
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Atas (erişim tarihi 09.08.2010).

duyguları bir araya getiren, şekilce küçük, manaca derin atasözü ve deyimler kültürel
kodlarının şifreleridir. Halk felsefesinin özünü atasözleri oluşturmaktadır.3
Atasözlerimiz tabiattaki tüm varlıkları öne çıkan özellikleri bağlamında kullanarak
hayata dair tecrübe ve bilgileri aktarırlar. Tabiattaki hayvanlardan arı da öne çıkan
özelliklerine atıf yapılarak Türkiye Türkçesi atasözleri ve deyimlerinde yerini almıştır. Genel
olarak bakıldığında arının çalışkanlığı, verimliliği, düzenliliği, aralarındaki iş birliği ve
koordinasyon, balın besleyiciliği, tatlılığı arıyla ilgili atasözlerinde başlıca kullanılan
temalardır.
Atasözleri
Ağustos’ta oğul veren arıdan, yağmurdan sonra dikilen darıdan, kocasından sonra
kalkan karıdan hayır gelmez
ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır
Allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir
arı aldım balın yiyin, kocaya vardım malın yiyin diye
arı bal alacak / yapacak çiçeği bilir
arı bal alacak çiçeği bilir
arı bal etrafında dolaşır
arı baldan değil tütünden kaçar
arı baldan mı, yoksa dumandan mı kaçar?
arı balı etrafında dolaşır
arı balından kaçmaz
arı balını yimez, karı yağını yimez
arı bey olan kovana üşer
arı gibi çalış, arslan gibi ye
arı gibi eri olanın cennet gibi yeri olur
arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur
arı gibi sokar
arı gibi üşer, akrep gibi sokar
arı ile karının sırrına erilmez
arı iyi olursa balı Bağdat’tan gelir
3

Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları,
Ankara 2004, s. 7.

arı iyi olursa, balı Bağdat’tan getirir
arı kadar eri olanın, dağ kadar yeri olur
arı kahrı çekmeyen balın kadrin ne bilsin
arı kahrı çekmeyen balın kahrını ne bilir
arı kızdıranı sokar
arı kızdırılınca sokar
arı kovana gider
arı kovanı gibi işler
arı kovanı gibi
arı mermerden ne anlar?
arı olana bir söz, olmayana bin söz
arı petek olan kovana üşer
arı petekten, karı kötekten anlar
arı petekten, karı kepekten anlar
arı satmış, namusu tellala vermiş
arı sırrı, karı sırrı
arı söğüdü, akıllı öğüdü sever
arı var bal yapar, arı var can yakar
arı yok, piri yok!
arı yuvasına / kovanına kazık / çubuk dürtülmez
arı, bey olan kovana üşer
arı, kızdıranı sokar
arıda bal, kafeste mal buldun mu al
arıdan bal almak herkesin kârı değil
arıdan korkan bal satamaz
arının belasını çekmeyen bal yiyemez
arının dikenini gördüm, balından el çektim
arının kahrını çekmeyen balın kıymetini bilmez
arının yuvasına kazık dürtülmez
arısını söndür, balını ondan sonra ye
arısını söndüren balını yer
arıya bak bal olsun, dağa bak bağ olsun

arıya iyi bakarsan, karıya altın elmas takarsın
arıya kalkan bal başına, sinekle kalkan leş başına varır / konar
arıya kovan emanet olmaz
arıya kovan emanet edilmez
arıya verdim uçuverdi, mandaya verdim kaçıverdi
arıyı birden, koyunu binden üret
arıyı duman, insanı iman yola getirir
arıyı sattık da balı bakkaldan alıyoruz
arıyı ya çalmalı, ya bulmalı
arıyla karının sırrına erilmez
arıyla karıya güven olmaz
asıl azmaz, bal kokmaz
bahçesinde arısı olanın, kesesinde sarısı olur
bal alacak çiçeği bilir
bal alacak kimse arının iğnesine katlanabilmelidir
bal arıdan, kavga karıdan çıkar
bal bal demekle ağız tatlanmaz
bal dedin mi bel bel bakar
bal dedin mi hemen banar
bal demekle ağız tatlı olmaz
bal demekle parmak yalanmaz
bal dök yala
bal ile kaymak isteyen akçasına kıymak gerek
bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil
bal ile kaymak yenir ama herkese göre değil
bal istedik belalıya düştük
bal isterken bela buldum
bal küpünden sirke, sirke küpünden bal sızmaz
bal olan terde sinek de olur
bal olan yerde sinek de olur (bulunur)
bal tatlıdır, dert acıdır
bal tutan parmağını yalar

bal verecek arı değil
bal verecek arıya benzemiyor
bal veren arının iğnesi zehirsizdir
bal yapmaz arı gibi
bal ye çık sokağa, yiyemezsen gir kovuğa
bal yedik belaya düştük
bal yiyen baldan bıkar
bal, eski petekten yenir
balcı ağlar, pekmezci ağlar, katırcının gözü çıksın
balcı kızı daha tatlı
balcıdan bal sakınmak olmaz
balcının bal tası var, oduncunun baltası
balcının var bal tası, oduncunun var baltası
balcıya pekmez satılmaz
balı da senin, belası da
balı dibinden, yağı yüzünden al
balı dibinden, yağı yüzünden
balı olan bal yemez mi?
balı olan bal yimez
balı olan bayram eder
balı olandan pekmez esirgenmez
balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yemiş
balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer
balı ye de arısını sorma
balın âlâsı (tazesi) oğlun tazesinden
balın alası oğlun tazesinden
balın olsun, sinek Bağdat’tan gelir
balın sahibi arıdır
balını yiyen kepçesini taşır
ballı pide yeniçeriyi yumuşatır
balsız arı, kocasız karı insana zarar
balsız kovan arı tutmaz

balsız kovanda arı durmaz
bedava sirke baldan tatlıdır
besle arıyı gözün görsün sarıyı
besledim arı kalmadı sızı
bir arı geldi “vız” dedi, kulağıma “az” dedi, “işte güz” dedi, “ne durursun kız” dedi,
“çehizini düz” dedi
bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğnemek
çanakta balın olsun, Yemen’den (Bağdat’tan) arı gelir
çiftçi üç şeyden zengin olur; arıdan, darıdan, karıdan
çirkin ile bal yeme, güzel ile taş taşı
dağa bak bağ olsun, arıya bak bal olsun
deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış
dibi kırmızı mumla (bal mumuyla) mı çağırdım?
dilini eşek arısı soksun
dırdırcı karı, sokucu arı
ekşi yüzlünün balı acı olur
erin arısı, saçın sarısı
eşek arısı gibi bal yapmaz
eşek arısı gibi vızlar
eşekarısı bal yapmaz
Gökova’da darı, Marmaris’te arı, Muğla’da karı sözü çok edilir
Gürcü kızı, körpe kuzu, balsız arı, dul avrat, langır at, mazarattır mazarat
her arı bal yapmaz
her arı bal yapsa, balın okkası parasız olur
hırsızın başında arılar oynar
iğde çiçeğinde arıdan, ayva çiçeğinde karıdan, nevruz gününde attan, ağzı salyalı itten,
yağlı yerdeki bitte sakın
karı sırrı arı sırrı
kimi balı yer, kimini arı sokar
kocasız karı beysiz arı
kovandan çıkmayan arı bal yapmaz
koyun bir kışlık, arı bir kuşluk

oğlanınki oğul balı, kızınki bahçe gülü
öfke baldan tatlıdır
önce baldın, pekmez oldun; şimdi para etmez oldun
paran çoksa keçiye ver geçir, arıya ver uçur
parmağımda balım olsun Yemen’den arı getirirdim / getirtirim
parmağında bal olsaydı Hindistan’dan arı gelirdi
rahmet göneni ile ekilen darıdan, gün dönümünden sonra oğul veren arıdan,
söylemekle tutan karıdan hayır gelmez
sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana
Türkmen’e “Arı alır mısın?” demişler, “Paramla vızıltıyı n’ideyim?” demiş
üzümün iyisini arılar deler
yaban arısı kılavuzsuz olmaz
yağmur tavında ekilen darı, yaz ortasında oğul veren arı, kocasından sonra kalkan karı
işe yaramaz
yamaçta bağını, evinde sağımı, bahçede arını eksik etme
zemheride oğul veren arıdan, eşeğin önünde giden sıpadan, kocasından sonra kalkan
karıdan hayır gelmez
Deyimler
(birinin) ağzına bir parmak bal çalmak
ağzından bal damlamak (akmak)
arı bana neyledi, balı neylesin
arı gibi çalışkan olmak
arı gibi sokmak
arı gibi vızıldamak
arı gibi
arı kovanı gibi işlemek
arı kovanına çomak sokmak
arının dikenini görüp balından el çekmek
arının ocağını bizlemek
arının yuvasına çöp / çomak dürtmek
arının yuvasına kazık (çöp) dürtmek

arıyı sattık da balı bakkaldan alıyoruz
bal acı da, pekmez tatlı mı?
bal alacak çiçeği bilmek (bulmak)
bal bıçağı
bal dök de yala
bal gibi
bal mumu gibi erimek
bal mumu yapıştırmak
bal verecek arıyı bulmak
bal yapmaz arı gibi dönmek
bal yedik belaya düştük
baldudak olmak
balı burnundan mı akıyor?
ballı börek olmak
balsa bandık, katmerse kandık
bir eli yağda bir eli balda (olmak)
el arı düşman gayreti
elini arı kovanına sokmak
eşekarısı gibi sokmak
eşekarısı gibi vızılar
kelebek gibi uçar arı gibi sokar
laf söyledi bal kabağı!
lafını (lafınızı) balla kestim
oğul çıkarmak
oğul vermek
sözünü (sözünüzü) balla kestim (kesiyorum)
topal arının bal yapmasına dönmek
uzaktan merhaba ey arı kardeş
yağ bal olsun
yağa bala batırmak
yağlayıp ballandırmak
yağlı ballı olmak

