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lükler'in çökmesinden sonra ise bura
da yaşayan kabHelerin hakimiyetine gir
di. Bölge Yavuz Sultan Selim tarafından 
Osmanlı Devleti sınırlarına katıldığında 

Memlükler dönemindeki idari taksimat 
aynen muhafaza edildi. Osmanlı döne
minde daha sonra yapılan çeşitli idari 
düzenlernelerin ardından son olarak XIX. 
yüzyılda sancak haline getirilmiştir. Bu 
taksimata göre Şam eyaletinin Beyrut 
vilayetine bağlı bulunan Belka sancağı
nın merkezi Nablus idi ve bu sancağa üç 
kaza ile dokuz nahiye bağlıydı. 1921 yı

lında Doğu Ürdün Haşim! Devleti kurul
duğunda Belka idari bölgesi, güneyde 
MOcib nehriyle kuzeyde Zerka nehri ara
sında kalan bölge olarak kabul edildi. 
Günümüzde devam eden bu idari taksi
mata göre bölge Madeba, Zerka ve Salt 
alt bölgelerini içine almaktadır. 

Belka'nın önemi, sadece içinden hac 
ve ticaret yollarının geçmesi ve hac ko
naklama yerlerine sahip olmasıyla sınır
lı değildir. Bunların yanında bölge ayrı
ca tarım ve sanayi alanlarında da büyük 
öneme sahiptir. Bereketli toprağı ve bol 
suyu ile ünlü Belkii'da yetişen ürünlerin 
başında, buraya hububat arnbarı denil
mesine sebep olan bol ve kaliteli buğ
day gelir. Hicaz bölgesi buğday ihtiyacı
nı çoğunlukla Belka bölgesinden sağlar
dı. Ashaptan Slmah (SemmOye) ei-Belka
vl buğday ticaretiyle şöhret yapan bir 
tüccardı. Ticaret için Medine'ye geldiğin
de müslüman olmuştu. Belka bölgesi 
ayrıca zeytin, nar, badem, üzüm, hurma, 
boyacılıkta kullanılan nil ağaçları , şeker 

kamışı ve safran yetiştiriciliğiyle de ta
nınmıştır. Belka bölgesi sanatkarları kılıç 
ve sadak yapımında ün kazanmışlardı. 
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Kur'an'da tevhid dinini 
L kabul ettiği bildirilen Sebe melikesi. _j 

Hz. Süleyman'ı ziyaret etmesi sebebiy
le Ahd-i Atik'te (I Krallar, 10/ 1- ı O, 13; ll 
Tarihler, 91 ı -9, 12) ve Kur'an-ı Kerim'de 
(en-Nemi 27 / 20-44) adı zikredilmeksi
zin bahsi geçer; ilahi kitaplarda veril
meyen adı Arap kaynaklarına göre Yel
kame bint ei-Yeşrah b. Haris veya Belkıs 
bint ei-Hedahid b. Şurahbil. bir Habeş 
efsanesine göre de Makeda'dır. Ahd-i 
Atık'te Şeba kraliçesinin, Allah'ın adını 
yaymasından dolayı şöhreti her yerde 
duyulan Hz. Süleyman'ı bizzat görmek, 
gerçek bir peygamber olup olmadığını 
anlamak üzere büyük bir kafileyle Ku
düs'e geldiği ve gelirken de baharat. al
tın ve kıymetli taşlardan oluşan çok de
ğerli hediyeler getirdiği anlatılmaktadır. 
Ziyareti sırasında Hz. Süleyman'a sordu
ğu, karşılığı yalnız kendince bilinen her 
sorunun cevabını almış, sonunda da onun 
peygamberliğine ve Allah'ın birliğine iman 
etmiştir. Hz. Süleyman'a, "Daima senin 
önünde duran, senin hikmetlerini dinle
yen adamlarına ne mutlu!" diyerek tak
dirlerini bildirmiş ve kendisine verilen 
kıymetli hediyelerle birlikte ülkesine dön
müştür. Buradan anlaşılan husus. Hz. 
Süleyman· ın şöhretinin Sebe (Saba) hal
kının yaşadığı Yemen'e kadar yayıldığı 
ve Belkıs'ın kendi arzusuyla gidip iman 
etmiş olarak ülkesine geri döndüğüdür. 

