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masý ihtimali daha kuvvetlidir (Kåmus Ter-
cümesi, IV, 329; Takýyyüddin el-Fâsî, I, 405).
Hz. Ýsmâil’in adýyla da anýlan (Bi’ru Ýsmâil)
kuyuya Mekke için önemine iþaret eden,
fiziksel ve kimyasal özelliklerine gönderme
yapan, sayýsý altmýþa kadar ulaþan isim-
ler verilmiþtir: Þebbâa, Mürviye, Nâfia, Âfi-
ye, Meymûne, Berre, Maznûne, Kâfiye,
Mu‘zibe, Þîfâu Sukm, Taâmu Tu‘m, Hez-
metü Cibrîl bunlardan bazýlarýdýr (Þâmî, I,
214-224; Ahmed b. Ali eþ-Þâfiî, s. 14-17).
Kur’ân-ý Kerîm’de yer almayan zemzem
kelimesi hadislerde sýkça geçer. Kitâb-ý
Mukaddes’te Hâcer ile oðlunun hikâyesi-
nin anlatýldýðý bölümde zikredilen su kay-
naðý da (Tekvîn, 16/14; 21/19) Zemzem Ku-
yusu olmalýdýr. Kuyunun ilk defa Cebrâil
tarafýndan Hz. Âdem için açýlýp tûfandan
sonra kaybolduðu, Kâbe’nin inþasýndan iti-
baren ortaya çýktýðý veya Âd kavmi zama-
nýna kadar uzanan bir geçmiþinin bulun-
duðu yolunda rivayetler varsa da (Þâmî,
I, 221; Ali b. Tâceddin es-Sincârî, I, 281)
genel kanaat Hâcer ile oðlu Ýsmâil’in Mek-
ke’ye götürülmesinin ardýndan açýlmýþ ol-
duðu þeklindedir.

Rivayete göre Hz. Ýbrâhim’in kendileri-
ne býraktýðý az miktardaki su ve erzakýn
tükenmesi üzerine ýssýz Mekke vadisinde
oðlu Ýsmâil’in susuzluktan ölmesinden en-
diþe eden Hâcer, Safâ ile Merve tepeleri
arasýnda su aramaya baþlamýþ, gidiþ ge-
liþlerinin sayýsý yediye ulaþtýðýnda Merve
tepesinde iken oðlunu býraktýðý yerden bir
ses iþiterek Cebrâil tarafýndan kazýlan top-
raktan su kaynadýðýný farketmiþtir. Çýkan
su ile Ýsmâil’in oynadýðýný görmüþ ve su-
yun önünü keserek bir gölcük oluþturma-
ya çalýþmýþtýr. Kur’an’da “ekin bitmeyen
bir vadi” olarak nitelenen (Ýbrâhîm 14/37)
çorak Mekke vadisinde kendilerine su ih-
san ettiði için Allah’a þükreden Hâcer, avu-
cu ile suyu kabýna doldururken ayný za-
manda etrafýný çevirmeye uðraþýyordu (Fâ-
kihî, II, 7-9). Hz. Peygamber, “Allah Ýsmâ-
il’in annesine rahmet eylesin; eðer suyun
önünü kapatmasaydý zemzem þarýl þarýl
akýp giden bir ýrmak olurdu” demiþtir (Müs-
ned, I, 347; V, 121; Buhârî, “Enbiyâ,”, 9,
“Müsâkat”, 10). Bir taraftan zemzem su-
yundan içen bir taraftan da çocuðunu em-
ziren Hâcer’e Cebrâil’in, “Bu suyun yok ola-
caðýndan, kaybolup çekileceðinden kork-
ma. Burasý Allah’ýn evidir, Allah dostlarýný
korur. Bu Allah’ýn misafirlerinin içeceði bir
sudur” dediði rivayet edilir (Buhârî, “En-
biyâ,”, 9). Zemzemin Ýsmâil’in topuklarýný
birçok defa yere vurmasý esnasýnda çýktý-
ðý da nakledilir (Mutahhar b. Tâhir el-Mak-
disî, I, 240). Öte yandan Hâcer’in zemze-

mi ararken Safâ ile Merve tepeleri arasýn-
da yedi defa gidip gelmesi hac ve umre
menâsiki içerisinde yer alan sa‘yin teme-
lini teþkil etmiþtir (Buhârî, “Enbiyâ,”, 9).
Hâcer ile Ýsmâil’e yerden su çýkmasý ola-
yýna baþta Kitâb-ý Mukaddes olmak üzere
hýristiyan ve yahudi kaynaklarýnda da yer
verilir.