Türkiye Türkçesindeki arıyla ilgili atasözlerinin anlamlarına göre tasnifi
1. Toplumsal öğüt
Ağustosta oğul veren arıdan, yağmurdan sonra dikilen darıdan, kocasından sonra
kalkan karıdan hayır gelmez.
ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.
arı gibi çalış, arslan gibi ye.
arı gibi eri olanın cennet gibi / dağ kadar yeri olur.
arı gibi eri olanın dağ kadar yeri olur.
arı kadar eri olanın, dağ kadar yeri olur.
arı söğüdü akıllı öğüdü sever.
arıdan bal almak herkesin kârı değil.
arıdan korkan bal satamaz.
arının belasını çekmeyen bal yiyemez.
arının yuvasına kazık dürtülmez.
arısını söndüren balını yer.
arıya bak bal olsun, dağa bak bağ olsun.
arıya iyi bakarsan, karıya altın elmas takarsın.
arıyı birden, koyunu binden üret.
arıyı duman, insanı iman yola getirir.
arıyı ya çalmalı, ya bulmalı.
arıyla kalkan bal başına, sinekle kalkan leş başına varır / konar.
arıyla karıya güven olmaz.
bahçesinde arısı olanın, kesesinde sarısı olur.
bal alacak kimse arının iğnesine katlanabilmelidir.
bal arıdan, kavga karıdan çıkar.
bal bal demekle ağız tatlanmaz.
bal olan terde sinek de olur.
bal ye çık sokağa, yiyemezsen gir kovuğa.
bal, eski petekten yenir.

balcıdan bal sakınmak olmaz.
balı dibinden, yağı yüzünden.
balını yiyen kepçesini taşır.
balsız arı, kocasız karı insana zarar.
besle arıyı gözün görsün sarıyı.
çiftçi üç şeyden zengin olur; arıdan, darıdan, karıdan.
çirkin ile bal yeme, güzel ile taş taşı.
dağa bak bağ olsun, arıya bak bal olsun.
eşekarısı bal yapmaz.
iğde çiçeğinde arıdan, ayva çiçeğinde karıdan, nevruz gününde attan, ağzı salyalı itten,
yağlı yerdeki bitten sakın.
rahmet göneni ile ekilen darıdan, gün dönümünden sonra oğul veren arıdan,
söylemekle tutan karıdan hayır gelmez.
sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana.
yaban arısı kılavuzsuz olmaz.
yağmur tavında ekilen darı, yaz ortasında oğul veren arı, kocasından sonra kalkan karı
işe yaramaz.
yamaçta bağını, evinde sağımı, bahçede arını eksik etme.
zemheride oğul veren arıdan, eşeğin önünde giden sıpadan, kocasından sonra kalkan
karıdan hayır gelmez.
2. Toplumsal kurallar/tutumlar
arı bal etrafında dolaşır.
arı balı etrafında dolaşır.
arı iyi olursa balı Bağdat’tan gelir.
arının yuvasına kazık dürtülmez.
arıyı sattık da balı bakkaldan alıyoruz.
bal ile kaymak isteyen akçasına kıymak gerek.
bal ile kaymak yenir ama herkese göre değil.
balcıya pekmez satılmaz.
balı olan bayram eder.
balın sahibi arıdır.

balını yiyen kepçesini taşır.
balsız kovan arı tutmaz.
balsız kovanda arı durmaz.
çanakta balın olsun, Bağdat’tan arı gelir.
çanakta balın olsun, Yemen’den arı gelir.
çirkin ile bal yeme, güzel ile taş taşı.
erin arısı, saçın sarısı.
Gökova’da darı, Marmaris’te arı, Muğla’da karı sözü çok edilir.
Gürcü kızı, körpe kuzu, balsız arı, dul avrat, langır at mazarattır mazarat.
kocasız karı beysiz arı.
koyun bir kışlık, arı bir kuşluk.
oğlanınki oğul balı, kızınki bahçe gülü.
Türkmen’e: “Arı alır mısın?” demişler, “Paramla vızıltıyı nideyim?” demiş.
3. Adet, gelenek, görenek
besledim arı kalmadı sızı.
bir arı geldi “vız” dedi, kulağıma “az” dedi, “işte güz” dedi, “ne durursun kız” dedi,
“çehizini düz” dedi.
4. Kişisel öğüt
ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.
arı yuvasına / kovanına kazık / çubuk dürtülmez.
arıda bal, kafeste mal buldun mu al.
arıdan bal almak herkesin kârı değil.
arıdan korkan bal satamaz.
arının belasını çekmeyen bal yiyemez.
arısını söndür, balını ondan sonra ye.
bahçesinde arısı olanın, kesesinde sarısı olur.
bal bal demekle ağız tatlanmaz.
besle arıyı gözün görsün sarıyı.
besledim arı kalmadı sızı.
önce baldın, pekmez oldun; şimdi para etmez oldun.

paran çoksa keçiye ver geçir, arıya ver uçur.
parmağımda balım olsun Yemen’den arı getirirdim / getirtirim.
parmağında bal olsaydı Hindistan’dan arı gelirdi.
5. İnsan psikolojisi
arı aldım balın yiyin, kocaya vardım malın yiyin diye.
arı baldan değil tütünden kaçar.
arı baldan mı yoksa dumandan mı kaçar.
arı balından kaçmaz.
arı bey olan kovana üşer.
arı kahrı çekmeyen balın kadrini ne bilir.
arı kızdıranı sokar.
arı kızdırılınca sokar.
arı mermerden ne anlar.
arı olana bir söz, olmayana bin söz.
arı petek olan kovana üşer.
arı petekten karı kötekten anlar.
arı satmış, namusu tellala vermiş.
arı sırrı, karı sırrı.
arı söğüdü, akıllı öğüdü sever.
arının dikenini gördüm, balından el çektim.
arının kahrını çekmeyen balın kıymetini bilmez.
arıya kovan emanet olmaz / edilmez.
arıyla karının sırrına erilmez.
asıl azmaz, bal kokmaz.
bal dedin mi bel bel bakar.
bal dedin mi hemen banar.
bal tatlıdır, dert acıdır.
bal tutan parmağını yalar.
bal yiyen baldan bıkar.
balcı kızı daha tatlı.
balı olan bal yemez mi.

balın âlâsı (tazesi) oğlun tazesinden.
ballı pide yeniçeriyi yumuşatır.
balsız arı, kocasız karı insana zara.
balsız kovan arı tutmaz.
balsız kovanda arı durmaz.
bedava sirke baldan tatlıdır.
dırdırcı karı, sokucu arı.
ekşi yüzlünün balı acı olur.
karı sırrı arı sırrı.
kovandan çıkmayan arı bal yapmaz.
öfke baldan tatlıdır.
6. Toplum psikolojisi
arı aldım balın yiyin, kocaya vardım malın yiyin diye.
arı bey olan kovana üşer.
arı olana bir söz, olmayana bin söz.
arı petek olan kovana üşer.
arının kahrını çekmeyen balın kıymetini bilmez.
arıya kovan emanet olmaz / edilmez.
bal küpünden sirke, sirke küpünden bal sızmaz.
bal olan yerde sinek de olur (bulunur).
balı olan bayram eder.
balı olandan pekmez esirgenmez.
balı ye de arısını sorma.
erin arısı, saçın sarısı.
Gürcü kızı, körpe kuzu, balsız arı, dul avrat, langır at mazarattır mazarat.
hırsızın başında arılar oynar.
iğde çiçeğinde arıdan, ayva çiçeğinde karıdan, nevruz gününde attan, ağzı salyalı itten,
yağlı yerdeki bitten sakın.
üzümün iyisini arılar deler.
yaban arısı kılavuzsuz olmaz.

7. İnsan davranışları
Ağustos’ta oğul veren arıdan, yağmurdan sonra dikilen darıdan, kocasından sonra
kalkan karıdan hayır gelmez.
arı bal alacak / yapacak çiçeği bilir.
arı bal alacak çiçeği bilir.
arı balı etrafında dolaşır.
arı balını yimez, karı yağını yimez.
arı gibi üşer akrep gibi sokar.
arı satmış, namusu tellala vermiş.
arı var bal yapar, arı var can yakar.
arıya verdim uçuverdi, mandaya verdim kaçıverdi.
bal arıdan, kavga karıdan çıkar.
bal dedin mi bel bel bakar.
bal dedin mi hemen banar.
bal küpünden sirke, sirke küpünden bal sızmaz.
bal veren arının iğnesi zehirsizdir.
bir arı geldi “vız” dedi, kulağıma “az” dedi, “işte güz” dedi, “ne durursun kız” dedi,
“çehizini düz” dedi.
bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğnemek.
deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış.
Gökova’da darı, Marmaris’te arı, Muğla’da karı sözü çok edilir.
her arı bal yapmaz.
her arı bal yapsa, balın okkası parasız olur.
iğde çiçeğinde arıdan, ayva çiçeğinde karıdan, nevruz gününde attan, ağzı salyalı itten,
yağlı yerdeki bitten sakın.
parmağımda balım olsun Yemen’den arı getirirdim / getirtirim.
parmağında bal olsaydı Hindistan’dan arı gelirdi.
sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana.
yağmur tavında ekilen darı, yaz ortasında oğul veren arı, kocasından sonra kalkan karı
işe yaramaz.