Kur'an'da anlatılan kıssa Ahd-i Atik'te
kinden farklıdır. Hz. Süleyman hüdhüd*-
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ün getirdiği bilgiler üzerine. güneşe ta
pan Sebeliler'in bir kadın olan hüküm
ctariarına yine hüdhüd vasıtasıyla bir 
mektup gönderir ve onları hak dine da
vet eder. Mektubu alan melike kavmi
nin ileri gelenlerini toplar. Süleyman'
dan besmele ile başlayan ve kendilerini 
tevhid dinine davet eden çok önemli bir 
mektup aldığını söyleyerek muhtevası 
hakkında onlara bilgi verir ve, "Ey ileri 
gelenler. vereceğim karar hakkında fik
rinizi açıklayın; sizin görüşünüzü alma
dan kesin bir emir vermek istemiyorum!" 
der. Onlar da güçlü ve kuwetli oldukla
rını. istediği emri verebileceğini söyler
ler. Melike hükümdarların girdikleri yer
leri tahrip edip güçlüleri zelil kıldıkları

nı hatırlatarak meseleyi barışçı yoldan 
halletmek niyetinde olduğunu bildirir ve 
Hz. Süleyman'a açık ve olumlu bir cevap 
yerine bazı hediyeler gönderir. Bu du
ruma öfkelenen Süleyman Belkıs'ın he
diyelerini elçileriyle birlikte geri yollar 
ve onu üzerine yürümekle tehdit eder. 
Sonunda Hz. Süleyman'ın bizzat ziyare
tine gitmek zorunda kalan melike. onun 
cismanl ve ruhani gücü karşısında ger
çek bir peygamber olduğunu anlar ve 
daha önce yanlış yolda bulunduğunu iti
raf ederek tevhid dinini kabul eder. 

Kıssanın Kur'an'daki ayrıntıları arasın
da yer alan, Sebe melikesi yolda iken 
tahtının bir anda Hz. Süleyman' ın huzu
runa getirilmesi, melikeniı:ı geldiğinde 

tahtını tanıyarak hak dini benimsernesi 
ve saraya girerken eteklerini toplaması 
motifleri Ahd-i Atik'te bulunmamakta
dır. Bu motifler bazı İslami rivayetlerle 
bu rivayetlere büyük benzerlik gösteren 



Ahd-i Atik'in Ester kitabının Ararnice 
şerhinde (Targum Şeni) çeşitli biçimlerde 
açıklanmakta (bk. EJd., XIII , 1424) ve ay
rıca hikayeye Kur'an'da olmayan pek çok 
eklemeler de yapılmaktadır (ka rşılaştır

malı bilgiler için b k. Ca nova, s. ı 09-l ı 3). 
Bu ekleme ve ayrıntılara göre annesi pe
ri kızı, babası cin olan Belkıs'ın bacakla
rında tüyler bulunduğu söylenmektedir. 
Hz. Süleyman bu söylentinin doğruluk 
derecesini anlayabilmek için sarayının 

avlusunu altından sular akan billur bir 
döşeme ile kaplatır. Belkıs saraya girer
ken sudan geçeceğini sanarak etekleri
ni kaldırır, böylece bacaklarının tüysüz 
olduğu görülür. Bu motifin yorumu ise 
Hz. Süleyman'ın Belkıs'a gerçekle ger
çek olmayanı birbirinden ayırt edeme
diğini göstermesidir. İslamiyet' in çıkışın
dan sonra yazıldığı kabul edilen bu ki
taptaki hikayenin İslami rivayetlere ben
zerlik göstermesi onlardan etkilenmiş 

olduğu şeklinde yorumlanmaktadır (iA, 
ll, 492; E!2 ling i, I, 1220) 

Hz. Süleyman ve Sebe melikesi hika
yesinin en değişik şekli Habeş efsanesi 
Kebra Nagest'te (kral ların zaferi ) yer al
maktadır. Efsaneye göre adı Makeda 
olan Sebe melikesi Süleyman'la evlen
mekte ve Habeş hanedam onların çocuk
ları olan ı. Menelik ile başlamaktadır. 