Zemzem toprak üstünde akan tek gö-
zeli bir kaynak iken Hz. Ýbrâhim tarafýn-
dan kuyu haline getirildi (Fâkihî, II, 9) ve
açýlmasýndan itibaren Hâcer oðlu ile bir-
likte kuyunun çevresinde yaþamaya baþ-
ladý. Zemzem ayný zamanda Mekke’de
hayat emârelerinin görülmesini saðladý
ve Yemen-Suriye güzergâhýnda seyahat
edenlerin dikkatini çekti. Anayurtlarý Ye-
men olan Cürhümlüler’den bir kafile, yol-
culuklarý esnasýnda Mekke’nin kuruldu-
ðu yerde mola verdikleri bir sýrada uzak-
ta bir yerin üzerinde kuþlarýn uçuþtuðu-
nu görünce bunun bir su kaynaðýna iþa-
ret olabileceðini düþünerek aralarýndan
iki kiþiyi oraya gönderdiler. Böylece suyun
varlýðýndan haberdar oldular ve Mekke’ye
yerleþmeye karar verip Hâcer’e baþvurdu-
lar. Hâcer zemzemden faydalanmalarý dý-
þýnda su üzerinde hak iddia etmemeleri
þartýyla onlarýn Mekke’ye yerleþmesine izin
verdi (Buhârî, “Enbiyâ,”, 9; Taberî, I, 256).
Mekke’nin iskânýna zemin hazýrlayan Zem-
zem Kuyusu, Hz. Ýbrâhim ve oðlu Ýsmâil
tarafýndan temelleri yükseltilen Kâbe ile
bütünleþerek Mescid-i Harâm’ýn kutsal sa-
yýlan mekânlarýndan biri haline geldi. Da-
ha sonra hac ve umre için Mekke’ye ge-
lenler bu sudan çok yararlandý. Zemzem
sadece Mekke Haremi’nin deðil Kâbe’nin
kuyusu ve bütünleyicisi olarak görüldü (Ce-
vâd Ali, VI, 396).

Mekke’de çoðalan Cürhümlüler, zaman-
la atalarý Ýbrâhim ile oðlu Ýsmâil’in sünne-
tini terkedip Allah’ýn evine saygýsýzlýk gös-
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Kâbe yakýnýndaki kuyudan çýkan,
müslümanlarýn

büyük deðer verdiði su.
˜ ™

Mescid-i Harâm’da Hacerülesved’in tam
karþýsýnda Kâbe’ye 19 m. uzaklýkta yer alýr.
Suya bu isim “bol ve akýcý olma, Cebrâil’in
konuþma sesi, akarken çýkardýðý ses, þim-
þek sesi, nereden geldiði belli olmayan
ses” anlamlarýndaki zemzem ile (zemze-
me, zemmezem, zümmezim, zemmizem) ara-
sýnda bir iliþki kurularak verilmiþtir. Hz.
Ýsmâil’in annesi Hâcer’in, uzun arayýþlar-
dan sonra Ýsmâil’i býraktýðý yerde suyun
kaynaðýndan fýþkýrarak aktýðýný görünce,
“Yavaþ yavaþ ak, dur!” demesi veya etra-
fa yayýlmamasý için çevresini kumla çevir-
mesinden dolayý bu adý aldýðý da ileri sü-
rülmüþtür. Ýbn Abbas zemzeme “su sesi”
mânasýný verir. Kelimenin Farsça’da “at-
larýn su içerken çýkardýklarý ses” anlamýn-
daki “zemzeme”den türetildiði de söylen-
miþtir (Mes‘ûdî, I, 242; Yâkut, III, 148); an-
cak zemzemin Arapça asýllý bir kelime ol-
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daha temiz ve lezzetli bir kaynaktý. Kâ-
be’yi ziyarete gelenler zemzemden fayda-
lanýyor ve memleketlerine de götürüyor-
lardý. Ýslâm öncesinde yýlda bir defa Zem-
zem Kuyusu’nun etrafýnda tören düzen-
lenir, böylece suyun yýl boyunca eksilme-
yeceðine inanýlýrdý. Mekkeliler’in inancýna
göre þâban ayýnýn ortalarýndaki bir gece
kuyunun su seviyesi yükselir, tadý çok gü-
zel olurdu; bu gecede herkesin katýldýðý tö-
renler yapýlýrdý (Ýbn Cübeyr, s. 103-104).