8. Doğa olayları
Ağustos’ta oğul veren arıdan, yağmurdan sonra dikilen darıdan, kocasından sonra
kalkan karıdan hayır gelmez.
bir arı geldi “vız” dedi, kulağıma “az” dedi, “işte güz” dedi, “ne durursun kız” dedi,
“çehizini düz” dedi.
iğde çiçeğinde arıdan, ayva çiçeğinde karıdan, nevruz gününde attan, ağzı salyalı itten,
yağlı yerdeki bitten sakın.
koyun bir kışlık, arı bir kuşluk.
rahmet göneni ile ekilen darıdan, gün dönümünden sonra oğul veren arıdan,
söylemekle tutan karıdan hayır gelmez.
sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana.
üzümün iyisini arılar deler.
yağmur tavında ekilen darı, yaz ortasında oğul veren arı, kocasından sonra kalkan karı
işe yaramaz.
zemheride oğul veren arıdan, eşeğin önünde giden sıpadan, kocasından sonra kalkan
karıdan hayır gelmez.
9. Yaşam koşulları
bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil.
bal ile kaymak yenir ama herkese göre değil.
balcı ağlar, pekmezci ağlar, katırcının gözü çıksın.
balcının var bal tası, oduncunun var baltası.
iğde çiçeğinde arıdan, ayva çiçeğinde karıdan, nevruz gününde attan, ağzı salyalı itten,
yağlı yerdeki bitten sakın.
kimi balı yer, kimini arı sokar.
10. İnanışlar
Allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir.
arıyı duman, insanı iman yola getirir.
balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yemiş.
balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer.

bir arı geldi “vız” dedi, kulağıma “az” dedi, “işte güz” dedi, “ne durursun kız” dedi,
“çehizini düz” dedi.
Sonuç
Her atasözü, toplumsal yaşantı içerisindeki her bireyin uyması beklenilen ya bir genel
kural veya bir düstur niteliğindedir. Bu nedenle de atasözleri milletlerin karakterlerini, hayat
karşısında tavır ve zihniyetlerini ifade eden özlü sözlerdir. Geçmişten günümüze Türk
atasözleri ve deyimleri

ortak sosyal yaşantımızı, toplumumuzun deneyimlerini yansıtan

önemli kaynaklardır.4
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Arı Sembolü

Hanedan Sembolü Olarak Arı

Mehmet Kahyaoğlu*
Doğruluğun ve kutsal sözlerin tatlığını sembolize eden bal, daha çok dinsel ve edebi
metinlerde kendine yer bulurken, balı üreten arı birçok kültürde ölümsüzlük, yeniden doğuş,
çalışma, düzen, saflık ve temizlik sembolü olarak kullanılmıştır.1 Ancak bu yazının konusu
arının tarihsel süreçte farklı uygarlıklar tarafından nasıl görüldüğü ve neyi temsil ettiği değil,
güç ve otoritenin görsel bir iletişim ve propaganda aracı haline geldiği hanedan armalarındaki
kullanımıdır.
Arıyı hanedan armasında kullanmayı seçen tarihin ilginç karakterlerinden birisi
Napolyon (1769-1821) olmuştur. Yeni bir düzenle Fransa için yeni bir başlangıç yapmaya
çalışan Napolyon, Fransız kültürünün alışkın olduğu sembol repertuarının dışına çıkarak, eski
monarşinin sembolü olan fleur-de-lis’i2 bir arı imgesi ile değiştirmiştir. Yeni sembol 2 Aralık
1804’te Paris’te Notre-Dame Katedrali’nde gerçekleşen taç giyme töreninde kullanılan
giysilerden mobilyalara kadar çok geniş alanda kendine yer bulmuştur. Bu değişimin
zamanlaması ve arka planı Eski Mısır’dan Avrupa’ya uzanan bir öykü sunmaktadır.3
Napolyon’un Avrupa’nın politik tarihine bıraktığı derin izin yanı sıra, doğrudan
Britanya İmparatorluğu’na saldırmaktansa Doğu’ya uzanan ticaret yollarını ele geçirme
üzerine kurduğu stratejisi macera ve başarısızlık dolu Mısır Seferi’ni ortaya çıkarmıştır. Sonu
hüsranla biten bu sefer askeri anlamda başarısız olsa da bilim, kültür ve sanat dünyasına yeni
bir bilim dalı olan “Egyptology”yi armağan etmiştir. Napolyon yanında Mısır’ın tarihi mirası
ve doğal yapısı üzerine kapsamlı bir çalışma yapacak kalabalık bir bilim adamı ve sanatçı
ekibi götürmüş ve bu ekip de sonunda anıtsal Déscription de l’Égypte adlı eseri hazırlamıştır.
*
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Çalışmanın editörlüğünü üstlenen genç hiyeroglif öğrencisi Edmé Jomard, basılan çalışmanın
ilk cildinin başlık sayfasına İmparatorluk gücünün simgesi olarak arıyı kullanmıştı. Eski
Mısır’da arı, iki bin yıldan fazla bir süredir Aşağı Mısır’ın (Nil Deltası bölgesinin) krallarını
tanımlamak için hiyeroglif yazıda kullanılmaktaydı ve kralın ismini içeren kartuşun hemen
önüne eklenirdi. Ayrıca arı sözcüğünün karşılığı olan bit, kralın takma adı haline gelmişti.
Jomard da başlık sayfasında içinde yıldız (kutsal) ve arı (kral) olan bir kartuşu yerleştirmiştir.4
Eski Mısır’ın hiyeroglif yazısının çözülmesine daha yıllar vardı ama, felsefi ve dini
gizemleri içerdiğine inanılan bu yazıya karşı Avrupa’da büyük ilgi gösterilmekteydi.
Ammianus Marcellinus ve Horapollo gibi arının hiyeroglif yazıdaki anlamının açıklandığı iki
antik kaynak büyük olasılıkla Jomard ve çağdaşı araştırmacılar tarafından incelenmişti.5 Her
iki yazar da arı sembolünün kral anlamına geldiğini yazmışlardır.6
İS 4. yüzyılda yaşayan Ammianus Marcellinus’un arı üzerine yorumu şöyledir:
“[Mısırlılar] için bal yapan arı kralı temsil eder ki bu da bir yöneticinin sertliğinin cömertlikle
dengelenmesi gerektiğindendir.” Aslında Jomard’ın Eski Mısır’a özgü bu kral sembolünü
kullanmış olması, meşruluk çabasından kurtulamayan Napolyon’a divus rex (İlahi Kral)
unvanının yakıştırılması olarak açıklanabilir. Bir ihtilalle sona eren Roy-soleil (Güneş Kral)
terminolojisinin bu yeni türünün Jakobenleri rahatsız edeceği aşikârdır, bu sebeple yeni
terminolojinin anlamı asla yüksek sesle dile getirilmemiştir. Ancak Napolyon’un bu sembolün
ne anlama geldiğini bildiği ve bunu bilinçli olarak kullandığı da son derece açıktır.7
Arının bu açık ve gizli olmak üzere iki anlamlı kullanımı başarılı olmuştur. Çünkü
günümüzde Fransız kültürü üzerine standart bir ansiklopediye bakıldığında arının, endüstrinin
ve çalışkanlığın sembolü olduğu için Napolyon tarafından amblem olarak seçildiği
yazılmaktadır.8
İhtilal öncesi Fransa’yı yöneten Bourbon Hanedanı, kendilerini Franklara ve Frankları
da Troyalılara bağlama eğilimindeydiler. Bu bağlamda da Hristiyanlaşmış bir Roma
İmparatorluğu olan Kutsal Roma İmparatoru olarak Papa III. Leo tarafından taçlandırılan
Karolenj Kralı Şarlman’ın9 tacı ve asası taç giyme törenlerinde kullanılarak, hem tebaya hem
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de çevre krallıklara Bourbon Hanedanı’nın selefi olarak ilk Kutsal Roma İmparatoru Şarlman
ile arasındaki bağ görsel olarak vurgulanıyordu.10
Bourbon Hanedanı’nın kullandığı sembol üç adet fleur-de-lys idi. Bu sembol
Hristiyanlığı seçen ilk Frank kralı Merovenj Hanedanı’ndan Clovis’e Tanrı tarafından
gönderilmişti. Joyenval Efsanesi olarak isimlendirilen olayda pagan güçlere karşı savaşmaya
giden Clovis’e melekler aracılığıyla bu sembol iletilmiş ve kalkanının üzerine
yerleştirilmiştir. Kuşkusuz bu tanrısal destek Clovis’e zafer getirmiştir. 13. yüzyılda Kutsal
Üçlü’ye doğrudan bir gönderme yapmak amacıyla da armadaki kullanılan çiçek sayısı üçe
indirilmiştir.11 Söylenceye göre I. Childeric’in oğlu olan Clovis’in Hristiyan olmadan önce
kullandığı sembol kurbağa idi. Böylece Clovis’in çirkin pagan dönemi ile göksel güzellikle
buluştuğu Hristiyan dönemi arasında da simgesel bir farklılık yaratılırken, Fransız
monarşisinin kutsallığı vurgulanmış oluyordu.12
Avrupa’yı yöneten hanedanlar arasındaki politik ve askeri savaşımın boyutu,
Merovenj kralı I. Childeric’in (ölümü 481) mezarının1653 yılında bugün Belçika sınırları
içinde kalan Tournai kentindeki Saint-Brice Kilisesi’nin onarımı sırasında tesadüfen ortaya
çıkarılması ile görsel propaganda bağlamında farklı bir boyut kazandı ve Bourbon
Hanedanı’nın simgesi fleur-de-lys’in kökeni tartışmaya açıldı. Mezarda güneş diskiyle
süslenmiş bir boğa başının yanı sıra, kralın koşum takımlarını süslemek için kullanılmış
300’den fazla altından yapılmış arı bulundu. Henüz Hristiyanlığı seçmemiş olan Childeric,
Erken Ortaçağ’da İsis kültünün son üyelerindendi ve son zamanlarda yapılan kazılarda aynı
mekânda çıkarılan bir İsis heykeli de bu görüşü desteklemektedir. Bu nedenle mezarında
bulunan arılar Isis kültü bağlamında değerlendirilmektedir. Güneş diskli boğa başı, Eski Mısır
tanrılarından Apis’tir ve mezarda bulunan arılar hükümdarlıkla ilgili değil, yeniden doğumla
ilgilidir.13 İÖ 1. yüzyılda yaşamış olan Vergilius’un betimlediği gibi arılar, ölü boğanın
leşinden bir anda doğar ve bougonia olarak adlandırılan bu durum, yenilenmiş yaşamın ölüm
üzerine zaferine bir göndermedir.14
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İspanya kralı Habsburg Hanedanı’ndan IV. Philippe adına İspanyol Flander bölgesini
yöneten Arşidük Leopold-Wilhelm tarafından mezarı ve buluntularını incelemekle
görevlendirilen Jean-Jacques Chiflet iki yıllık bir çalışmanın ardından Anastasis Childerici I
Francorum Regis (1655) adlı eserini yayınlamıştır. Chiflet, buluntuları ayrıntılı olarak
tanımlayıp çizimlerini yaptıktan sonra bir mühür-yüzükten yola çıkarak mezarda kalıtları
bulunan kişiyi Merovenj kralı I. Childeric olarak tanımlamıştır. Ayrıca kralın kent dışında
barbarlara özgü bir törenle (ritu barbarico) gömüldüğünü not etmiş, mezarda bulunan
altından arıları kralın simgesi olarak tanımlamıştır.15
Üstelik kitabında yer alan ayrıntılı çizimlerden birisinde arının nasıl fleur-de-lys’e
dönüştüğünü de bir önerme olarak sunmuştur ki, bu da Clovis’e Tanrı tarafından
gönderildiğine inanılan bu sembolün kökeninin aslında pagan bir krala dayandığı tartışmasını
taramış ve doğal olarak da Bourbonları rahatsız etmiştir.
Fransız tarihçi Saint-Amantlı Jean Tristan 1656’da yazdığı Traicté de lis adlı eserinde,
Fransız krallarını kıskanan düşmanlarının aşağılama ve iftiralarına karşı zambak sembolünün
umudun, gerçeğin sembolü olduğundan söz ederken, Jean-Jacques Chiflet’in fleur-de-lys’in
“bir pagan kral ve atının mezarında bulunan bir takım saçma küçük sineklerden” geldiği
önerisine şiddetle karşı çıkar.16
Arı farklı bir bağlamda da olsa başka bir Fransız kralı tarafından da kullanılmıştır. XII.
Louis’nin (1462-1515), 1506 yılında Cenevizlilere savaş açarken altın pullarla süslenmiş ve
üzerinde kraliçe arı ve işçi arı betimlemelerinin bulunduğu bir giysi giydiğinden söz edilir.
Üstelik arılara bir de yazıt eşlik eder “Rex non utitur aculo.”17
XII. Louis’nin arıyı sembol olarak kullanmasına yönelik açıklama ise olasılıkla İS. 5.
yüzyıl hiyeroglifler üzerine yazan Mısırlı rahip Horapollo’dan18 gelir:
“Tüm yaratıklar arasında arılarda bir kral vardır ve diğer arılar onu takip ederler,
tıpkı krallarına boyun eğen insanlar gibi. Balın tatlılığı ve yaratığın iğnesi kralın muhakeme
ve yönetimde hem iyi niyetli hem de güçlü olduğunun simgesidir.”19
XII. Louis’nin giysisinde kullanılan arılarla, kralın tıpkı arının yaptığı balın tatlılığı
gibi iyi niyetli ama aynı zamanda da gerektiğinde sokabilecek bir iğnesi olan, arı gibi güçlü
15
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birisi olduğu anlatılırken, Napolyon için arı, yaşam biçimi üzerine yükselen bir sembolizmden
öte, sadece krallığı temsil eden görsel bir unsur şekliyle ön plana çıkmıştır.20
17. yüzyılda Roma ve Vatikan’ı yöneten Barberini ailesi, arıyı aile armasında baskın
bir görsel propaganda aracı olarak kullananlara güzel bir örnek oluşturur. İtalya’nın Toskana
bölgesinde faaliyet gösteren ailenin üyesi Maffeo Barberini, 1623 yılında VIII. Urban adıyla
Papa olmasının ardından, aile amblemindeki üç arı Vatikan’da yeni bir yer edinmiştir. Papalık
makamına geçmesinin ardından kendisi ve ailesi tarafından Roma’da yoğun bir restorasyon
ve inşa faaliyetine girişilmiş, ailenin üç arılı amblemi cömertliğin bir sembolü olarak el
attıkları her yapıda yerini almıştır.21
Yine bu dönemde arıların politik mesajlarda da kullanıldığı görülmektedir. Papa VIII.
Urban, aile armasında kullanılan arı sembolünü bir yazıtla birleştirerek politik mesaj olarak
kullanmıştır: Yazıtta “Gallis mella dabunt, Hispanis spicula figent” yazmaktadır.22 Bu yazıta
İspanyolların verdiği yanıt da aynı derecede ilginçtir: “Spicula si figent, emorientur apes.23 ”
Buradan da Papa ve Barberini ailesinin Fransızlar ile tatlı (!) ilişkisine karşın İspanyollarla
acıtıcı (!) bir ilişkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Barberini ailesini dışarıda tutarsak arının Merovenj kralı Childeric, XII. Louis ve
Napolyon için ifade ettiği anlamlar farklıdır. Sonuçta bir hanedan amblemi, politik tutkuların
dosta ve düşmana görsel bildirimidir. Bu bildirimde amblemin öğelerine yüklenmiş kültürel
değerlerin açık bir manifestosunun yanı sıra, bazen de gizemle harmanlanan ve sadece
“bilenin” göreceği anlamlar da söz konusu olabilmektedir. Sadece bir önsezi ama, eğer
Napolyon arzu ve hırsının yönlendirdiği imparatorluk projesinde başarılı olabilseydi Eski
Mısır’dan ödünç aldığı o “Kutsal Kral” unvanını açıkça dillendirip, kendisine tanrısal bir
özellik ekleyecekti. Yaşarken bu mertebeye ulaşamasa da, dünya tarihine adını yazdırmış
ölümsüzlerden birisi olduğu açıktır. Kutsallık belki de “başarı” ile ilintilidir ve “başaramamış”
bir önder olarak Napolyon tarihin soluk sayfalarının gözde bir karakteri olarak konuşulmaya
devam edecektir.
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Arılar