Tarihi belgelere dayanarak Belkıs'ın 

kimliğini ortaya çıkarmak mümkün de
ğildir. Hz. Süleyman devrine (m ö. 972-
932) ait İsrail Krallığı'nın veya o dönem
le çağdaş komşu ülkelerin yazılı belgele
rinde böyle bir şahsiyete rastlanmamak
tadır. Yalnız As ur kralları lll. Tiglath- pi
leser (m .ö. 745-727) ile ll. Sargon'un (m ö. 
722-705) yıllıklarında Zabibi, Samsi ve 
Taalhum adlı üç Aribi (Arap) kraliçesin
den bahsedilmekte ve buradan Araplar 
arasında kadın hükümdarlar tarafından 
yönetilmenin bir gelenek olduğu anlaşıl
maktadır. Çünkü Eskiçağ ön Asya dev
letlerinde sayısı sınırlı olan kadın hü
kümdarlardan yalnız bu üçü aynı toplum
da ve birbirine bu kadar yakın tarihler
de hüküm sürmüşlerdir. Sebeliler ise bu
günkü Yemen'de yaşayan bir Arap kav
midir. Buna göre sadece, Belkıs'ın mi
lattan önce X. yüzyılda yaşamış. Hz. Sü
leyman'la çağdaş bir Arap kraliçesi ol
duğunu söylemek mümkündür. Ancak 
kraliçesi olduğu Arap kavminin Sebeli
ler mi, yoksa onlardan daha önce aynı 
bölgede yaşayan Mainliler mi (Minalılar) 
olduğuna kesin karar vermek imkan da
hilinde değildir. Çünkü mevcut arkeola
jik belgelere göre Sebe Devleti'nin tari-

hi milattan önce VIII. yüzyıldan daha es
kiye gitmemektedir. Bu devletin kurul
masından önce ise Sebe bölgesinde, ta
rihleri milattan önce ll. binyılın ortaları

na kadar giden Mainliler yaşamışlardır. 
Mevcut belgelere göre Mainliler'in ne 
zaman yıkılıp Sebeliler'in ne zaman ku
ruldukları kesin olarak tesbit edileme
mektedir ve Mainliler'in son çağlarıyla 

Sebeliler'in ilk çağları birbirine karışmış 
vaziyettedir (Çağatay, s. ı 3). Bu durum
da ise Hz. Süleyman'la çağdaş bir Sebe 
kraliçesine ait somut belgelerin ele geç
memiş olması onun yaşamadığını ispat
layamaz ve buna dayanarak efsanenin 
tarihi gerçeğe uymadığı iddia edilemez 
(krş a.e., s. ı 7) Çünkü ortada tesbit edil
miş bir tarihi gerçek bulunmadığı gibi 
kraliçenin Mainliler'in hükümdan olma
sı, fakat Ahd-i Atik ile Kur'an-ı Kerim'
de Sebe bölgesine nisbet edilerek anıl
ması da mümkündür. 