Çocukluk ve gençlik yýllarýnda sikaye gö-
revini yerine getiren amcasý Ebû Tâlib’e
kuyunun bakýmý sýrasýnda yardým eden
Hz. Muhammed’in hayatýnda zemzemin
çok özel bir yeri vardýr. Onun dört beþ yaþ-
larýnda sütannesinin yanýnda iken, on yaþ-
larýnda bulunurken, kendisine ilk vahiy gel-
diðinde Hira’da ve Mi‘rac gecesinde ol-
mak üzere dört defa göðsünün yarýlarak
kalbinin çýkarýlýp zemzemle yýkandýðý riva-
yet edilir (Þâmî, II, 82-86). Ýnþirâh sûresi-
nin, “Biz senin göðsünü açýp geniþletme-
dik mi?” meâlindeki ilk âyeti, Hz. Muham-
med’in çýkarýlan kalbinin zemzemle yýkan-
dýktan sonra ilim ve hikmetle doldurulup
tekrar yerine konulduðu þeklinde yorum-
lanmýþtýr (Buhârî, “Tevhîd”, 37, “Menâký-
bü’l-ensâr”, 42; Müslim, “Îmân”, 261-263).
Resûl-i Ekrem, Ebû Tâlib’den diðer amca-
sý Abbas’a intikal eden zemzemle ilgili gö-
revi (sikaye) Mekke fethinin ardýndan tek-
rar Abbasoðullarý’na verdi. Fetih günü Kâ-
be putlardan temizlenince Hz. Peygam-
ber ve beraberindekiler Zemzem Kuyu-
su’ndan kovalarla su çekerek Kâbe’nin içi-
ni ve dýþýný yýkadýlar. Daha sonra da Kâ-
be’nin yýlda bir veya iki defa zemzemle yý-
kanmasý âdet oldu (Ýbn Cübeyr, s. 108).
Mekke fethinde Mescid-i Harâm’da de-
vesinin üzerinde iken kendisine getirilen

zemzemi içen Resûlullah, Vedâ haccýnda
ve umreleri sýrasýnda Kâbe’yi tavaf ettik-
ten sonra Makam-ý Ýbrâhim’in arkasýnda
iki rek‘at tavaf namazý kýlar ve Zemzem
Kuyusu’na giderek zemzem içerdi. Onun
bu uygulamasý sebebiyle hac ve umrede
tavafýn ardýndan kýlýnan namazdan sonra
kuyunun baþýna gidip su içmek, mümkün-
se üzerine dökmek veya serpmek, hac
günlerinde Mina’ya gitmeden önce bunu
tekrarlamak bir gelenek halini almýþtýr.
Tavafýn ardýndan içilen zemzem ve yapý-
lan sa‘y, Allah’ýn yardýmýyla Hâcer’in su ara-
yýþýný ve anne sevgisini simgeler.

Zemzem tarih boyunca Kâbe’yi ziyaret
edenlerin su ihtiyacýný karþýlamýþtýr. Zem-
zemin susuzluðun yaný sýra yemek ihtiya-
cýný da giderdiðine dair Ýslâm öncesine ve
sonrasýna ait çok sayýda örnek vardýr. Hz.
Peygamber’in dadýsý Ümmü Eymen onun
sabahleyin zemzem içerek güne baþladý-
ðýný, bazan gün boyunca yemek yemedi-
ðini söyler (Ýbn Sa‘d, I, 133). Ebû Tâlib’in
kýzý Ümmü Hânî’nin evinde içine zemzem
konan kova “aç doyuran” diye meþhur ol-
muþtur (Fâkihî, II, 47). Mekke’de zemzem
dýþýnda hiçbir su kaynaðý halktan ilgi gör-
müyordu. Emevîler’in Mekke valisi Hâlid b.
Abdullah el-Kasrî’nin Zemzem Kuyusu’nun
yanýna yaptýrdýðý çeþme de raðbet görme-
miþ ve Abbâsîler’in ilk Mekke valisi Dâvûd
b. Ali tarafýndan yýktýrýlmýþtýr (Ezraký, II,
108; Fâkihî, III, 150).