Balarısının (Apis mellifera Linnaeus, 1758) Üremesi ve Sosyal Yaşantısı

Rikâp Yüce*
Böcekler

(Insecta)

sınıfının

Zarkanatlılar

(Hymenoptera)

takımının

Apidae

familyasının Apini oymağından olan bu balarısı türü en gelişmiş yuva yapımına ve karmaşık
yaşam tarzına sahiptir.
Ağız organları çiğneyici ve yalayıp emicidir. Gelişim dört evreye ayrılır: Yumurta,
Larva (Kurtçuk), Pupa (Krizalit) ve Erişkin. Kural olarak ağaç ve taş oyuklarında yuva
yaparlar. Mısırlıların 5000 yıl önce çamurdan arı kovanları yaparak bal elde etmeye
çalıştıkları bilinmektedir. En eski fosilleri III. Zaman’ın (Tersiyer) Oligosen döneminde
kehribarlarda bulunmuştur. Fakat atalarının çiçekli bitkilerin ortaya çıktığı II. Zaman’ın
Kretase dönemine kadar dayandığı kabul edilmektedir. Zira çiçeklerin tozlaşmak için arılara,
arıların da beslenmek için çiçeklere ihtiyaçları vardır.

Apis mellifera’nın büyüme evreleri: Üç değişik sınıfı ve peteği
(Anaarının geliştiği meme ve işçi arıların büyüdükleri gözler) [Demirsoy’dan]

*

Prof. Dr. Rikâp Yüce, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi,
İstanbul.

Yaşam evresi
Normal bir balarısı topluluğu 20.000-80.000 kadar ergin bireyden oluşur. Balarıları
toplumunda 3 sınıf (kast) vardır. Bunlar; kraliçe arı, işçi arılar ve erkek arılardır.
Kraliçe arı (arı beyi=anaarı), kovanın düzenini sağlayan bir başkan gibidir. Üreme
yeteneği vardır, görevi sadece yumurtlamaktır. Boyu 20-25 mm’dir. Antenlerinin (duyarga)
boyu kısa ve 12 segmentli olup iğneleri vardır. Tüm hayatı boyunca yaz başında ve sadece bir
kez, erkek arıyla yaptığı “evlenme uçuşu” sırasında havada çiftleşerek döllenir. Kraliçenin
üreme sisteminde bir veya daha fazla çiftleşme sonucu aldığı spermlerin hepsini alabilecek ve
bütün hayatı boyunca (4-5 sene) depo edebilecek bir kesesi vardır. Bu sperm kesesinde
(Receptaculum seminis) 5.000.000 kadar sperm bulunabilir ve yumurtaları döllemeye
yeterlidir. Kraliçe arı Mart başından Eylül sonuna kadar yumurta bırakır. Salgıladığı feromon
(anaarı hormonu: 9-ketodekanoik asit CH3 – CO(CH2)5CH=CH-COOH) ile aralarındaki
haberleşmeyi, yuvanın düzenini ve bütünlüğünü sağlar. Bir yılda bırakılan yumurta sayısı
100.000-150.000 arasındadır. Bu iş bir anaarının 60 misli ağırlığına eşittir. 5 yıllık yaşam
süresi içerisinde ise 400.000-750.000 yumurta bırakırlar. Yumurtlama kesintiye uğramaz, zira
işçi arılar hortumları ile sürekli sıvı besin (arı sütü) vererek kraliçenin beslenmesini sağlarlar.
Anaarı yumurtaları rastgele bırakmaz. Belirli peteklerin belirli gözlerine bırakır. Kovanın
diğer üyeleri kraliçenin salgıladığı feromon aracılığı ile kraliçenin sağlığı hakkında bilgi
alırlar. Sağlık işlerine bakan işçi arılar (bakıcılar) aracılığı ile tüm bireylere bilgi aktarılır.
Eğer feromon salgısı azalırsa bu durumda kraliçenin yaşlandığı kabul edilir. Yerine genç
kraliçenin geçmesi gerekmektedir. Yaşlı kraliçe ya öldürülür ya da aniden ölür.
İşçi arılarda özellikle davranışlarının (öğrenme, iletişim, bellek ve zaman duygusu)
merkezi olan beyin çok gelişmiştir. Boyları 13-15 mm, antenleri 12 segmentlidir ve iğneleri
vardır. Çeneler, bacaklar ve vücut tüyleri besin toplamak için özelleşmiştir. Bal ve polenleri
toplar, petek yapar, yumurtalara bakar, yumurtaların gelişmesi için gerekli olan sıcaklığı
temin eder, yavruları ve kraliçeyi besler, yuvayı temizler, ölen arıları ve dışkıları dışarı atar,
döllenme sonrası erkek arıları kovanın dışına yollar, gerektiğinde iğnelerini kullanırlar.
Ayrıca, bal çalmak için gelen yabancı arıları da kovandan kovarlar. İşçi oluşacak yumurtadan
3 gün içinde küçük, beyaz bir kurtçuk çıkar, 6 gün içinde larva evresi kapanır. Daha sonra
girdiği pupa evresini 12 gün sonra terk eder. Dolayısıyla yumurtadan ergin oluncaya kadar 21
gün geçer. İlkbahar ve yazın işçi arılar pupadan çıktıktan sonra en fazla 4-6 hafta yaşarken,
kışı geçirecek olanlar 6-8 ay yaşarlar. Her işçi arı süt verme döneminde 2-3 larva büyütebilir.
Kanat çırpma ile havalandırmayı ve yuvanın, yavruların gelişmesi için optimal sıcaklık olan