Belkıs Türk ve diğer İslam edebiyat
larında çok sevilen bir motif olmuş, ge
rek şahsı gerekse Hz. Süleyman'la oldu
ğuna inanılan duygusal ilişkisi çeşitli bi
çimlerde işlenmiştir. Belkıs'ın müslüman 
halk arasında çok tanınmış bir şahsiyet 
haline gelmesinin bir sonucu olarak da 
bütün Ön Asya'nın pek çok yerindeki çe
şitli tarihi harabelere Belkıs lAnadolu'
nun bazı yerlerinde Balkız) sarayı (veya 
köşkü) adı verilmiştir ki Evliya Çelebi bu 
harabelerden birçoğunun yerini bildir
mektedir (Seyahatname, ll , 7-8; VI II , ı 15, 
249; X, 958) 
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D EDEBİY AT. Belkıs divan edebiya
tında, Hz. Süleyman'la ilgili türlü riva
yetlerdeki (yk bk.) çeşitli motiflere da
yanılarak işlenmiştir. Kıssada adları ge-
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çen Hz. Süleyman, veziri Asaf ve su arar
ken Belkıs ' ın ülkesini bulan hüdhüd gibi 
diğer kahramanlarla Belkıs'ın ülkesi Se
be. tahtı (a rş), Hz. Süleyman ' ın mührü 
(hatem) ve Belkıs'a gönderilen mektup 
(name) kelimeleri arasında değişik iliş 

kiler kurulmuş ve bu ilişkiler çeşitli tel
mih, teşbih , tevriye, istiare ve tenasüp
lere konu edilmiştir. Bu şekildeki kulla
nılışlar arasında karakteristik örnekler 
olarak şu beyitler gösterilebilir : Nabi'nin, 
"Ey name sen ol mehlikadan mı gelir
sin 1 Ey hüdhüd-i ümmid Saba'dan mı 
gelirsin" beytinde aşıkın Hz. Süleyman'a 
ve sevgilinin Belkıs'a benzetilmesi yanın
da hüdhüdün Sebe ülkesindeki Belkıs ' 

tan Hz. Süleyman'a haber getirmesine 
telmih vardır. Süleyman Fehim'in, "Bi
ze arz-ı cemal etmez mi Belkis -ı emel 
ahir 1 Fehima hatem-i dağ-ı mahabbet
te Süleymanız" beytinde, aşk ateşinin 
mührüyle dağlanmış (yüreğinde kızg ı n 

aşk mührünün yanı kizini taşıya n ) kendini, 
"Mühür kimdeyse Süleyman odur" sö
zünden hareket ederek Hz. Süleyman'a 
benzeten aşık, emel Belkıs'ının (hayalin
deki Belkıs'ın. henüz aşkı na cevap verme
yen sevd iğinin) en sonunda yüzünü gös
tereceğinden (Belk ı s'ın sonu nda Hz. Sü
leyman'a gelmesi gibi onun da kendisine 
geleceğinden) umudunu kesmediğini di
le getirmektedir. Ayrıca burada şair, ta
şıdığı mührün (aşk ın ) kudretinin sevgili
sini bir gün mutlaka kendisine getirece
ğine inandığını da ima etmektedir. Çün
kü Süleyman'la beraber anılan hatem 
aynı zamanda kudret sembolüdür ve 
sahip olduğu hatemle (mühr-i Süleyman) 
rüzgara hükmeden Hz. Süleyman Bel
kıs'ı tahtıyla beraber huzuruna getirt
miştir. Enderunlu Vasıf'ın , "Hüdhüd gi
bi peyam-ı bahar-ı visal ile 1 Pervaz-ı 
şevk edip geliyor ez-Saba saba" (saba 
rüzgarı Belkıs'ın vuslat haberiyle hüdhüd 
gibi Saba'dan havalan ıp gelmektedir) bey
tinde ifade edildiği gibi Belkıs ' ın habe
rini Hz. Süleyman'a ulaştıran bad-ı saba 
daima aşıka da sevgilisinin haberini ge
tirir. 

Şairler kendilerini veya şiirlerini öv
mek için de Hz. Süleyman ile Belkıs ef
sanesinden faydalanırlar. Şiir ülkesinin 
Süleyman'ı olan şair tahtını Belkıs'ın ar
şı veya hayalinin Belkıs'ını arşı taşıyan 

melek olarak görür. Nazim'in, "Hüdhüd-i 
nutkumu bağ-ı sühanımda görse 1 Ola 
zindan dil-i Belkls'a çemenzar-ı Saba" 
beyti bu düşünceyi ifade eder. 

Belkıs, Mahzüni ile Mina Hanım adlı 

halk hikayesine de konu olmuştur. 
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