Zemzem Kuyusu birincisi aðýzdan itiba-
ren 12,80 m., ikincisi kayalar içine oyul-
muþ haliyle 17,20 m. uzunluðunda iki bö-
lümden meydana gelir, derinliði de 30 met-
redir. IX. yüzyýldan itibaren bilinen kayýt-
lara göre 1,5 ile 2,5 m. arasýnda deðiþen
kuyunun çapý, örülmemiþ ve kaya içinde
kazýlmýþ olan yerinde bir insanýn içine gi-

termeye, dýþarýdan þehre gelenlere karþý
kötü davranmaya baþladýlar. Rivayete göre
bu yüzden zemzem bir süre sonra çekildi
(Ýbn Hiþâm, I, 132). Cürhümlüler seylü’l-
arim dolayýsýyla bölgeye gelen Huzâa ve
onlarý destekleyen Kinâneoðullarý’yla giriþ-
tikleri mücadelede yenilgiye uðradýlar. Bu-
nun üzerine Hacerülesved’i yerinden sö-
küp bir yere gömdükten sonra içine kýy-
metli eþyalar atýlan Zemzem Kuyusu’nu
kapatýp yerini belirsiz duruma getirdiler
ve ardýndan Yemen tarafýna gittiler. Asýr-
larca üzerinden sel sularýnýn geçtiði kuyu
tamamen kapandý (Ezraký, II, 41; Harbî,
s. 484-485). Daha sonra Zemzem Kuyu-
su, Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmut-
talib tarafýndan yeniden ortaya çýkarýldý.
Rivayete göre Abdülmuttalib’e rüyasýnda
Mescid-i Harâm’da karýnca yuvasýnýn ya-
kýnýnda bulunan Zemzem Kuyusu’nu kaz-
masý emredilmiþ, Mekkeliler’in o zaman
kurban mahalli olarak kullandýklarý Ýsâf ve
Nâile putlarý arasýndaki bu yeri kazmaya
baþladýðýnda putlarýna bir zarar gelir en-
diþesiyle Kureyþliler’den tepki görmüþ, bas-
kýlara raðmen Abdülmuttalib’in kararlý tu-
tumu üzerine Kureyþliler direnmekten vaz-
geçmiþtir (Ýbn Ýshak, s. 3-5). Abdülmutta-
lib, hayatta bulunan tek oðlu Hâris’in yar-
dýmýyla Zemzem Kuyusu’nu meydana çý-
kardý. Kuyunun çevresini onarmasý sýrasýn-
da Kureyþliler kendisini rencide ettiler. Sa-
vunmasýz kalan Abdülmuttalib on erkek
çocuðu dünyaya geldiði takdirde birini kur-
ban etmeyi adadý. Arzusu gerçekleþince
oðullarý arasýnda çektiði kura Abdullah’a
çýktý, onun yerine 100 deve kurban ede-
rek adaðýný yerine getirdi. Kuyunun ortaya
çýkarýlmasýndan sonra uhdesindeki sikaye
ve rifâde görevlerine Zemzem Kuyusu’nun
bakýmý iþi de eklenince Abdülmuttalib’in
toplumdaki itibarý daha da arttý.

Kuyu açýlýrken içerisinden iki adet hey-
kelin yanýnda silâh, kýlýç, zýrh ve çeþitli süs
eþyasýyla üzerinde Arapça ibareler bulu-
nan bazý taþlarýn çýkmasý bu eþyalarýn ku-
yuya adak olarak atýldýðýný göstermek-
tedir (a.g.e., s. 4; Fâkihî, II, 12, 15). Çýkan
eþyada Kureyþliler’in hak iddia etmeleri
üzerine bunlarý fal oku çekmek suretiyle
bölüþtüren Abdülmuttalib kendi payýna
düþen kýymetli eþyalarý Kâbe’ye ayýrdý ve
baþta kapýsý olmak üzere Kâbe’de ilk süs-
lemeyi o gerçekleþtirdi. Ayrýca Zemzem
Kuyusu’na biri su dökünmek, diðeri içmek
için iki havuz yaptýrdý. Bu havuzlar bazý Ku-
reyþli gençler tarafýndan geceleri bozulu-
yor, ertesi gün Abdülmuttalib, oðullarýyla
birlikte bunlarý onarýyordu. Zemzem Mek-
ke’de çýkan çeþitli sulara göre daha bol,
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yahlar tarafýndan da doðrulanmýþtýr (Sa-
rýyýldýz, s. 296-300).

