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ÖZ
Cinler, şeytanlar, ifritler vb. yaratıklar birçok ulusun kültüründe yer almış olağanüstü varlıklardır. İnsanlara karşı kötülük yapmakla bilinen bu varlıklar kutsal metinlerde görülmekle birlikte masal ve destan gibi edebî
türlerde de bulunmaktadır. Temel olarak iyilik ve kötülük karşıtlığı üzerine kurgulanmış olan bu varlıklar eski
zamanlardan beri sözlü ve yazılı edebiyatın temel ögelerinden biri olmuşlardır. Farklı kültürlerde değişik adlarla
tanınsalar da özellikleri bakımından birbirlerine benzemektedirler. Kötü ruhlar kategorisinde gösterilen söz konusu varlıklar farklı kılıklara girebilme özelliğine sahiptirler. Tarihî kaynaklarda genellikle çirkin, sıra dışı,
korkunç, saçları ve tırnakları uzun olarak tasvir edilmişlerdir. Anlatılara göre kimi zaman insan, kimi zaman
hayvan, kimi zaman ise olağanüstü bir yaratık şeklinde görülen bu varlıklar doğaüstü güce sahip olup belli
mekân ve zamanlarda ortaya çıkarlar. Söz konusu korkunç varlıklardan biri de Ümmü Sıbyan'dır. Bu yaratık,
Sümer, Babil, Asur, Yunan, Yahudi, Türk ve diğer mitolojilerde görülen kimi mitolojik varlıklarla benzerlik
göstermektedir. Türk mitolojisindeki alkarısı ile ortak özellikler gösteren bu korkunç yaratığın Hz. Süleyman
ile karşılaşması ve aralarında gerçekleşen ikili konuşma bazı tarihî eserlerde anlatılmıştır. Konuyla ilgili
Celâleddîn Süyûtî'nin kaleme aldığı Rahmetü fi't-Tıbb ve'l-Hikme temel kaynaklardan biri olarak bilinmektedir.
Ümmü Sıbyan hakkında bilgi veren diğer bir eser ise Oğuz Türkçesiyle yazılmış küçük bir Ümmü Sıbyan Risalesi'dir. Eserin nerede, ne zaman ve kim tarafından yazıldığı belli değildir, ancak dil özelliklerini incelediğimizde onun XVI.-XVII. yüzyıllarda Anadolu sahasında yazıldığını tahmin edebiliriz. Söz konusu risaleye göre
Hz. Süleyman çölde şeytanlar, cinler ve ifritlerle gezerken çirkin bir kadına benzeyen, saçları dağınık, ejderha
gibi ağzını açmış, ağzından yılanlar çıkaran, gözleri yıldırım gibi ışık saçan, tırnaklarıyla yerleri söken ve son
derece korkunç olan Ümmü Sıbyan ile karşılaşır. Üç yüz altmış altı kılığa girebilen, on iki isme sahip olan
Ümmü Sıbyan, hamile kadınların rahmine girip doğacak çocuklara zarar verir, yeni doğmuş bebekleri kör veya
felç eder, insanların kemiklerine girip hastalanmalarına neden olur, insanların beyinlerine girip onları delirtir,
kızların çirkin görünmelerine sebep olur, ahırlara girip hayvanlara zarar verir ve kısacası yeryüzündeki hiçbir
mahluk onun zararlarından korunabilmiş değildir. Ümmü Sıbyan Risalesi'nde yer alan çizelgeler ve resimler bu
küçük eseri özel kılmıştır. Dilciler, halk bilimciler ve ilahiyatçılar için faydalı olabileceğini düşündüğümüz bu
risale, 19208 numarayla İran Millî Kütüphanesinde saklanmaktadır. Bu makalede söz konusu risaleyi tanıtmakla
birlikte mitolojik bir varlık olan Ümmü Sıbyan'ı Türkçe bir yazma aracılığıyla tanımış olacağız. İncelemeler ve
karşılaştırmalar sonucunda Ümmü Sıbyan'ın diğer kültürlerde görülen benzer varlıklarla ortak özellikler paylaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu özellikler Ümmü Sıbyan ve benzer varlıkların ortak bir mitolojik varlıktan
gelebileceğini göstermekle birlikte farklı ulusların tehlike, korku ve çocuk ölümü gibi durumlarda benzer tepkiler verdiklerini de göstermektedir. Ümmü Sıbyan, İslami kaynaklarda görülse de özellikleri itibariyle İslam
öncesi kültürlerden geldiği anlaşılmaktadır.
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ABSTRACT
Elves, devils, afrits and all similar creatures are exceptional ones that have been existing in the cultures
of many countries. The extra-ordinary creatures are seen as the creatures which have been extremely bad towards people have been mentioned in scriptures, tales and epics. These creatures are created by human's imaginations and also by the contrast between goodness and badness. Since old times they have been the key elements in the written and oral literatures. Although they have been called variously in different cultures, these
creatures have the same features. Some of them that are categored in Robin Goodfellow's levels can emerge in
different ways. They are illustrated in historical sources with haggish faces, unearthly appearances, dire entities,
and also having long nails and hair. These creatures have been shown in the shape of human, animal and sometimes are depicted as an exceptional one with a supernatural power that emerges in a defined place and time.
One of these dire creatures is Ummu Sibyan. This creature has some features in common with the mythological
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creatures in Sumerian, Babylon, Assyrian, Grecian, Jewish, Turk and other mythologies. Ummu Sibyan that has
some features in common with Alkarısı in Turkic mythology. They both had met Solomon and they had some
negotiations; thus, this meeting had been noted in some historical resources like Rahmetu fi't-Tibb ve'l-Hikme
by Jalāl al-Dīn Suyūtī that has been considered as one of the important sources. Another piece of work on Ummu
Sibyan is Booklet of Ummu Sibyan that was written in Oghuz Turkish but the compiler's name, and the place
and time of writing is unknown, but by examining the linguistic features of the work, it can be estimated that
the present work has been written in the Anatolian region in the 16-17th centuries. According to this booklet,
while Solomon was wondering with elves, devils and afrits in a desert, he faced with Ummu Sibyan, a horrible
creature. It was like an ugly woman with elflock, it opened its mouth wide and was bringing out some snakes.