35°C’de tutulmasını sağlar. Sıcaklık artarsa kanat çırpma ile dışarıdan soğuk havanın yuvaya
girmesi sağlanır. Sıcaklığın daha fazla artması durumunda ise dışarıdan su taşınır ve yuvanın
içinde buharlaştırma suretiyle sıcaklığın düşürülmesi sağlanır. Eğer sıcaklık 35°C’den
düşükse işçi arılar yavrulu peteklerin üzerinde kanat çırparak ısı üretirler. İşçi arıların nektar,
su ve polenleri taşıma ve bunları kovanda işleme görevleri de vardır. Nektara bazı fermentler
eklenir ve suyu uçurulur. Taşıyıcı işçi arıların kursaklarında (bal keselerinde) yuvaya getirilen
nektar, yuvadaki diğer bireyler tarafından kendi kursaklarına alınır. Bunların kursaklarında da
tükürük bezlerinden salgılanan ferment eklenir. Böylece ham şekerin glukoz ve fruktoza
dönüşmesi sağlanır. Ayrıca bir miktar da su çekilir. Böylece oluşan ön bal peteklere
doldurulur. Tekrar içindeki suyun büyük bir kısmı kanat titreşimleriyle buharlaştırılır. Sonuçta
alındığı bitkinin nektarının yapısına da bağlı olarak bal için özgün olan renk ve kıvama ulaşır.
Su miktarı %18’e ulaşınca bal oluşumu tamamlanmış olur. Ancak bundan sonra peteğin üstü
bir mum tabakasıyla kaplanır. Yaklaşık 50mm3 olan bal keselerini doldurabilmek için 100150 çiçeği ziyaret etmeleri gerekir. Günde ortalama yuvadan 12-14 toplama uçuşu yapılır.
Çoğunlukla yuvadan 1-2 km, nadiren 5 km kadar uzak bir çevreye ulaşılır.
Erkek arıların tek görevi kraliçeyi döllemektir. Boyu 15-17 mm, antenleri 13
segmentlidir ve iğneleri yoktur. Kendileri besin toplayamadıkları gibi yalnız başlarına da
yiyemediklerinden işçi arılar tarafından beslenirler. Kraliçe ile çiftleştikten sonra ölürler.
Antenleri çok fazla gelişmiştir. Çiftleşmek için uçan kraliçe arıyı tutmak zorundadırlar. Bu
nedenle gelişmiş duygu organlarına, uzun antenlere ve uygun kanatlara sahip olup çiftleşme
yetenekleri fazladır. Genç anaarılar döllendikten sonra, sayıları 200-3000 kadar olabilen erkek
arılara gereksinim kalmaz. Bu nedenle Haziran sonundan sonra artık işçiler tarafından besin
verilmez, ısırılarak ya da zorlanarak kovandan dışarı atılırlar (Erkek Arı Katliamı). Zira erkek
arılar yuva için yararsız bir tüketici durumuna geçmişlerdir. Sonuçta hepsi ölür. Eğer daha
sonra (zamansız bir dönemde) yuvada erkek arı gözlenirse bu, kraliçe arının öldüğüne
işarettir.

Üreme
Döllenmesiz üreme (Partenogenez); sperm ile birleşme olmadan bir yumurtanın canlı
meydana getirmesi olayıdır. Yani döllenmemiş bir yumurtanın ergin bir hayvan haline
gelişimidir. Kraliçe arı, sadece bir kez ve bir erkekle yaptığı “evlenme uçuşu” sırasında aldığı
spermleri genitale (üreme ile ilgili) bağlı küçük torbada depo eder. Burası bir kas kapağı ile

çevrilmiştir. Kraliçe yumurtlarken ya bu kapağı açarak spermlerin çıkmasını ve yumurtayı
döllemesini sağlar ya da kaslı kapağı kapalı tutarak yumurtaların döllenmeksizin
gelişebilmesini sağlar. Döllenme çoğu kez sonbaharda olur ve döllenmiş yumurtalar (diploid,
32 kromozomlu) dişi-kraliçe ya da işçi olurken, döllenmemiş yumurtalar (haploid, 16
kromozomlu) erkek olurlar.
Balarısı kovanındaki düzen
Balarılarının yuvaları birçok petekten oluşur. Petekler, ağaç ve taş oyukları gibi
korunmuş yerlere veya insanlar tarafından hazırlanan kovanların içine dikey vaziyette
kurulurlar. Yapı maddesi balmumudur. Balmumu işçi arıların abdomen (karın) segmentleri
arasından, küçük ve ince pulcuklar halinde salınır. Balarıları orta bacak tibiyalarındaki
mahmuzlarla bu pulcukları alır ve mandibülleri (alt çene) arasında ezerek bir külçe haline
getirdikten sonra bununla petekleri yaparlar. Her petek pek çok sayıda odacıktan oluşmuştur.
Altı köşeli ve gayet düzgün yapılmış olan bu odacıklar bal ve polen (erkek üreme hücreleri,
çiçektozu) deposu veya kuluçka yeri olarak kullanılır. İşçi arılara özgü olanların çapı 5 mm
kadar, erkek arıların yetiştiği az sayıda odacıkların çapı da 6 mm kadardır. Meme adı verilen
ve birkaç tane olan kraliçe odacıkları ise daha büyük ve farklı şekilde olur. Kraliçe kuluçka
odacıklarının her birine tek bir yumurta bırakır. Yumurtalardan çıkan larvalar işçi arılar
tarafından beslenir. Pupa evresi (ergin hayvanın kılıfından çıktığı evre) başlarken işçiler
odacıkların ağzını mumdan bir örtü ile kaparlar. Yumurtanın bırakılmasından 3 hafta sonra
balmumundan yapılmış odacıktan kanatlı bir arı kapak açarak çıkar. İlk 2 gün kraliçe, işçi ve
erkek larvalar genç işçi arıların yutak bezlerinden salınan bir salgı (arı sütü) ile beslenirler.
Dişiler beslenmelerine göre ya kraliçe (arısütü çok yiyenler) ya da işçi arı (arısütü az yiyenler)
olurlar. Bundan sonra işçi ve erkek yetişecek larvalara besin olarak sadece bal ve polen
verilir. Kraliçe olacak arılar ise daha çok salgı (arı sütü) ile beslenmeye devam ederler. Uygun
havalar ve bol besin şartları altında toplumdaki fert sayısı çok fazla arttığı zaman işçiler
peteklere yeni kraliçe odacıkları ilave ederler (Mayıs’ta işçiler 10-30 kadar anaarı memesi
yaparlar. Meme yapımı yuvayı bir huzursuzluğa iter). Buralarda yetiştirilen kraliçelerden ilki
henüz odacığından çıkmadan eski kraliçe binlerce işçi arıyla (kovandakinin yarısını alarak)
birlikte yuvadan ayrılır ve uçarak bir dala konar. İşçi arılar da eski kraliçenin etrafında
toplanarak bir salkım oluştururlar (oğul verme). Burada birkaç saat sakin halde kalırlar (arılar
bu vaziyette iken insanlar tarafından kolaylıkla boş bir kovan içine alınabilirler). Bu sırada
öncü arılar uygun bir yuva yeri bulurlar. Bunun üzerine salkım çözülür ve arılar bir bulut gibi

yeni yuva yörelerine doğru uçarlar. Yaz boyunca birçok kez bu şekilde oğul verimi olabilir
(iki veya üç oğuldan fazlası topluluğu zayıflatabilir). Fakat havalar uygun gitmediği ve
beslenme şartları fena olduğu takdirde hiç oğul vermez. Eski yuvada oluşan genç
kraliçelerden (ana arılar memeden dışarı çıkarılır, bunlardan bir tanesi yaşatılır, diğerleri
açlığa bırakılır ve yok edilir) ilki kuluçka odacığından çıktıktan 7 gün sonra evlenme uçuşu
yapar ve döllendikten sonra yuvaya dönerek yumurtlamaya başlar. Arılar kışı yuvalarında
(kovan) geçirirler ve önceden depo ettikleri bal ve polenle beslenirler. İlkbaharda üreme ve
toplama faaliyetleri yeniden başlar. Eğer oğulun anaarısı kaybolursa o zaman arılar eski
kovanlarına geri dönerler. Fakat topluluk anasız kaldığı zaman, larvalar ilerlemiş evrelerde
iseler, o zaman bazı işçi arılar (yalancı ana arı) yumurta bırakmaya başlar. Fakat bu
döllenmemiş yumurtalardan yalnız erkek oluşacağı (partenogenez) için topluluk bir süre sonra
çöker.
Balarılarında haberleşme
Bir balarısı kolonisinin en şaşırtıcı özelliklerinden biri, işçi arıları yiyecek kaynağına
yöneltmeyi ya da yeni bir kovana hep birlikte taşınmayı sağlayan haberleşme sistemidir. Bu
sistem ilk kez Avusturyalı Zooloji Bilgini Karl von Frisch tarafından bulunmuştur. “Arılarda
Dans Dili ve Yön Tayini” (Tanzsprache und Orientierung der Bienen, 1964) adlı eseri ile
1973 yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü’nü Konrad Lorenz ve Nikolaas Tinbergen ile
paylaşmıştır.

Balarıları tarafından yapılan 2 tip haberleşme dansı. A: Halka Dansı, B: Sallama Dansı
[Frisch’den]

Bir haberci işçi arı yiyecek kaynağı bulduğunda oradan bir örnek alarak yuvaya geri
döner. Balarısı bazı çiçeklerin kokusunu ve görünüşünü hafızasına resmeder ve yuvadaki
diğer işçi arıları harekete geçirerek aynı çiçeklere gitmelerini sağlar. Kovan içinde dikey bir
düzlemde bir çeşit özel dans yaparak bu bilgiyi koloninin diğer üyelerine aktarır (Balarıları
sesli olarak iletişim kuramazlar, sağırdırlar). Eğer besin kaynağı yuvaya yakın (0-80 m) ise,
önce hep bir yöne giderek bir daire çizer ve sonra diğer yöne dönüp bir çeşit “Halka Dansı”
yapar. Bunu anlayan diğer işçi arılar kovandan uçar ve kovana yakın çevrede besin kaynağını
arar ve bulurlar. Eğer yiyecek daha uzak bir yerde ise (>300 m) haberci arı önce yarım bir
daire çizer. Yarım daire tamamlanınca yarıçap çizer gibi doğru bir hat üzerinde gider ve bu
arada karnını (abdomen) sağa sola sallayarak oynatır (Sallama Dansı). Sonra geri dönerek
aynı yarım dairesinin öteki yarısında bir yarım daire daha çizer. Haberci arı bu dansın doğru
bir hat üzerinde süren kısmında bir dizi de ses çıkarır. Dansın bu bölümünde doğru hat ile
dikey hat arasında kalan açı, besin kaynağına gidecek uçuş yönü ile güneş yönü arasındaki
açıya eşittir. Besinin ne kadar uzakta olduğuna ait bilgiler bu sallama dansı sırasındaki özel
davranış şekilleriyle diğer işçi arılara aktarılır. Besin kaynağına olan uzaklık haberci arı
tarafından hesap edilir. Ayrıca verilen bilgiler dağ, tepe gibi engeller ve rüzgar yönü de
katılarak verilmektedir. Gün içinde değişen güneş pozisyonlarına göre de uygun ayarlamalar
yapabilmektedirler. Hava kapalı olsa da çok küçük bir delikten aşağıya sızacak ışıktan
güneşin yeri saptanabilir. Yani güneşin yönünü rehber olarak kullanırlar. Bu “Zaman Belleği”
yardımıyla balarıları bilgi depolayabilmektedirler. Böylece günün belirli saatlerinde “Balözü”
(nektar) salgılayan bitkileri, ancak günün o saatlerinde ziyaret ederek, zamanlarını daha iyi bir
şekilde değerlendirmektedirler.