Sahâbî Ebû Râfì‘in kuyunun yanýna aðaç-
tan oyduðu su taslarý zemzemin bilinen en
eski su kaplarýdýr. Zamanla zemzem taþý-
mak ve ikram etmek üzere çeþitli eþyalar
imal edildi. Topkapý Sarayý Müzesi’nde ser-
gilenen, kýymetli taþlarla süslü altýn zem-
zem ibrikleri bunlarýn en geliþmiþ örnek-
leri arasýnda sayýlabilir. Mekke’de, zemzem
koymaya mahsus sýrça kap veya þiþeye
“zevrak” denir, Osmanlý döneminde hacý-
lara zemzem daðýtan görevlilere yollanan
hediyeleri bildiren mektuba da zevrak adý
verilirdi. Hz. Peygamber zamanýndan iti-
baren, Abdülmuttalib’in yaptýrmýþ olduðu
iki havuzdan Hacerülesved’in önündeki iç-
mek, kuyunun arka tarafýndaki ise abdest
almak için kullanýlýrdý (Ezraký, II, 59). Üze-
rinde herhangi bir korunak bulunmayan
kuyudan çýkrýk veya makara ile çýkarýlan
zemzem kovalarla bu iki havuza dökülür-
dü. Velîd b. Abdülmelik zamanýnda Mek-
ke valisi olan Hâlid b. Abdullah el-Kasrî,
Hacerülesved’in karþýsýna bir direk diktire-
rek üzerine koydurduðu kandillerle hac ay-
larýnda tavaf edenlerin çevrelerini ve ku-
yuyu aydýnlattý (Fâkihî, II, 245). Yine bu dö-
nemde, Mekke’nin fethinden sonra sade-
ce zemzemle ilgili iþlere bakan sikaye gö-
revlisi için kuyunun yakýnýnda özel bir yer
inþa edildi.

Abbâsî Halifesi Ebû Ca‘fer el-Mansûr dö-
neminde zemzem iþlerine bakanlardan bi-
rinin kuyuya düþmesi üzerine etrafý taþ-
tan örülmüþ kýsa bir duvarla çevrili olan
Zemzem Kuyusu’na ilk ýzgara yapýldý ve
çevresine mermer döþendi. Izgara sayý-
sýný ikiye çýkaran Mehdî-Billâh, Hâcer’in Ýs-
mâil’i yanýna býraktýðý aðacý merkeze alýp
basit bir çardakla kapatýlan kuyunun üze-
rine bir kubbe yaptýrdý. 220’de (835) Mu‘-
tasým-Billâh bu kubbeyi kaldýrarak, sac
aðacýndan iç kýsmý altýnla kaplanan ve dö-
nemin en güzel süslemelerini içeren bir
tavanýn yer aldýðý büyük kubbeli hale ge-
tirdi. Tavanýn saçaklarýna hac zamanlarýn-
da Zemzem Kuyusu’nu aydýnlatacak kan-
diller koydurdu ve havuzlarýn bulunduðu
yerin tavanýný mozaikle kaplattý. Abbâsî-
ler zemzem binasýnýn görünmesine özel
önem veriyorlardý. Onlarýn baþlattýðý bu
çalýþmalar daha sonra da sürdürüldü. Os-
manlýlar’a kadar zemzem binasýnda bazý
tamirat ve tâdilât yapýldý. Osmanlý devrin-
de, gerek yerli halkýn gerekse hac mev-
simlerinde hacýlarýn zemzemden rahatça
faydalanmalarý için çeþitli tedbirler alýn-
dý. 933’te (1527) baþlayan zemzem binasý-
ný yenileme faaliyetleri 948 (1541) yýlýnda

Emîr Hoþgeldi tarafýndan tamamlandý. Ku-
yunun üzerine bir saçak, onun üzerine de
kurþunla kaplanmýþ bir kubbe inþa edildi;
ahþap tavan süslemeleri ve zemin mer-
merleri yenilendi. 1021’de (1612) Sultan
I. Ahmed kuyunun giriþ kýsmýna demir bir
kafes koydurarak daha emniyetli hale ge-
tirdi. Kuyunun demir aðýzlýðý üzerine çýkan
dört kiþi, buradaki demir kafeslere daya-
nýp demir makaralar ve demir çatal kova-
larla devamlý su çekerlerdi. Evliya Çelebi,
su çekmede elleri ayaklarý kýnalý Araplar’-
dan kýrk kiþinin dörder kiþilik gruplar ha-
linde nöbetleþe görev yaptýðýný kaydeder
(Seyahatnâme, IX, 386). Sultan I. Abdül-
hamid zamanýnda zemzem binasý yenilen-
di, zemzemle ilgili hadisler binanýn çeþit-
li yerlerine yazýldý. Kitâbesinde, I. Abdül-
hamid’in bu iþi gerçekleþtirmekten duy-
duðu sevinç ve kuyunun Ýsmâil ile annesi
Hâcer’in zamanýndaki özelliklerinin aynen
korunduðu vurgulanmaktadýr.