Its eyes were lightning as firelight and it was digging the earth with its claws. It can appear in 366 different
shapes and also has twelve different names. It can enter the pregnant women's uterus and hurts the fetus. It
makes people blind or paralyzes the newborns. It enters human's bones and makes them ill. It also penetrates in
human's brains and makes them mad. It causes girls to seem ugly. It enters the stables and hurt animals. And
finally, every creature will be hurt by its badness. Tables and small illustrations in Booklet of Ummu Sibyan
have dedicated a new identity to this small work. This booklet that can be helpful for linguistics, folklorists and
theologians. This work registered in the National Library of Iran with the number 19208. In addition of introducing the aforementioned booklet, in this essay, we will learn more about Ummu Sibyan the mythological
creature by using this Turkish manuscript. The studies and comparisons reveal that Ummu Sibyan has common
features with similar creatures in different cultures. These common features, while suggesting that Ummu Sibyan and similar creatures probably have emerged from a common mythological creature, also indicate similar
reactions of different nations to concepts such as danger, fear, and child death. Although Ummu Sibyan can be
seen in Islamic sources, according to the characteristics of this creature, it can be found that it relates to preIslamic cultures.
Keywords
Mythology, afrit, Ummu Sibyan, booklet, Oghuz Turkish.

Giriş
Çağımızda bilim ve teknoloji hızlı bir şekilde gelişse de insanoğlu mitolojik varlıkları tamamen unutmuş değildir. Bu varlıklar modern sanata özellikle görsel ve sinema
gibi sanatlara hep ilham kaynağı olmuşlardır. Bugün, söz konusu varlıklar olağanüstü ve
efsanevi olarak nitelendirilse de eskiden insanlar bu varlıklara büyük ölçüde inanıp çeşitli
kaynaklarda onların esrarengiz güçlerinden bahsetmişlerdir. Bu tarz inanışların bazı kesimlerde hâlâ yaygın şekilde devam ettiği bilinmektedir.
Pek çok ulusun sözlü ve yazılı edebiyatına baktığımızda değişik özellikleri taşıyan
çeşitli yaratıklarla karşılaşıyoruz. Söz konusu yaratıklar genellikle iyiliği veya kötülüğü
temsil eden olağanüstü güçlere sahip varlıklardır. İnsanlık tarihinde iyilik-kötülük, aydınlık-karanlık ve hak-batıl mücadelesi gerek kutsal metinlerde gerekse din dışı yapıtlarda
görülmektedir. İyi karakterleri temsil eden varlıklar cesaret, bereket, mutluluk, doğruluk,
iyilik, yardımseverlik vb. kavramların simgesiyken kötülüğü temsil eden varlıklar ise şer,
hilecilik, hainlik, habaset, fesat, ziyan vb. kavramların sembolü olmuşlardır. Kimi uluslarda söz konusu mitolojik varlıklar insan, kimisinde hayvan, kimisinde ise doğaüstü yaratıklar olarak tezahür ederler. Kimi yaratıklar farklı kültürlerde ortak iken kimisi ise belli
kültür çevrelerinde görülmektedir. Örneğin ejderha, dev, peri gibi varlıklar farklı mitolojilerde bulunurken Typhon ve Minotaur gibi yaratıklar Yunan mitolojisine özgüdür. Söz
konusu olağanüstü yaratıklar farklı ülkelerde sanatçılar tarafından sadece edebî eserlerle
sınırlı kalmayıp resim, heykel gibi diğer sanat dallarında da tasvir edilmeye çalışılmıştır.
Son zamanlarda sinema teknolojisinin gelişmesi sonucunda bu olağanüstü yaratıklar filmlerde, dizilerde, çizgi filmlerinde de yaygın bir şekilde canlandırılmaya başlamıştır.
Farklı mitolojilerde iyilik-kötülük veya aydınlık-karanlık, karşıt özellikler taşıyan
tanrılar tarafından karakterize edilmiştir. Türk mitolojisinde Ülgen-Erlik, Fars
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mitolojisinde Ahura Mezda-Ehrimen, Mısır mitolojisinde Osiris-Seth aydınlık-karanlık
karşıtlığını gösteren tanrılardır. Mitolojide, iyilik ve kötülük kavramlarını temsil etmek
sadece tanrılarla sınırlı kalmayıp insan dışı diğer yaratıklarda da görülmektedir. Söz konusu yaratıklar insan karşısında çoğunlukla düşmanca bir tavır sergilemekteler. Kötülük
simgesi olan şeytanlar, ifritler, cinler, cadılar, devler vb. yaratıklar insanlara husumet besleyip onları doğru yoldan saptırma veya zarar verme eyleminde bulunmaktalar. Çeşitli
dillerde yazılan edebî, dinî ve tarihî eserlerde bu yaratıklar farklı şekillerde tasvir edilse
de birçok açıdan birbirine benzemektedirler. Kolektif bilinçaltından gelen benzer motiflerin yanı sıra kavimler arası etkileşimler de bu olağanüstü yaratıkların benzerliğini sağlamakta rol oynamıştır.
Masallar ve destanlarda görülen ejderha ve dev gibi olağanüstü varlıklar genellikle
masal kahramanının karşısına çıkıp onu engellemeye veya öldürmeye çalışır, ancak bilindiği gibi bu tür anlatılarda kahraman hep kazanan taraf olmuştur. Bu gibi durumlar,
masalların genel özelliklerini1 yansıtmakla birlikte insanoğlunun düşüncesinde iyiliğin
kötülüğe üstün gelme ülküsünün de açık tezahürüdür.