Besin kaynağının farklı yerlerde oluşuna göre balarılarının danslarında meydana gelen
değişiklikler [Demirsoy’dan]
Balarısı toplumunda görülen birlik ve organizasyon şekli ister istemez insan
toplumları ile bir kıyaslama yapmayı hatırlatır. Gerçekten bazı kayda değer benzerlikler
kolayca gözlenebilir.
1. Balarısı toplumu kendi başına ayrı bir aileden oluşmaktadır. Oğul vererek sık sık
yeni koloniler oluştururlar. İnsan toplumları da başlangıçta kendi başına bir aileden
oluşmaktaydı. Bu durum gelişim boyunca süregelmiştir.
2. İnsan, oturduğu yerin çevre koşullarını isteğine göre kontrol edebilir. Aynı şekilde
balarıları da yuvalarındaki ısı düzeyini kontrol altında tutabilmektedirler.
3. İnsan lisanla haberleşir, balarısı da çeşitli danslar yaparak ve özel kokular (feromon)
salgılayarak haberleşirler.
4. İnsanlar gelişim süreci boyunca öğrenme yeteneğine ve soyut bir akla kavuşmuştur.
Bu sayede karşılaştığı farklı durumları halledebilir. Bu şekildeki bir uyum insana esnek bir
toplum yaşamı sağlamaktadır. Balarısı ise gelişimleri içerisinde toplumsal sınıflar (kraliçe,
erkek ve işçi gibi) geliştirmişlerdir. Bu nedenle balarısı toplumları daha katı ve kalıplaşmış bir
yapıdadır.
Dünyadaki besin maddelerinin %90’ı 82 bitki türünden elde edilmektedir. Bunların 63
tanesinin arı tarafından tozlaşmaya ihtiyaçları vardır. Bu bitki türlerine örnek olarak; elma,
kiraz, kavun, karpuz, çilek, vişne, domates gibi meyveler ve biber, patlıcan gibi sebzeler
verilebilir.
ABD’de yapılan bir araştırmada arıların tozlaşma sayesinde bitkisel üretime yaptığı
katkı yılda 10 milyon dolar olarak hesap edilmiştir. Kuzey yarım kürede son yıllarda arı
nüfusunun yarı yarıya azaldığı tespit edilmiştir. Özellikle arı ölümü en çok Amerika’da
görülmektedir.
Arıların azalmasının nedeni olarak; küresel ısınma, ekolojik dengenin bozulması ve
tarım ilaçları gibi sebepler ileri sürülmektedir. Einstein’ın “Eğer arılar yeryüzünden yok
olursa insanlar da ölür” sözü çok anlamlıdır.
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Bal arısı (Apis mellifera L., 1758)

Zeynel Arslangündoğdu*
Giriş
Hayvanlar âleminin eklembacaklılar şubesine bağlı olan böcekler (Insecta) sınıfı gerek
tür gerekse fert sayısı bakımından diğer hayvan gruplarına oranla büyük bir üstünlük
göstermektedir.1 Dünya üzerinde tanımlanmış hayvan türlerinin %80’i böcek sınıfına ait
türlerdir.2 Böcekler sınıfına dâhil olan Arılar (Apidae) familyası Zar kanatlılar (Hymenoptera)
takımındadır. Balarısı (Apis mellifera Linnaeus, 1758) türü Balarıları (Apis) cinsiyle temsil
edilmektedir.
Apis cinsi içinde “Batı” bal arısı olarak adlandırılan “Apis mellifera L., 1758” dışında
8 tür daha bulunmaktadır. Bunlar “Doğu” bal arısı türleri olup eskiden 3 tür (Apis cerana,
Apis dorsata ve Apis florea) olarak bilinmekteydi. Dünya bal üretiminde Apis cerana’dan
kısmen yararlanılırken üretimin tamamına yakın kısmı Apis mellifera türü kullanılarak
gerçekleştirilmektedir. Doğu türleri yeni sınıflandırmaya göre; Apis laboriosa Smith, 1871,
Apis dorsata Fabricius, 1798, Apis koschevnikovi v. Buttel-Reepen, 1906, Apis nigrocincta,
Apis nuluensis Tingek-Koeniger, 1996, Apis cerana Fabricius, 1793, Apis florea Fabricius,
1787 ve Apis andreniformis Smith, 1858 türleridir.3
Arı taksonomisinde türden sonra ırklar yer almaktadır. Türkiye’de en yaygın ırk
Anadolu ırkı (Apis mellifera anatolica Maa, 1953) başta olmak üzere diğer ırklar Apis
mellifera caucasia Gorbachew, 1916 (Kafkasya ırkı), Apis mellifera armenica Skorikov, 1929
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(Ermenistan ırkı), Apis mellifera meda Skorikov, 1929 (İran ırkı), Apis mellifera macedonia
Ruttner, 1988 (Makedonya ırkı) yayılış göstermektedir.4
Tarih boyunca insanların kendilerinden doğrudan yararlandıkları çeşitli böcekler
bulunmaktadır. Balarılarından elde edilen bal, Taş Devri ve eski medeniyet çağlarından
günümüze kadar büyük önemini korumuştur.5 Balarılarından faydalanma 12.000 yıl öncesine
dayanmakta olup, arıcılık ise ilk defa 7.000 yıl önce Orta Anadolu’da başlamıştır. Daha
gelişmiş haliyle arıcılık Mısırlılarda 4.000 yıl öncesine dayanmaktadır.6 Balarılarının meyve
ağaçlarının çiçeklerini tozlaşmak suretiyle sağladıkları faydanın verdikleri balın 6-10 katı
değerde olduğu tespit edilmiştir.7
Balarısının morfolojisi
Balarısının enine ve boyuna damarcıklar bulunan iki çift zar gibi saydam kanatlarının
olması zar kanatlılar takımının karakteristik özelliğidir. Arının vücudu yoğun bir kıl örtüsüyle
kaplıdır ve bu kıllar yumuşak bir yapıdadır. Böceklerin vücudu az veya çok birbirinden
ayrılmış bulunan baş (Cephalo), göğüs (Thorax) ve karın (Abdomen) olmak üzere üç
bölümden oluşur.8 Başta gözler, antenler ve beslenme organları bulunmaktadır. Baş vücudun
ikinci kısmı olan göğse ince bir boyunla bağlıdır. Göğüs ve karın halkalı yapıdan
oluşmaktadır. (Şekil 1)
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Şekil 1: Bal arısının morfolojisi.
Baş
Arılarda baş önden bakıldığında bir üçgeni andırmaktadır. Başta gözler, antenler ve
ağız parçaları bulunur. Gözler bir çift bileşik (petek) göz ile üç adet basit (nokta) gözden
ibarettir. Basit gözlerin her biri binlerce küçük üniteden oluşmaktadır. Bileşik göz ana arıda
8.000, işçi arıda 9.000 ve erkek arıda 19.000’den fazla basit gözün birleşmesinden meydana
gelmiştir. Gözün her bir ünitesi bakılan cismin küçük bir kısmını görür ve bu görüntüler
birleştirilerek cismin görüntüsü tamamlanır.9
Arılarda koku, tat ve dokunma-hissetme duyuları, başta bulunan bir çift anten ile
sağlanmaktadır. Oldukça kuvvetli kaslar yardımıyla her yöne hareket etme kabiliyetine
sahiptirler. Antenler içerisinde bulunan sinir uçları sayesinde rüzgâr hızını ve hava sıcaklığını
da algılayabilmektedirler.10
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Arıların ağız yapısı; üst dudak, üst çene, alt çene ve alt dudak olmak üzere dört
kısımdan meydana gelen yalayıcı-emici ağız tipine sahiptir. (Şekil 1) Alt çeneleri yardımıyla
koparıcı özellik gösterirler. Alt çene ve alt dudak birlikte uzanarak hortum şeklindeki
probozisi oluştururlar. Probozis ve bunun uzantısındaki dil sıvı gıdaların alınmasını sağlar. Dil
uzunluğu arı ırkına göre değişmekle birlikte 6-7 mm arasındadır. Arının dil kısmı üzeri
kıllarla kaplı olup iç içe geçmiş sert ve çeşitli halkalardan oluşmaktadır. Ayrıca bu halkalar
arasında zarımsı dar ve tüysüz kısımlar bulunmaktadır. Bu yapısından dolayı dil gerektiğinde
uzayıp kısalabilme özelliğine sahiptir. Beslenme işlemi bittiğinde probozis kıvrılıp başın arka
kısmına katlandığında dil eski haline nazaran oldukça kısa görünmektedir.
İşçi arıların baş kısmında yutak üstü salgı bezleri genç yaşta arı sütü, daha ileriki
yaşlarda baldaki sakkarozu parçalayan enzimler salgılarlar. Çenede bulunan bezler ana arıda
ana arı feromonunu, işçi arılarda ise alarm feromonunu salgılamaktadır.11
Göğüs
Göğüste, üç segmentin her birinde bir çift olmak üzere üç çift bacak ve iki çift kanat
bulunmaktadır. Bu nedenle göğüs arının hareket merkezidir. Karnın ilk halkası göğsün son
halkasıyla birleşmiştir.
Bacakların arının hareket etmesini sağlaması yanında başka görevleri de vardır.
Öndeki bir çift bacağın tibia (uyluk) kısmında bulunan özel temizleyici yapı sayesinde baş ve
antenlerin temizliği yapılmaktadır.12 Orta bacaklar daha ziyade dayanmayı ve tutunmayı
sağlar. Aynı zamanda göğüste ve ön bacaklardaki polenin arka bacaklara aktarılmasını ve
polen sepetine doldurulmasını sağlamaktadır. Balarısı çiçekler üzerinden vücudunun çeşitli
yerlerine yapışan polenleri üçüncü çift bacağın iç kısmında bulunan ve fırça denen diziler
halinde kıllar yardımıyla toplamaktadır.13
Balarıları çok ince iki zardan yapılmış olup kitinleşmiş damarlarla desteklenmiş iki
çift kanata sahiptir. Ön kanatlar arka kanatlardan daha geniş ve damarlıdır. Arılar uçmanın
dışında kanatlarını kullanarak havada belirli bir noktada sabit kalabilmekte, uçuş yönlerini
değiştirebilmekte ve ani olarak çeşitli yönlere dönebilmektedirler.
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Karın
Arıların karın kısmında mide, bağırsak ve üreme organları gibi iç organlarıyla birlikte
balmumu bezleri ve iğne de bulunmaktadır. Balarısı larvasında 10 adet abdominal segment
bulunur. Fakat birinci abdominal segment göğüsle birleşir ve ergin arıda 9 segment bulunur.
Son karın segmentleri de iç içe girerler ve böylece işçi ve anaarıda 6 segment varmış gibi
görünür.14
İşçi arılar 4., 5., 6. ve 7. ön plakalarında mum salgı bezlerine sahiptir. Bu segmentlerin
her birisinde sağlı-sollu bir çift mum salgı bezi (balmumu aynası) bulunmaktadır. İşçi arıların
karınları balmumu yapma döneminde kalınlaşarak mum salgılama yeteneğini kazanmaktadır.
Ayaklar yardımıyla ağıza götürülen balmumu pulcukları orada yumuşatılarak yoğrulmakta ve
böylece petekteki gözlerin yapımında kullanılmaktadır. Mum örme dönemini tamamlayan işçi
arılarda mum salgı bezleri dejenere olur ve birer sıra hücre tabakasına dönüşür. İşçi arıların 7.
abdominal segmentinin iç yüzeyinde ve sırt plakasının ön kenarına yakın kısmında büyük
hücrelerden oluşan koku bezi (nasanof bezi) bulunmaktadır.15
İşçi arılarda ve anaarıda abdomenin sonunda iğne bulunmaktadır. İğne, iğne
odacığından çıkan ince, sivri uçlu bir savunma organıdır. İşçi arıların iğnesi geriye çentiklidir;
bu yüzden işçi arılar birisini sokmak üzere iğnesini batırdığında geri çekemez. Çentikler
testere ağzını andıran çıkıntılar olup bu çıkıntıların sivri uçları iğnenin batış yönünün tersine
yöneliktir. Bu nedenledir ki arılar kendi hayatını tehlikede görmediği sürece insanı sokmaz.16
Bal arısının biyolojisi
Bal arıları yaşamlarına yumurta olarak başlarlar. Anaarının petek gözlerine
yumurtladığı döllenmiş yumurtalardan işçi arılar ve ana arılar, dölsüz yumurtalardan ise erkek
arılar meydana gelmektedir. Bir arının yaşamında tam başkalaşım söz konusudur. Yumurta,
larva, pupa ve ergin olmak üzere 4 farklı gelişme dönemi bulunmaktadır. Yumurtanın petek
gözüne bırakıldığı andan itibaren ergin arı oluncaya kadar geçen süre anaarı için 16, işçi arı
için 21 ve erkek arı için 24 gündür.
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Yumurta
Arı yumurtası silindir şeklinde, uçları yuvarlak ve uzun ekseni boyunca eğri bir
dışbükey görünümündedir. Petekte işçi arı yetiştirmek için yapılmış gözler küçük, erkek arı
yetiştirmek için yapılan gözler ise büyüktür. Anaarı büyük petek gözüne dölsüz, küçük göze
ise döllü yumurta bırakır. Yumurta petek gözüne bırakıldığı zaman dikey konumdadır. Dikey
konumda bırakılan yumurta yavaş yavaş yana eğilerek üçüncü günün sonunda petek gözünün
tabanında tamamen yatay bir konuma girer. Bu özellikten faydalanarak petek gözündeki
yumurtanın kaç günlük olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Döllenmiş yumurta döllenmemiş
yumurtaya oranla daha hızlı gelişir ve dört saatte gelişimini tamamlar. Embriyo 3. günün
sonunda yumurtadan çıkar ve larva dönemine geçer.17
Larva
Bal arısı larvası renk, şekil, hacim olarak çok hızlı ve önemli değişiklik gösterir. Bu
dönemde vücudu oluşturan halkalar üzerinde gözenekler bulunur.