Sikaye görevlisi tek baþýna hacýlarýn ihti-
yacýný karþýlayamaz duruma gelince Mes-
cid-i Harâm’ýn çeþitli yerlerinde sakalar gö-
revlendirildi. Osmanlý döneminde Ýslâm ül-
kelerinin her vilâyetinden gelen hacýlar için
bir saka görevlendirildi. Bunlarýn baþkanlý-
ðý da genellikle Âl-i Zübeyr’den bir kiþiye
veriliyordu. Zemzem üzeri açýk olan ha-
vuzlarda depolanýr, hacýlar buradaki mus-
luklardan zemzem içerlerdi. Osmanlý Dev-
leti’nin sonlarýna doðru iki kapalý depo ya-
pýldý ve su çekmek için pompa yerleþtiril-
di. Ta‘mîrât-ý âliye müdürlüðü göreviyle Hi-
caz’a gönderilen Hezarfen Edhem Efen-
di’nin, ziyaretçilerin içine düþmesini önle-
mek maksadýyla Zemzem Kuyusu’nun üs-
tünü kafes þeklinde yekpâre kurþun dö-
kerek kapatmasý Osmanlýlar’ýn kuyuyla il-
gili son icraatý olmalýdýr. Mekke’nin idaresi
Suûdî ailesine geçtikten sonra, zemzem
binasý izdihama yol açtýðýndan Mescid-i
Harâm’ýn geniþletilmesi esnasýnda ortadan
kaldýrýlýp suyun akýtýldýðý sebil önce Mes-
cid-i Harâm’ýn altýndaki kýsma alýndý, mer-
divenlerle aþaðýya açýlan giriþi de revakla-
rýn önüne doðru çekildi. Bunun tavafý en-
gellemesi üzerine giriþ tamamen kapatýla-
rak Mescid-i Harâm’ýn çeþitli yerlerine ko-
nulan soðutma özelliðine sahip sebillerle
zemzem daðýtýmý yoluna gidildi. Zemzemî
denilen görevlilerin sayýsý arttýrýlýp Mekke,
Mina ve Arafat’ta hacýlara düzenli biçim-
de zemzem daðýtýlmaya ve ziyaretçilerin
zemzem binasýna gelmeden ihtiyaçlarý kar-
þýlanmaya çalýþýldý.

Hz. Ýbrâhim ve Ýsmâil’in uyguladýðý ge-
lenekleri düzenleyen Hz. Peygamber asha-
býna bol bol zemzem içmelerini ve mem-

rip çalýþmasýna yetecek geniþliktedir. Zem-
zemin biri Hacerülesved, diðeri Ebûkubeys
daðý ve Safâ tepesi, bir diðeri Merve te-
pesi hizasýndan 13 m. aþaðýdan çýkýp ku-
yuyu besleyen üç kaynaðý vardýr. Hacerü-
lesved’in karþýsýnda bulunan, aðzý 45 cm.
uzunluðunda ve 30 cm. yükseklikteki kay-
nak zemzemin ana kaynaðýdýr. Zemzemin
kutsiyetiyle ilgili haberlerde de Hacerüles-
ved tarafýndaki kaynak öne çýkarýlmakta-
dýr (Kurtubî, IX, 370). Muhtemelen 1027
(1618) yýlýndaki çalýþmalar, Ebûkubeys da-
ðý ile Safâ tepesi tarafýndaki kaynaklarý iþ-
levsiz hale getirmiþ ve bunlardan sayýlarý
yirmi bire kadar ulaþan küçük çatlaklar-
dan su sýzmaya baþlamýþtýr (Ali b. Tâced-
din es-Sincârî, III, 565). Zemzemin su se-
viyesi mevsimlere, hatta günlere göre de-
ðiþiklik arzeder. Abbâsî döneminden itiba-
ren su seviyesini yükseltmek için en çok
kullanýlan yöntem kuyunun tabanýný ge-
niþletmek olmuþtur. 223 (838) ve 224 yýl-
larýnda kuyudaki su miktarýnýn çok azaldý-
ðýna bizzat þahit olan Ezraký kuyunun ta-
banýný geniþleterek suyun arttýrýlmasýna
çalýþýldýðýný ve 225’te (840) yaðan yaðmur-
larla, gelen sellerle tekrar eski seviyesine
çýktýðýný kaydeder (AÅbâru Mekke, II, 61).
1068 yýlý Zilkade’sinde de (Aðustos 1658)
benzer bir durum ortaya çýkmýþ, su sevi-
yesi ciddi oranda azalarak Zilhicce (Eylül)
ayýnda en düþük seviyeye inmiþtir (Abdul-
lah b. Muhammed el-Gazî el-Mekkî el-Ha-
nefî, I, 603).