Cin, şeytan, melek ve bunlara benzer doğaüstü varlıklar kutsal metinlerde bulunduğu
gibi belli kültür çevrelerinde ortaya çıkan eserlerde de görülmektedir. Örneğin Kur'an'da
Neml (17), İsrâ (88), Hûd (119), Rahman (33) surelerinde cinden bahsedilirken Eski Uygur metinlerinde de yek (İnan 1976:29, Hamilton 1998: 232) sözcüğü şeytan kavramını
karşılamaktadır. İslam dininin yaygınlaşmasıyla birlikte cin, şeytan, melek ve peri gibi
kavramlar Müslüman toplumların sözlü ve yazılı anlatılarında kullanılmaya başlamıştır.
Nitekim Dîvânu Lugâti’t-Türk'te ısrık maddesinde şöyle bir açıklama yapılmıştır: “Cin2
çarpmasına uğramış çocukları tedavi ederken kullanılan bir kelime. Yüzüne duman ve
buğu tutularak ısrık ısrık denir; "ey cin, ısırılmış ol" demektir” (Ercilasun ve Akkoyunlu
2018:48-49). Ancak Müslüman toplumlar kendi mitolojilerinde yer alan olağanüstü yaratıkları da tamamen unutmamışlardır. Türk kültüründe albastı (al, alkarısı, alanası, alkızı vb.)3, gulyabani, tepegöz, demirtırnak, dev, ejderha, canavar gibi varlıklar insanlara
zarar verebilen kötü huylu varlıklardır4.
İslam kültürü tesirinde Müslüman olan toplumların sözlü ve yazılı edebiyatına giren
kötü huylu başka bir yaratık ise Ümmü Sıbyan'dır. Yazımızın ve elimizdeki risalenin ana
konusunu oluşturan Ümmü Sıbyan özellikleri itibarıyla mitolojik bir varlıktır. Bu görüşü
kanıtlamak için elimizdeki risaleyi incelemekle birlikte bazı tarihî kaynaklarda Ümmü
Sıbyan ile ilgili yer alan bilgilere değindik. Ayrıca farklı mitolojilerde Ümmü Sıbyan ile
benzer özellikler taşıyan yaratıkları da dikkate alarak bu varlığın profilini daha detaylı bir
şekilde göstermeye çalıştık. Elde ettiğimiz bilgilerden yola çıkarak Ümmü Sıbyan'ın İslam öncesi kültürlerden geldiği ve zamanla dinî metinlere girdiği saptanmıştır.
Bir İfrit Olarak Ümmü Sıbyan
Çeşitli kaynaklara baktığımızda kötü huylu varlıkların bir bölümü ifrit olarak belirtilmiştir. İfrit terimi genellikle dik insan bedenli yarı hayvan yarı insan yaratıklar için
kullanılır. İnsanlara hastalık yaymak en alışılmış saldırı araçlarıdır (Black ve Green
2003:106-107). Günümüzde mecazi anlamda kötülük yapmakta sınır bilmeyen insanlar
için de kullanılmaktadır. İfritlerin genellikle çöl, dağ, orman, virane vb. yerlerde yaşadıklarına inanılmaktadır. Tarihî ve dinî kaynaklarda da adı geçen ifrit son derece çirkin ve
korkutucu bir varlık olarak nitelendirilmiştir. İfrit türlerinden biri de Ümmü Sıbyan'dır.
Daha çok dinî kaynaklarda karşımıza çıkan bu varlık zamanla bir hastalık adı olarak da
kullanılmıştır. Ümmü Sıbyan İslami kültür dairesinde çocuklara özgü bir hastalık adı olarak kayıtlara geçmiştir (Nafisi 1976: 380, Muhakkik 1988: 291). Bilindiği gibi geleneksel

116

http://www.millifolklor.com

Millî Folklor, 2021, Yıl 33, Cilt 17, Sayı 132

tıpta bazı hastalıkların adı kötü huylu varlıkların adıyla ilişkilendirilmiştir. 5 Ümmü Sıbyan hastalığı da yazımızın konusunu oluşturan korkunç ifritin ismini taşımaktadır.
Arap din bilgini Celâleddîn Süyûtî (1445-1505) ünlü eseri Rahmetü fi't-Tıbb ve'lHikme'de Ümmü Sıbyan ile Hz. Süleyman'ın karşılaşmasını anlatmış bu yaratığın özelliklerinden bahsetmiştir. Süyûtî'nin kaydına göre Ümmü Sıbyan'ın kesici dişleri fildişi
gibi, saçları hurma ağacının kuru dallarına benzer, burnundan duman püskürtmekte, sesi
yıldırım sesi gibi dehşetli, gözlerinden şimşek ışığı gibi bir ışık saçmaktadır (Süyûtî 199).
Ümmü Sıbyan'ın bu gibi özelliklerini elimizdeki risalede de görebiliriz.
Ümmü Sıbyan insanları çeşitli bakımlardan zarara uğratmaktadır, ancak bu yaratığın
en tipik özelliği hamile kadınların rahmindeki veya yeni doğan bebeklere zarar vermektir.
Söz konusu yaratık, görünüş ve yaptığı kötü işler bakımından Türk kültüründe bilinen
alkarısı (al, alanası, alkızı, albası vb.)6, İran'ın farklı etnik grupları inancında yer alan al7,
Yunan mitolojisinde var olan lamia, Yahudi mitolojisinde görülen lilith şeytanına benzerlik göstermektedir. Lilith'in belirgin özelliklerinden ebeleri aldatarak yeni doğan bebekleri zehirlemesi veya bizzat kendisi öldürmesidir (Çınar 2018:366). Ümmü Sıbyan
Mezopotamya mitolojisinde lamaştu ile de benzer özellikleri paylaşmaktadır. Lamaştu
hamile bir kadının evine sızarak bebeği öldürmek için kadının karnına yedi kez dokunur
veya çocuğu sütnineden kapıp kaçırırdı (Black ve Green 2003:142). Kimi araştırmacılar
da Türk mitolojisinde görülen alkarısı motifini Sümer, Babil ve Asur gibi eski medeniyetlerin mitolojisinde yer alan bazı motiflerle ilişkilendirmişlerdir 8. Filipin folklorunda
görülen asuang, neredeyse bütün yönleriyle alkarısına benzemektedir. Malezya ve Endonezya'da varlığına inanılan Pontianak ve Penanggalan da alkarısıyla birtakım benzerlikler gösterir (Polat 2019: 161-162). Bu bilgilerden yola çıkarak söz konusu yaratık farklı
kültürlerde değişik adlar taşısa da çok eski çağlardan kalan ortak bir mitolojik varlık olarak düşünülebilir. İslami kaynaklarda görülen Ümmü Sıbyan gibi yaratıklar özellikleri
itibariyle İslam öncesi kültürlerden kalma mitolojik varlıklar olmalıdırlar. Ancak dinî metinlerde görüldüğü için Müslüman toplumlar Ümmü Sıbyan ve ona benzer varlıklardan
korunmak için dua ve muskaya başvurmaktalar. Ümmü Sıbyan Duası bazı dinî kaynaklarda görülmektedir. Elimizdeki risalede de söz konusu dua mevcuttur.