Başta ağız parçaları

oluşmuştur. Larva dönemine geçmeden az önce işçi arılar yumurtanın yanına arı sütü
koymaya başlamışlardır. Larvanın çıkışıyla birlikte göze oldukça fazla miktarda arı sütü
bırakılmaktadır. Larva yumurtadan çıktığı an beslenmeye başlar. Bütün arı bireyleri larva
döneminin ilk üç gününde arı sütüyle beslenir. (Arı sütü 5-15 günlük işçi arılar tarafından
salgılanır). Larvaya verilecek arı sütünün ölçüsü bireylere göre değişir. En çok arı sütünü
anaarı larvaları tüketir. Anaarı larvaları bütün larva dönemi boyunca arı sütüyle
beslenmektedir. Larva döneminin ikinci üç günlük kısmında işçi ve erkek arı larvaları çiçek
tozu-bal karışımına benzer, polen ihtiva eden düşük kaliteli arı sütüyle beslenirler. Yani
kaliteli beslenen döllü yumurtadan anaarı, daha az kaliteli beslenen döllü yumurtadan işçi
arılar meydana gelmektedir.18
Pupa
Larva 6 gün içerisinde 5 kez gömlek değiştirdikten sonra pupa dönemine girer. İşçi arı
larvası bulunan gözlerin ağzı 8. günün sonunda mühürlenir. Larva 9. gününde başındaki özel
bir bezden salgıladığı salgıyı kullanarak bir kozaya dönüşür. Bu koza içerisinde 10. gününde
17
18
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hareketsiz olarak durmaktadır. Bu devre prepupa (pupa öncesi) devresi olarak adlandırılır. 11.
gün prepupa bir pupa olur. Pupa dönemi prepupa dönemiyle birlikte anaarıda 7, işçi arıda 12
ve erkek arıda 15 gündür.19
Bal arısının koloni yapısı ve sosyal yaşantısı
Bal arıları koloni adı verilen topluluklar halinde yaşayan sosyal böceklerdir. Bir arı
kolonisinde anaarı (kraliçe arı), işçi arı ve erkek arı olmak üzere üç değişik tipte birey
bulunmaktadır. Bal arıları içgüdüleriyle hareket eden canlılar olduklarından aynı çevre
koşullarında benzer davranışlar gösterirler. Arı ailelerinde kışın genellikle dişi bireyler vardır.
Erkek arılar ilkbaharda yeni sezonla birlikte görülmeye başlanır. Arı toplumlarının bir yıllık
yaşam ritimleri dört döneme ayrılmaktadır. Ağustos’tan Ocak’a kadar hazırlanma ve dinlenme
dönemi, Şubat’tan Mayıs’a kadar işçi arıların çoğaltılması, Haziran ayında anaarının
yenilenmesi ve Temmuz ile Ağustos ayında erkek arıların yok edilme dönemleri
bulunmaktadır.
Ana arı (kraliçe arı)
Normal koşullar altında her arı ailesinde sadece bir anaarı vardır ve döllü
yumurtalardan gelişmektedir. Yumurtlayarak yeni jenerasyonların meydana gelmesini
sağlamak, kolonideki bireylerin sevk ve idaresini sağlamak, arı ailesini bal sezonuna
hazırlamak, işçi arıları polen toplamaya teşvik etmek gibi bütün işler anaarının
kontrolündedir. Bütün bu işlevleri salgıladığı hormonal bir koku olan feromonlarla
gerçekleştirmektedir.20
Ana arı, ana arı memesi veya ana arı yüksüğü denilen özel bir göz içerisinde gelişir ve
kuluçka süresi 16 gündür. Gözden çıktıktan 6-8 gün sonra güneşli, sıcak ve rüzgârsız bir
günde ve öğleden sonra çiftleşme uçuşuna çıkmaktadır. Salgıladığı feromon sayesinde erkek
arılar anaarıyı takip ederler. Anaarı açık havada uçarken 8-10 erkek arıyla çiftleşir. Çeşitli
nedenlerle yeterince erkek arıyla çiftleşemeyen anaarı daha sonraki günlerde 2-3 defa
çiftleşme uçuşuna çıkar. Çiftleşmesini tamamlayan anaarı kovanına döner ve 2-3 gün sonra
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yumurtlamaya başlar. Anaarı günde ortalama 1.500-2.000 adet, iyi koşullarda 2.000-3.000
adet yumurta yumurtlayabilmektedir.21
Anaarının yaydığı feromonu algılayan işçi arılar kolonideki işleri düzenle yürütürler.
Bu feromonlar aynı zamanda işçi arıların yumurtalıklarının gelişmesini engelleyerek onların
kolonide yeni bir anaarı yetiştirmelerini önlemektedir. Anaarıların salgıladığı feromonlar
arıların vücut teması ve gıda bölüşümü yoluyla kolonideki bütün bireylere ulaştırılır.
Herhangi bir nedenle anasız kalan ve ana yetiştirme olanağı bulunmayan bir kolonide işçi
arılardan bazılarının yumurtalıkları gelişerek yalancı anaarı meydana getirirler. Yalancı analar
dölsüz yumurta bırakırlar.22
Anaarının vücut yapısı ince ve uzun, rengi diğer bireylere göre daha açık, canlı ve
parlaktır. Özellikle kolonide yavru yetiştirme aktivitesinin yüksek olduğu dönemlerde karnı
daha da uzar. Vücudu işçi arılardan geniş, erkek arılardan daha uzundur. Anaarının kanatları
işçi arının kanatlarından daha uzundur. Ancak kanat uzunluğu kendi vücuduna oranla kısa
olduğundan uçma yeteneği fazla değildir. Özellikle çiftleşme sonrasında uçma yeteneği, vücut
büyüklüğünün artmasına bağlı olarak daha da azalmaktadır.23
Anaarının etrafında genellikle temizliği ve beslenmesiyle ilgilenen bir grup işçi arı
bulunmaktadır. Yaşamı süresince sadece çiftleşme amacıyla kovan dışına çıkan anaarı, kendi
kendine beslenemez. İşçi arıya oranla daha uzun ve az çentikli bir iğneye sahiptir. Bu
nedenle iğnesini batırıp çıkararak defalarca kullanabilir. Zehir bezleri oldukça gelişmiştir.
Anaarı iğnesini kovandaki rakip anaarılara ve anaarı memelerine karşı kullanmaktadır.
Anaarının ortalama yaşam süresi 3-5 yıl olup, bu süre 7 yıla kadar da çıkabilmektedir. Ancak
artan yaş ile birlikte giderek daha az yumurtlar ve daha fazla oranda dölsüz yumurta
bırakmaya başlar.
İşçi arılar
Döllenmiş yumurtalardan meydana gelirler. Koloninin gücüne ve mevsime bağlı
olarak kolonide işçi arı sayısı değişir. Kolonideki işçi arı sayısı kış aylarında 10.000-15.000
arasında değişmektedir. Baharın ilerleyen dönemlerinde sayıları giderek artar. Yaz aylarında