Abdülmuttalib devrinden itibaren zem-
zem bazan hurma veya kuru üzümle tat-
landýrýlarak içiliyordu. Abdülmuttalib de-
velerini saðar ve sütlerini balla karýþtýrýp
zemzemle beraber hacýlara daðýtýrdý (Ez-
raký, I, 114). Evliya Çelebi, dünya sularý lez-
zetini taþýmayan ve biraz tuzlu olan zem-
zemin gün içinde bile farklý özellikler gös-
terdiðini ve sabahtan itibaren yatsýya ka-
dar gül, menekþe, yasemin gibi çiçeklerin
yanýnda saf süt kokusu hissedildiðini kay-
deder (Seyahatnâme, IX, 386). Eyüp Sab-
ri Paþa, zemzem binasýnýn açýlmasýndan
sonra ilk alýnan suyun çok güzel olduðunu
söyler ve bunu su kaymaðý diye niteler
(Mir’âtü’l-Haremeyn, I, 976-978). XIX. yüz-
yýlýn ikinci yarýsýndan itibaren baþta Ýngi-
lizler olmak üzere bazý Batýlý devletler, Os-
manlý Devleti’nin Mekke’deki etkinliðini
azaltmak ve hac ziyaretini engellemek kas-
týyla sözde tahliller yaptýrarak zemzemin
koleranýn ana maddesini teþkil ettiðini ile-
ri sürmüþlerse de Osmanlý Devleti zem-
zemi tahlil ettirip bu iddialarýn asýlsýzlýðý-
ný ortaya koymuþ ve bu husus Batýlý sey-
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Gazi’nin Türkmenler’e, Malazgirt Savaþý’-
na hazýrlýk yapýlýrken elbiselerini temizle-
yerek zemzemle yýkanmýþ kefenlerini ha-
zýrlamalarýný tavsiye etmesi gibi (DÝA, VIII,
468), insanlarýn kefenlerini hacca götürüp
zemzemle yýkamalarý veya zemzemle yý-
kadýklarý ihramlarýný kefen olarak kullan-
malarý, ramazan ayýnda orucun eðer var-
sa zemzemle açýlmasý, ölüm döþeðindeki
hastanýn aðzýna zemzem damlatýlýp keli-
me-i þehâdetin telkin edilmesi gelenek ha-
lini almýþtýr. Osmanlý döneminde mahmil
veya surre-i hümâyun vasýtasýyla Hicaz’a
gönderilen ferâþet çantalarýna dönüþte ko-
nulan þeyler arasýnda zemzem de olurdu.
Mekke þerifinin padiþaha yolladýðý hediye-
lerin baþýnda içinde zemzem bulunan mu-
rassa‘ bir ibrik ve leðen gelirdi. Ayasofya
inþa edilirken kubbesi tutturulamayýnca
abdal kýlýðýna giren Hýzýr’ýn yol gösterdi-
ði rahiplerin Mekke topraðý ve zemzemle
yaptýklarý harçla kubbeyi tutturmalarý ri-
vayetinde olduðu gibi (Ünver, I/1 [1949], s.
9-10) zemzem halk edebiyatýnda da sýkça
yer almýþtýr. Mukaddes emanetlerin ziya-
rete açýlmasý esnasýnda yapýlan sembolik
törenlerde su olarak zemzem kullanýlma-
sý âdettir.