Ümmü Sıbyan Risalesi
İran Milli Kütüphanesinde 19208 numarayla kayıtlı olan Ümmü Sıbyan Risalesi, 32
sayfadan oluşmakta, 10 sayfasında herhangi bir yazı bulunmamaktadır. Birinci sayfa hariç resimsiz sayfalarda 17 satır görülmektedir. Ulûm-i Garîbe (garip bilimler) kategorisinde yer alan bu risalenin ne zaman, nerede ve kim tarafından yazıldığı belli değildir,
ancak eserin sınırlı dil malzemesini dikkate aldığımızda onun Oğuz Türkçesiyle tahminen
XVI. veya XVII. yüzyılda yazıldığını söyleyebiliriz. Risaleyi temel olarak üç bölüme
ayırmak mümkündür. Birinci bölümde Ümmü Sıbyan ile Hz. Süleyman'ın ikili konuşmasına yer verilmiştir. Bu bölümde Ümmü Sıbyan'ın nasıl bir varlık olduğu ve ne gibi işler
yaptığı anlatılmıştır. İkinci bölümde bu varlıktan korunmak için okunması gereken dualar
belirtilmiştir. Üçüncü bölümde ise çeşitli çizelge ve resimlere yer verilmiştir.
Ümmü Sıbyan'ın Hz. Süleyman İle Karşılaşması
Risalenin başında Hz. Süleyman'ın Ümmü Sıbyan ile karşılaşması tasvir edilmiştir.
Hz. Süleyman cinler, şeytanlar ve ifritler ile çölde gezerken türlü ağaçlar ve ejderhalarla
dolu bir vadiye vardığında Ümmü Sıbyan ile karşılaşır. Bu bölümde Ümmü Sıbyan şu
şekilde tasvir edilmiştir:
Bir çirkin yüzlü kadın gördü başı açık, saçları dağılmış, ejderha gibi ağzını açmış, gözleri
yeşil, yüksek bir ses ile bağırıyordu. Burnunun deliklerinden tütünler çıkarıp ağzından ateş
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saçıyor, yılanları alev gibi ağzından çıkarıp tırnaklarıyla yerleri kazıyordu. Ağaçları kökünden
söküp yerinden çıkarmakta, nefesi rüzgâr gibi, gözleri şimşek gibi çakıyordu.

O ana kadar böyle korkunç bir yaratık görmeyen Hz. Süleyman aşırı biçimde korkup
ona kim olduğunu sorar. Ümmü Sıbyan da kendisinin insan veya cin türünden olmadığını
söyleyerek Allah tarafından insanoğluna musallat edildiğini vurgular. Ümmü Sıbyan'ın
özellikleri ve insanlar karşısında yaptığı kötü işler risalede şu şekilde anlatılmaktadır:
Hamile kadınların vücuduna girip rahimlerindeki çocuğa zarar verir, çocuğu kör
veya elsiz bırakır. Yeni doğmuş çocuğun kulağına bağırıp canını alır. Yeni doğmuş
çocukların kemiklerine girip onlara zarar verir. Kimi çocukların kafasına girer ve
aklını giderip deli eder. Horoz gibi öter, köşek gibi böğürür, aslan gibi kükrer. Üç
yüz altmış altı hilesi var, üç yüz altmış altı kılığa girer. Üç yüz altmış altı yıldan
beri insanoğlunun damarlarına girip ona çeşitli zararlar verir. İnsanın doğasını değiştirir. Göz kamaştıran şimşek gibidir, şiddetli rüzgâr gibi gürler. Karşısına çıkanlara kanadıyla vurup onları bunaltır, vücutlarının ağrımasına yol açar. Rüzgâr gibi
insanların eklemlerine girip akıllarına zarar verir, benzini sarartır, cismini zayıflatır.
Kalbine hüzün verir, vücudunun titremesine neden olur. Ağzının gözünün eğilmesine, elinin ayağının felç olmasına sebep olur. İnsanoğlunun vücudunda karınca gibi
gezer. Erkek, kadın, büyük, küçük onun hilelerinden kurtulamaz. Eli yağa bulaşan
biri ellerini yıkamadan uyursa onun kemiklerine girip vücudunu zayıflatır, karnını
şişirip tedavi edilemeyen hastalığa uğratır. Görücüsü olan kızın eteği altında saklanıp onu görücülere çirkin gösterir. Ahırdaki hayvanlara9 öyle zarar verir ki hayvan
sahipleri onlardan yarar görmezler, en sonda da helak olurlar.

Ümmü Sıbyan insanların yanı sıra diğer canlılara da zarar verebileceğini söyleyerek
sadece esmâ-i ilâhî'yi yanlarında bulunduranların kendi şerrinden kurtulabileceklerini
vurgulamaktadır. Hz. Süleyman onu ayağına, boynuna demir zincir vurmakla, yakıp üzerine kalay, kurşun dökmekle, kısacası onu helak etmekle tehdit etse de Ümmü Sıbyan bu
eylemlerin hiçbir işe yaramayacağını söyleyerek sadece Allah'ın isimlerinin faydalı olabileceğini anlatmaktadır. Onun dediğine göre biri Allah'ın isimleri ile birlikte Hz.