21

agy.
agy.
23
agy.
22

kolonilerde çeşitli faktörlere bağlı olarak 60.000-80.000 adet işçi arı oluşabilmektedir.
Kolonilerin gücü sahip oldukları işçi arı varlığı ile belirlenmektedir.24
Normal koşullar altında, yumurtlama hariç, kolonideki bütün işler olağanüstü bir
işbirliği halinde işçi arılar tarafından yapılmaktadır. İşçi arıların kolonide sorumlu oldukları
işlerden başlıcaları; kovan temizliği, balmumu salgılama ve petek örme, arı sütü salgılama ve
yavruların bakımı, kovanın havalandırılması, anaarının bakımı ve beslenmesi, kovan
bekçiliği, kovana nektar, polen, propolis ve su taşınması ve balın olgunlaştırılmasıdır.25
Ağır bir çalışma temposu ve yıpranma nedeniyle ömürleri kısa olan, ilkbahar aylarında
ve yaz başlarında meydana gelen işçi arılar 35-40 gün yaşarken, yaz sonu ve sonbahar
başlarında meydana gelenler daha uzun süre yaşarlar.
Kuluçka süresini tamamlayıp petek gözünden çıkan işçi arıların görevi hemen başlar.
Kovan içi görevleri
0-3 günlük iken kendisini temizler, besleyici arılardan yiyecek alarak beslenir, yavru
gözlerini temizler ve yavrulu gözler üzerinde dolaşarak kuluçka sahasında gerekli sıcaklığın
oluşmasını sağlarlar.
3-6 günlük olduğunda, petek gözlerinden aldıkları çiçek tozu ve bal ile hazırladıkları
karışımla yaşlı larvaları beslerler.
6-12 günlük olunca, arı sütü salgılamaya başlarlar ve genç larvaları beslerler. Çevreyi
tanıma uçuşlarına çıkarlar. Uçuş eğitimi ve kovan çevresinde uyum uçuşları yaparlar.
12-18 günlükte, balmumu üretir ve petek örerler. Ayrıca kovan temizliğiyle de
uğraşırlar.
18-20 günlük olunca, kovan uçuş deliğinde ve uçuş tahtası üzerinde nöbet tutarak
kovan bekçiliği yaparlar, koloniyi yabancı arılara ve yaklaşan her türlü tehlikeye karşı
korurlar.
20. gününü tamamlayıp 21 günlük olan işçi arılar artık bütün deneyimlerini kazanmış
ve kovanına gıda taşıma yeteneğine ulaşmışlardır. Açıklanan bu üç haftalık kovan içi
temizliklerinden sonra ömürlerinin geri kalan kısmında kovan dışında ve arazide çalışarak
kovana nektar, polen, propolis ve su taşırlar.
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Polen taşıma
Arıların beslenmesi ve özellikle yavruyu büyütmek için mutlaka polene ihtiyaç vardır.
Polen, protein, yağ, vitamin ve mineral madde kaynağıdır. Polen olmadan koloni kuluçka
faaliyetini sürdürememektedir. Arı, birkaç çiçeği dolaştıktan sonra vücudu üzerindeki poleni
orta bacağındaki tüyler vasıtasıyla arka bacaklarında bulunan polen sepetine aktararak kovana
getirmekte ve petek gözüne bırakmaktadır. Kovan içi hizmeti gören genç işçi arılar bu poleni
gözler içerisine çene ve başları ile yerleştirir ve dilleri ile de nemlendirirler. İşçi arılar bir
polen yükü olan iki topu yapabilmek için 50-100 adet çiçek ziyaret etmektedirler. Bir petek
gözün polenle dolması için 1500 yonca çiçeğinin ziyaret edilmesi gerekmektedir. Polen
toplamak için günlük uçuş sayısı ortalama 6-8 olmasına rağmen bu sayı 45’e kadar
çıkmaktadır. Bir polen yükünün ağırlığı 12-25 mgr arasında değişmektedir.26
Nektar taşıma
Arıların bal yapmak üzere çiçeklerden topladıkları şekerli sıvıya nektar (bal özü)
denmektedir. Arı bir çiçekte nektar olup olmadığını diliyle belirlemektedir. Ayrıca nektarın
kokusunu da algılayarak nektar olup olmadığını anlamaktadır. Arı nektarı bulduğu anda hızla
kursağına çeker, kursağını dolduruncaya kadar çiçekleri dolaşır. Küçük çiçeklerden 10001500 çiçeği ziyaret ederek kursağını doldururken büyük çiçeklerden bazen 100 ziyaretle
kursağını doldurabilmektedir. Nektar taşıyan arının 1 günlük sefer sayısı ortalama 8-10
seferdir. Bu sayı 24’e kadar çıkmaktadır. Arının bir seferde taşıyabildiği nektar miktarı 70
mgr’dır. Nektar taşıyan arı kovan içerisine girdiği zaman nektarı kovan içinde görevli arı veya
arılara aktarır, onlar da petek gözlerine yerleştirir. Nektarın bala dönüşümü için hem fiziksel
hem de kimyasal değişime ihtiyaç vardır. Fiziksel değişim suyunun azaltılması, kimyasal
değişim de nektar şekeri sakkarozun enzimlerle glikoz ve früktoza indirgenmesidir.27
Su taşıma ve depolama
Yaşayan bütün organizmalar gibi arılar da suya ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca arılar
suyu balın sulandırılmasında, kovan içini serinletmekte ve kovan önünü nemlendirmekte
kullanmaktadırlar. Suyu kovana taşıyan arılar kovan içine geldiklerinde, getirdikleri suyu
26
27

agy.
agy.

diğer arılara aktarırlar. Sadece bir arıya aktarabileceği gibi 18 arıya kadar dağıttığı da
görülmektedir. Sıcak ve kurak havalarda suyu da polen ve nektar gibi depolamaktadırlar. Su,
peteğin üst kısmına, bal mumu ile yapılan küçük bölmelere depolanır. Su taşıyan arılar 1
günde ortalama olarak 50 sefer yapmaktadırlar. Kovana taşınan su miktarı ortalama 25 mgr
olup 50 mgr’a kadar çıkabilir. Dolayısıyla bir arı bir günde 1250 mgr su taşımaktadır. Böylece
kovana 1 litre su taşınabilmesi için 800 arının su taşıması gerekmektedir.28
Propolis toplama
Propolis toplayan arılar kaynağı bulduktan sonra çenesi ile ısırır, ön bacakları
yardımıyla koparır ve polen sepetine atarak kovana getirir. Kovan içerisinde diğer arılar
propolisi çekerek küçük parçalar halinde alıp istedikleri yerlere özenle yapıştırırlar. Propolis
özellikle kovan çatlaklarını kapatmakta kullanılır.
Erkek arılar
Döllenmemiş yumurtalardan gelişmektedirler. Çevre koşullarına ve koloninin gücüne
bağlı olarak kolonilerde Nisan, Mayıs aylarından itibaren erkek arıları görmek mümkündür.
En çok oğul mevsiminde görülen ve tombul yapılı olan erkek arıların boyu anaarının boyu
kadar uzun değildir, fakat işçi arılardan ve anaarıdan daha geniş ve iridir. Erkek arılar çok kısa
bir dile sahiptir. Bu nedenle çiçeklerden nektar alamaz. İğneleri olmadığından kendilerini de
koruyamazlar.29
Kolonide erkek arı miktarı sezona ve kolonideki koşullara bağlı olup oğul mevsiminde
sayıları 500-2.000 arasındadır. Koloniler ilkbahar ve yaz başlarında erkek arı yetiştirmeye
başlarlar. Geç sonbaharda ve kış aylarında normal koşullarda kolonilerde erkek arı
bulunmamaktadır. Son derece tembel ve obur olan erkek arıların başlıca görevi çiftleşme
uçuşuna çıkan dölsüz ana arılarla çiftleşmektir. Erkek arı dölsüz anaarıyı havada yakalar ve
onunla çiftleşir. Anaarıyla çiftleşen erkek arı çiftleşme organını kaybeder ve ölür. Ortalama
yaşam süresi 55-60 gündür.
İşçi arıların ergin erkek arıları koloniden atması veya erkek arının yumurta, larva ve
bazen de pupaların bir kısmını tahrip etmesi, kovandaki erkek arı sayısını düzenlemektedir.
Erkek arı yumurtalarının ancak %50-56’sının ergin arı olarak gelişmesine fırsat verilmektedir.
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Erkek arılar 4 günlük olduklarında uçuş faaliyetlerine başlar, fakat genellikle 5-7
günlükken uçarlar. Erkek arılarda en yoğun uçuş aktivitesi saat 14.00-16.00 arasındadır.
Erkek arılar genellikle sıcaklık 18-20°C’nin üzerine çıkmadıkça uçmazlar. Uçuş amacı
çevreyi tanıma, dışkılama veya çiftleşme olabilmektedir. Günde ortalama uçuş sayısı 2-4 olup
bu sayı 17’ye kadar çıkabilir. Uçuşa çıkmadıkları zamanlarda kovanda yavrulu çerçeve
üzerinde dururlar.30
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