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Efsanevi Kraliçenin
Saray› Bulundu

Seba Krall›¤› olarak bilinen ve büyük
bölümü ﬂimdiki Etyopya’da yer alan
eski bir krall›¤›n efsanevi kraliçesi
Belk›s’›n (Seba Melikesi olarak da
an›l›r) saray›n›n kal›nt›lar› ortaya ç›kt›.
Keﬂfi yapanlar, Almanya’n›n Hamburg
Üniversitesi’nden arkeologlar. Eski ve
Yeni Ahit’in, yan› s›ra Kuran’da da
kendisinden söz edilen Seba Melikesi,
farkl› kültürlerde farkl› isimler alm›ﬂ.
Eski Habeﬂ halk›nca “Makeda”; Bat›
dünyas›nda “Seba Kraliçesi”; ‹slam
dünyas›nda da “Belk›s” olarak tan›nan
Melike’nin, MÖ 10. yüzy›lda yani
günümüzden 3000 y›l önce yaﬂad›¤›
tahmin ediliyor.
Etiyopya’n›n Aksum kentinde bulunan
saray, bir H›ristiyan kral taraf›ndan
yine ayn› yüzy›lda yapt›r›lan bir baﬂka
saray›n alt›nda ortaya ç›km›ﬂ. Seba
Melikesi’nin saray›, tahminlere göre
Musevi Kral› Süleyman’dan olan o¤lu
Kral Menelik taraf›ndan y›kt›r›lm›ﬂ ve
Sirius y›ld›z›na (Aky›ld›z) dönük olacak
ﬂekilde yeniden inﬂa edilmiﬂ. Ancak,
uzun süredir yürütülmekte olan
kaz›lar›n tek ödülü bu saray de¤il.
Sarayda bir de sunak bulunmuﬂ.
Suna¤›n, Hz. Musa’ya Sina da¤›nda
vahyedildi¤i rivayet edilen on emrin
yaz›l› oldu¤u levhalar›n bulundu¤u
“Kutsal Ahit Sand›¤›”n› bir zamanlar
bar›nd›rm›ﬂ olabilece¤i düﬂünülüyor.
Kutsal Ahit Sand›¤›, Musevili¤in erken
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dönemlerinin en kutsal hazinesi
durumunda. Eski Ahit’e göre akasya
a¤ac›ndan yap›lm›ﬂ ve üzeri alt›n
levhalarla kaplanm›ﬂt›.
Arkeologlar, yapt›klar› yaz›l›
aç›klamada “suna¤›n özel de¤erinin,
yüzy›llar boyunca kuﬂaktan kuﬂa¤a
geçerek korunmuﬂ olabilece¤i”ni
söylüyorlar. Bu durum, bölgedeki
adaklardan kalan ipuçlar›ndan
anlaﬂ›l›yor. Sand›k, Eski Ahit’e göre

yüzy›llar boyunca Kudüs’te korunmuﬂ;
Kudüs’ün Babillilerce ele geçirildi¤i
MÖ 6. yüzy›l sonras›ndaki ak›betiyse
kesin de¤il ve bu konuda birbirinden
farkl› çok say›da efsane var.
Alman arkeolog Helmut Ziegert’in
liderli¤indeki Alman ekibi, Etyopya’n›n
ve Etyopya Ortodoks Kilisesi’nin
köklerine inmek amac›yla bölge
üzerinde 9 y›ld›r çal›ﬂmalar yürütüyor.
Alanda gerçekleﬂtirilen kaz›lar›n temel
hedefleriyse, Musevili¤in Etiyopya’ya
nas›l girdi¤ini anlamak ve Kutsal Ahit
Sand›¤›’n›n günümüzde bulundu¤u
yerle ilgili olarak ipuçlar› bulmak.
Çal›ﬂman›n bulgular›, araﬂt›rmac›lara
göre Musevilik ve Kutsal Sand›k’la
birlikte, Etyopya’ya Sirius y›ld›z›na
tapan bir grup ya da tarikatin de
girdi¤ini düﬂündürüyor.
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