Âdem'in tövbesinin kabul olunmasına sebep olan duayı, Hz. Nuh'un denizde kurtulmasını
sağlayan duayı, Hz. Eyüp'ün hastalıktan iyileşmesini sağlayan duayı, Hz. Yunus'un duasını ve Hz. İbrahim'in ateşten kurtulmasını sağlayan duayı muska şeklinde yanında bulundurursa Ümmü Sıbyan ona yaklaşmaz.
Ümmü Sıbyan kendisinin on iki isme sahip olduğunu ve bu isimlerle birlikte Allah'ın
isimlerini muska şeklinde taşıyan birisinin onun şerrinden uzak kalacağını söylemektedir.
Bu muskanın herhangi bir evde bulunması hâlinde o ev tüm afetlerden, hastalıklardan,
şeytan vesveselerinden, cin, peri, dev, ifrit gibi varlıkların şerrinden korunmuş olacaktır.
Hz. Süleyman, insanların Ümmü Sıbyan'dan kıyamete dek korunabilmesi için onun
yemin edip bir antlaşma yapmasını talep eder. Ümmü Sıbyan da Allah'ın isimleri, kendisinin on iki ismi ve bu antlaşmayı taşıyan insanlara asla yakınlaşmayacağına dair yemin
eder. Ayrıca Hz. Süleyman'ın mührünü (Mühr-ü Süleyman) yanında bulunduranlardan da
uzak duracağını belirtir. Söz konusu antlaşmayı saklayan kişi kıyamete kadar yeryüzünün
tüm şeytanlarından korunmuş olacaktır. En sonda da Hz. Süleyman antlaşmaya beş sayfadan oluşan kendi dualarını eklemektedir. Antlaşmanın sonunda Ümmü Sıbyan ve Hz.
Süleyman'ın mühürlerine de yer verilmiştir. Söz konusu mühürler şu şekilde tasvir edilmiştir:
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İşaretler, Çizelgeler ve Görseller
Risalenin devamında Ümmü Sıbyan söz konusu antlaşmayı yanında bulunduranlara
hiçbir koşulda yaklaşmayacağına dair defalarca yemin eder. Her bir yeminin sonunda beş
köşeli yıldız ile çeşitli harflerin tekrarı görülmektedir. Aynı sayfalarda birtakım sayı ve
harfleri içeren çizelgeler bulunmaktadır. Ümmü Sıbyan'ın yeminlerinden sonra dualar ve
Kur'an ayetleri yazılmıştır. Bu sayfalarda Ümmü Sıbyan'ın çeşitli resimleri de yer almaktadır. Söz konusu işaretler, çizelgeler ve resimler aşağıdaki gibidir:
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Risalenin son bölümünde iki sayfalık Ümmü Sıbyan duası bulunmaktadır.
Ümmü Sıbyan Risalesinin Dili
Ümmü Sıbyan Risalesi'nin Türkçe bölümü sekiz sayfalık bir metinden oluşmaktadır.
Bu küçük risalede bazı sözcüklerin ikili biçimlerinin kullanılması eserin bir geçiş döneminde (Eski Oğuz Türkçesinin Doğu ve Batı Oğuzcaya ayrıldığı dönemde) yazıldığını
göstermektedir. Risalenin birkaç sayfalık metnini dikkate alarak yazıldığı dönemin bütün
dil özelliklerini tespit etmemiz mümkün olmayacaktır, fakat aşağıda belirtilen hususların
eserin dili hakkında bazı ipuçları verebileceği kanaatindeyiz.
● ayt- "söylemek", ur- "vurmak", ḳaçan "ne zaman", ḳanġı "hangi", temür "demir",
dürlü "türlü", at "ad" (ad da görülmektedir), andan "ondan", birle "ile" (ile de kullanılmaktadır) gibi sözcükler kullanılmıştır.
● Son hecede yuvarlak ünlüler genellikle korunmuştur: getürüp, çeküp, ḳaldırup,
baġlıyup, çıḳarup, varup, egilür, canlu, ṣūratlu vb.
● Belirtme hâli eki teklik üçüncü şahıs iyelik ekinden sonra -n biçiminde gelmektedir: başın "başını", ʻaḳlın "aklını", ḳarnın "karnını", tövbesin "tövbesini".
● Emir kipinin teklik ikinci şahsı için -gil eki kullanılmıştır: baŋa ḫaber vergil "bana
haber ver". Be ek, Eski Oğuz Türkçesinde görüldüğü gibi Osmanlıcanın başlarında (Ergin
2009: 306) da kullanılmıştır.
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● Geniş zamanın olumsuzu Eski Oğuz Türkçesinde -mAz (Timurtaş 2005: 143) ile
yapılmaktadır. Geniş zamanın menfisinde birinci şahıslar için -mA kullanılması Eski Anadolu Türkçesinden sonra ortaya çıkmıştır (Ergin 2009: 295). Risalede bulunan seni ṣalıvermem "seni bırakmam" örneği, geniş zamanın olumsuzunun birinci şahıslarda -mA ile
yapıldığını göstermektedir. Bu durum risalenin XV. yüzyıldan sonra yazıldığını göstermektedir.
● Eski Oğuz Türkçesinde istek kipinin teklik birinci şahsı için -AyIn ve -AyIm karışık
olarak kullanılmış (Ergin 2009: 305). Eserde tek bir örnekte -ayım eki tespit edilmiştir:
seniŋ üzerine bir ʻaẓįm ḳasem ḳılayım "senin üzerine büyük bir yemin edeyim".
● Risale metninde görülen ben, baŋa "bana", yüz "surat", yürek, yıldırım, yılan, yüce,
gibi, kemik gibi sözcüler, -sin ekinin (kimsin, edersin vb.) kullanılması, yeterlik fiilinin
olumsuzunun -AmA (olamazsın gibi) ile yapılması ve istek kipinin teklik birinci şahsında
-AyIm ekinin kullanılması (ḳasem ḳılayım “yemin edeyim”) eserin muhtemelen Anadolu
sahasında kaleme alındığını göstermektedir.
● Risalede Arapça ve Farsça kökenli sözcükler az sayıda kullanılmıştır. Kullanılan
bazı Arapça ve Farsça sözcükler ise değişik bir imlayla yazılmıştır: ifrid ( < )افردʻifrįt
()عفریت, ṣaf ( < )صافṣaf ()صف, raṣ ( < )راصrāst ()راست, mekir ( < )مکیرmekr ()مکر, mufṣal
( < )موفصالmafṣal ()مفصل, cin ( < )جینcin ()جن.
Sonuç
Çeşitli bilim dalları gelişmeden önce insanoğlu başına gelen kötü olayları ruhlar
veya doğaüstü varlıklarla ilişkilendirmiş, özellikle bazı hastalıkların bu varlıklardan kaynaklandığına inanmıştır. Çağımız insanının tamamen zihninden silinmemiş olan söz konusu doğaüstü varlıklar gerek halk kültüründe gerekse dinî inançlarda hâlâ etkisini sürdürmektedir. İslam toplumlarında Ümmü Sıbyan, Türk kültüründe alkarısı, Yunan mitolojisinde lamia, Yahudi mitolojisinde lilith, Mezopotamya mitolojisinde lamaştu gibi varlıkların özelliklerini dikkate aldığımızda bunların tarih öncesi ortak bir mitolojik varlıktan
geldiği söylenebilir. Ayrıca bu özellikler, farklı ulusların tehlike, korku, çocuk ölümü ve
benzer durumlar karşısında benzer tepkiler verdiklerini de göstermektedir. Farklı isimler
altında zamanla başka işlevler de kazanabilen bu varlıkların ortak özelliklerini şu şekilde
özetleyebiliriz: Kötü huyludur, dişi bir varlıktır, olağanüstü güce sahiptir, çirkindir, lohusa kadınlara ve yeni doğmuş bebeklere zarar verir. Ümmü Sıbyan kendisinin insan veya
cin türünden olmadığını ve Allah tarafından insanlara musallat olmak için gönderildiğini
iddia etmektedir. Bu yaratığın yaptığı kötü işleri ve insanlara zarar vermekten başka bir
iş yapmadığı düşünüldüğünde bu görüşün dinî öğretilerle bağdaşmadığını görebiliyoruz.
Bunların yanı sıra ağzından ateşler saçıp yılanlar çıkaran, üç yüz altmış kılığa girebilen,
on iki isim taşıyan bir varlık mitolojilerde gördüğümüz yaratıkların özelliklerini taşımaktadır. Ümmü Sıbyan hikâyesinde görülen olay dizisi; bu hikâyede Hz. Süleyman'ın merkezde bulunması ve onun mührünün koruyucu olması; kullanılan motifler ve resimler,
örneğin beş köşeli yıldızın yer yer kullanılması; söz konusu hikâyenin İslam öncesi kültürlerden (muhtemelen Yahudi kültüründen) geldiğini ve zamanla İslami bir kılığa
(hikâyede yer alan ayetler ve dualar İslam dinine aittir) büründüğünü söyleyebiliriz. Bu
mitolojik yaratığın adı zamanla İslami kültür dairesinde çocuklara özgü bir hastalık adı
olarak da kullanılmıştır. Bu hastalık günümüzde epilepsi hastalığı olarak bilinmektedir.
Bir sinir hastalığı olduğundan dolayı onu Ümmü Sıbyan ile ilişkilendirmişlerdir.
Mitolojik anlatılarda iyi ve kötü mücadelesinde kötü huylu yaratıklar genellikle
mağlup olan taraf olmuşlardır. Bu gibi yapıtlarda kahraman, kötü huylu varlıklarla savaşır
ve sonunda onu yener. Elimizdeki risaleye baktığımızda da Hz. Süleyman'ın Ümmü
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Sıbyan'ı kendi kontrolü altına alması yine iyiliğin kötülüğe üstün gelme ülküsünün tezahürüdür. Cinlerin Hz. Süleyman'ın emrine girmesi düşünüldüğünde de söz konusu durum
daha detaylı anlaşılacaktır. Diğer taraftan insanoğlu eski çağlardan beri kötü ruhlardan
korunmak için dualara başvurmayı ritüel hâline getirmiştir. Özellikle İslamiyet'in yaygınlaşmasıyla birlikte Müslümanlar söz konusu kötü ruhlardan korunmak için Kur'an ayetlerini de içeren duaların okunmasına önem vermişlerdir. Ümmü Sıbyan gibi mitolojik bir
varlıktan veya onun neden olabileceği hastalıktan korunmak için okunması önerilen
Ümmü Sıbyan Duası bunun açık örneğidir.
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EKLER
Ümmü Sıbyan Risalesi’nin Türkçe Bölümü
(1) rivāyet olunur ki günlerden bir gün ḥażret-i süleymān ʻaleyhi's-selām ṣaḥrada gezer iken ve taḫtını yel
getürüp gider iken cümle şeyāŧįnler cinler ve ifrįdler (ʻifrįtler) ṣol yanında ṣaf baġlıyup ŧururlardı ḥattā. bir
dereye geldiler, ol dere içinde dürlü aġaçlar ve ejderhālar bįḥesābsız var idi. insan olmaḳ ḳābil degil idi. nāgāh
süleymān ʻaleyhi's-selām ol araya vardı uġrına bir çirkin sūratlu [raṣd geldi] bir ʻavrat gördi. başı açıḳ ve ṣaçları
ŧaġılmış ve ejderhā gibi aġzını açmış ve gözleri gök. yüce ṣavt ile çaġırır idi. iki burnunuŋ deliklerinden tütünler
çıḳarup ve aġzından odlar ṣaçar ve od yalını gibi aġzından yılanlar çıḳar ve ŧırnaḳları yerleri yırŧar ve aġaçları
kökiyle çeküp yerinden ḳoparır ve nefesi yel gibi ve gözleri yıldırım gibi şaḳır. ol vaḳt süleymān ʻaleyhi's-selām
aŋa nažar ḳıldı ve içine ʻaẓįm ḳorḳu düşdi. hemen secdeye vardı. secdesinde ve niyāzında ُّوس
ٌ سُبُّو
ٌ ح قُد
(2) ح
ُ  َربُّنَا و ربُّ ال َمال ِئ َک ِة َو الرُّ وdedi secdeden başın ḳaldırup aytdı yā melʻun sen kimsin ve adın (adıŋ) nedür
ve ʻameliŋ nedür? maḫlūḳdan mısın ve yā cinnį misin ve yāḫud ins misin veyā şeyāṭįnlerden misin ve sāʼir
maḫlūḳdan mısın? ve hiç senden başḳa ḳorḳunç yüz görmedim dedi. ol melʻun daḫi aytdı yā nebį allāh insden
ve cinnįlerden deglim, allāh-u teʻālānıŋ maḫlūḳatındanım. bir kimseyim ki adıma ümmü ṣıbyān derler. allāh-u
teʻālā beni ādem, ādem oġlanlarına ʻavratlarına ve ādem oġlanları üzerine beni musallaṭ ḳılmışdı. ve benim
ʻamelim oldur ki ḥāmile ʻavratlara varup cismine girüp raḥminde ola(n) ḥamline mażarrat ederim. ol ʻavrat
ḥamlini bıraġup (bıraḳup) fenālıġa düçār olur. ve baʻżısınıŋ raḥmine mużāyıḳa verüp ṭar ederim. ḥatta veledini
gözsüz ve elsiz bıraġur ve baʻżısına mühlet veririm ṭoġurunca ḳaçan ki canlu ṭoġura ve velediŋ ḳulaġına bir
ṣayḥa edüp çağırurım hemen canı teslim eder ve benim bu çaġırmamdan hiç kimse ḫaberdar olmaz. ve baʻżısını
daḫi ḳorum canlu ṭoġura ve ṣoŋra anıŋ kemiklerine girüp ve mafṣallarından gidüp her zaman zaḥmet ederim. ve
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baʻżısınıŋ başına çıḳup ʻaḳlın giderüp mecnūn ederim. yā nebį allāh ḥoroz gibi öterim, deve küçüki gibi bögüririm
(3) ve arslan gibi pavkurım (pavkurırım). süleymān ʻaleyhi's-selām aytdı yā melʻun adım ümmü ṣıbyân
dersin, söyle sen ki ādem oġlancıḳlarına ve ana çocuḳlarına ve her kişiye mażarrat etmege seniŋ ḳudretiŋ var
mıdır dedi. ol melʻun daḫi aytdı yā nebį allāh ādem oġlanlarınıŋ ṣaġırına ve kebirine yoḳdur ki benim ḳudretim
ve mażarratım erişmiye. yā nebį allāh bende üç yüz altmış altı mekir vardır, üç yüz altmış altı ṣūrata girüp
görünürim, ve üç yüz altmış altı yıl var her bir ādem oġlanlarınıŋ ṭamarlarına girerim, her bir dürlü zaḥmet
veririm ve ṭabiʻatların taġyir ederim. ḳaçan hava yüzünde uçsam berḳ-i ḥāṭıf gibi silkinürim ve ḳatı yel gibi
görünürim. ve gāhį yel gibi gürlerim ol saʻat her kime ki raṣ (rast) gelüp bulursam anıŋ üzerine düş olurım,
ḳanadımla aŋa żarb ederim. ḥaṭįf'ül-ḳulūb yaʻni yürek oynaması ẓāhir olur ve bedeni aġırlıḳ baṣar ve mufṣallarına yel gibi girerim ve aḳlına ḫalel veririm ve nuḳṣān ederim ve beŋizini ṣararır ve cesedin arkalarım ve ḳalbine
ġam ve ġuṣṣa ve zaḥmet veririm ve lerze ṭutar ve aġzı gözi egilür eli ayaġı meflūc ve sedd-i endām olur. ve
ādem oġlanlarınıŋ bedeninde ḳarınca gibi gezerim. yā nebį allāh erden ve ʻavratdan ve büyük küçük yoḳdur
benim mekrimden ḳurtulsun.
(4) ve her kim elinde yaġ bulaşıġı olup da yumadan yatırsa uyursa varup anıŋ süŋügine sürünirim ve
cismin arıklarım ve yaġını eridirim ve ḳarnın şişirüp günden güne hiç dermānı ḳalmaz. ve daḫi bir ḳızı maṭlūb
etmege gelseler ol ḳızın etegi altına gizlenirim ve anı baġlarım ve daḫi dileyüp gelenlere çirkin göste(r)irim
anları andan menʻ ederim, dönüp giderim. süleymān ʻaleyhi's-selām aytdı yā melʻun ādem oġlanlarına böyle
ḳudretiŋ var böyle musallaṭ edersin ammā saʼir behāʼime üzerine daḫi ḳudretiŋ var mıdır dedi. ol melʻun daḫi
aytdı yā nebį allāh ṭavulda atlarım ve āḫırda ḥayvanlara ve ṣıġırlara ve develere varınca degin bir āvāz çaġ(ır)rım
ve anlara mażarrat yetişdiririm. ol saʻat benim ṣayḥamdan mażarrat erişür. anlar ol vaḳt fenā olurlar ve ḳarınlarındaki rįslerin (rįselerin) dışarı bıraḳırlar ve anların endāmlar(ı) sedd olu(r) anlarıŋ ṣāhibleri anlardan menfaʻat
bulmazlar, helāk olurlar. yā nebį allāh hiç bir maḥlūḳ yoḳdur ki benim mażarratım yetişmeye meger ki esmāʼ'ullāhdan üzerinde teʻavvuẕ götüre dedi. süleymān ʻaleyhi's-selām aytdı yā melʻun hele şimdi sen benim elime
düşdüŋ. elinde ben seni bend-i şedįd ḳaydında olur (alur) ve ayaġına ḳavį muḥkem temür bend ederim ve
boġazına temür zincir ururum ve seni yüzüne üstüne süre(r)im ve seni od üzerine
(5) bıraġurım ve seniŋ üzerine ḳalay ve baḳır eridirim ve seni helāk ederim artıḳ kimseye zarar (żarar)
mekr edemiyesin ve ḳudretiŋ olmıya dedi. ve ümmü ṣıbyān yā nebį allāh aṣla sen benim ḳaydımda olamazsın
ve beni ẓabd (żabt) etmege ḳudretiŋ yoḳdur ve benim üzerime od yanmaz ve ḳalay ve ḳurşın ve baḳır daḫi
erimez ve beni temür ṭutmaz ve beni bir şeyʼ zebūn ḳılmaz illā beni esmāʼ'ul-lāhdan teʻavvuz (teʻavvuẕ) edelerse
beni ol zebūn eder, yoḳsa başḳa yüzden baŋa çāre yoḳdur dedi. süleymān ʻaleyhi's-selām aytdı yā melʻun saŋa
ne nesne ile teʻavvuz etsünler dedi. melʻun aytdı yā nebį allāh allāh teʻālānıŋ ʻaẓįm esmāʼları birle teʻavvuz
etsünler dedi. ādem ʻaleyhi's-selām duʻasıdır anı oḳuyup ḥaḳ teʻālā tövbesin ḳabul ḳıldı ol duʻa budur [Arapça
dua] ikinci nūḥ ʻaleyhi's-selām duʻasıdır anı oḳuyup ġarḳdan nicāt buldı [Arapça dua]
(6) üçünci eyyūb ʻaleyhi's-selām duʻasıdır anı oḳuyup ḥaḳ teʻālā marażın zāʼil ḳıldı ol duʻa da budur
[Arapça dua] dördünci yūnus ʻaleyhi's-selām duʻasıdır [Arapça dua] beşinci ibrāhim ʻaleyhi's-selām duʻasıdır
anı oḳuyup nārdan nicāt buldı ol duʻa-yi şerįf budur [Arapça dua] andan süleymān ʻaleyhi's-selām yā melʻun
baŋa ḫaber vergil seniŋ imran dilince adıŋ nedür? ümm'üṣ-ṣıbyān aytdı yā nebį allāh benim ʻimran dilince on
iki adım vardır evvelki ḫatyanuş, ikinci ġanus, üçünci merveş, dördünci merāşin, beşinci ḳaraşın, altıncı şūş,
yedinci ʻarūs, sekizinci ʻurular, ṭoḳuzuncı
(7) selāḳurs, onuncı baṭriyuls, on birinci ḳarsus, on ikinci melūmāyūş. yā nebį allāh bu atlarını (atları)
ādemde ve benātįden her kim bu atları esmāʼ'ul-lāh ile kendüye taʻvįz (taʻvįẕ) edüp yazup bele götürse ümm'üṣṣıbyān şerrinden emįn ola ve ḳanġı evde bulunsa cemįʻ-i āfetlerden ve emrāżdan ve esḳāmdan vesvās-i
şeytāndan ve cin ve perįden ve dįv ve ifrįd (ʻifrįt) şerrinden emįn ola. ammā ol ṭaşıyan ādemde ḥüsni ʻitiḳāt
güzel olmalı ve bu āyet-i kerįmi daḫi taʻvįz (taʻvįẕ) ede. ol āyet budur [Arapça ayet] andan süleymān ʻaleyhi'sselām aytdı hele şimdiki ḥālde sen benim żabṭımdasın, ebedį seni ṣalıvermem tā ki benim ile bir ḳavį muḥkem
ḳasem etmeyince dedi. min baʻd aṣlā ol ʻahde sen muḫālifet etmeyesin dedi tā ḳıyāmete degin dedi. andan ṣoŋra
ümm'üṣ-ṣıbyān aytdı yā nebį allāh seniŋle bu ʻahdnāmeyi perkitdim. allāh teʻālānıŋ ulu atlarıyla ḳasem etdim
ki ol esmālar ile ve bu on iki atları ve ol ʻahdnāmeyi her kim götürse vallāh aṣlā ben aŋa yaḳın olamayım
(olamam) tā ḳıyāmete degin ve şol eve daḫi giremeyim (giremem) ve her kimde seniŋ ḫātemiŋ ola ben aŋa yaḳın
olamayım (olamam) yā nebį allāh dedi. ve ol ʻahdnāme üzerine ḳasem eyledi ki esmā budur dedi [Arapça metin]
(8) ve bu ʻahdnāmeyi yazup ḥıfẓ eyleye. ol ulu allāh ḥaḳḳı ki seni ḥaḳ peyġamber verdi benį ādemden ve
benāt-ı ḥavvadan her kim götürse ben aŋa yaḳın olamayım (olamam) ve daḫi yer yüzünde ne ḳadar şeyāṭįn varsa
hiç aŋa birinden ziyān degmiye, aŋa kimse yaḳın olmuya tā ḳıyāmete degin. andan süleymān ʻaleyhi's-selām
aytdı yā melʻun allāh teʻālā ẕikrlerinden daḫi ziyāde eyle ki ʻitiḳād muḥkem olup göŋülleri tesellį bula dedi. ol
daḫi aytdı yā nebį allāh [Arapça metin] andan süleymān ʻaleyhi's-selām aytdı yā melʻun allāh teʻālā ẕikrlerinden
daḫi ziyāde eyle ki göŋüllerde ʻitiḳād ziyāde olsun dedi ol daḫi aytdı yā nebį allāh [Arapça metin] andan ṣoŋra
süleymān ʻaleyhi's-selām aytdı bir daḫi ziyāde eyle göŋüller muṭmaʻin olsun ol daḫi aytdı [Arapça metin]
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(9) andan süleymān ʻaleyhi's-selām aytdı yā melʻun bu seniŋ ʻahdnāmeŋ ile ben daḫi seniŋ üzerine bir
ʻaẓįm ḳasem ḳılayım ki ol ʻaẓįm seniŋ ʻahdnāmeŋ ile götüreler ol ʻaẓāyim budur [Arapça metin].
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