Türk kültüründe Hacýbektaþ’ta görüldü-
ðü üzere bazý çeþmelerin suyunun diðerle-
rinden farklý olduðuna inanýldýðý için bun-
lara zemzem adý verilmiþtir. Ayrýca suyun
bir farklýlýðý söz konusu edildiðinde zem-
zeme benzetilirdi. Bu sebeple baþta Ýstan-
bul olmak üzere Osmanlý döneminde ya-
pýlan çeþmelerin kitâbelerinde zemzem su-
yu veya kuyusu sýkça yer alýr. Hz. Peygam-
ber’in bir niyetle içilmesini tavsiye etme-
si zemzemin sadece susuzluðu gidermek
amacýyla deðil ayný zamanda bir ibadet þu-
uru içinde içilmesini saðlamýþ, hem mad-

dî hem mânevî arýnmaya vesile sayýlmýþ-
týr. “Hayýrlý insanlarýn içeceðinden için, seç-
kinlerin namazgâhýnda namaz kýlýn” diyen
Ýbn Abbas’a bu sözlerin ne anlama geldiði
sorulunca, “Hayýrlýlarýn içeceði zemzem,
seçkinlerin namazgâhý da altýn oluðun al-
týdýr” cevabýný vermiþtir (Ezraký, I, 318; II,
53). Ýslâm âlimleri Mekke’de zemzemden
içerken ilimlerinin artmasý için temenni-
de bulunur ve zemzemin mânevî yönü-
ne dikkat çekerlerdi. Bu çerçevede zem-
zem içme âdâbý ve erkânýna dair kitap
ve risâleler kaleme alýnmýþtýr. Sebteli mu-
haddis ve seyyah Ebü’l-Kasým et-Tücîbî
(ö. 730/1329) zemzemin faziletiyle ilgili ri-
vayetleri ayrýntýlarýyla kaydetmiþtir. Hac-
da zemzem içerken Zehebî derecesinde
hadis hâfýzý olmak için dua ettiði söyle-
nen Ýbn Hacer el-Askalânî Mâßü zemzem
limâ þüribe leh adlý bir eser kaleme al-
mýþtýr (bu eser Sâid Bekdâþ tarafýndan
Fa²lü mâßi zemzem isimli kitabýn ekinde
yayýmlanmýþtýr, Mekke 1413/1993, s. 167-
195). Bursa Gazzî Dergâhý’nýn kurucusu
Gazzî Ahmed Efendi’nin Ý‘lâmü’l-mülte-
zem bi-fazîleti zemzem adlý eseri (Sü-
leymaniye Ktp., Lâleli, nr. 399) bu alanda
yazýlmýþ Türkçe risâlelere bir örnektir. Nâ-
bî’nin 1089’daki (1678-79) hac ziyaretinin
ardýndan yazdýðý Tuhfetü’l-Haremeyn’in
“Zikr-i Evsâf-ý Kâ‘be-i Ulyâ” baþlýklý bölü-
münde zemzem hakkýnda bilgi verilmiþtir.
Arap ve Türk edebiyatlarýnda bu türden
çok sayýda örnek vardýr. Hacýlarý uðurla-
ma ve karþýlama törenleri için bestelenen
ilâhiler arasýnda zemzem ilâhileri de yer
alýr. Zemzem günümüzde modern tekno-
lojilerle çýkarýlmakta ve ultraviyole ýþýnla-
rýyla dezenfekte edildikten sonra içime su-
nulmaktadýr.
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leketlerine götürmelerini tavsiye etmiþ,
bizzat kendisi de Mekke’den Medine’ye sýk
sýk zemzem getirtmiþtir (Tirmizî, “Hac”,
112; Fâkihî, II, 48-51). Bazý Mekkeliler þe-
hir dýþýna giderken beraberlerinde zem-
zem götürürlerdi. Taþ, toprak ve toprak-
tan yapýlan nesnelerin Harem sýnýrlarý dý-
þýna çýkarýlmasý konusunda âlimler ara-
sýnda farklý görüþler bulunsa da zemzem
suyunun dýþarýya çýkarýlmasý ittifakla câ-
izdir. Zaruret olmadýkça zemzemin te-
mizlik için kullanýlmasý uygun görülmemiþ-
tir.

Resûl-i Ekrem’in uygulama ve tavsiye-
leri doðrultusunda tarih ve edebiyat kitap-
larý ile diðer bazý kaynaklarda zemzemin
faziletine dair rivayetler bir araya getiril-
miþ, hadis kitaplarýnda bununla ilgili özel
bölümler açýlmýþtýr. Hz. Peygamber, “Bi-
zimle münafýklar arasýndaki alâmet bizim
zemzemi bol bol içmemizdir; çünkü onlar
asla zemzemi bolca içemezler” þeklinde-
ki sözleriyle (Abdürrezzâk es-San‘ânî, V,
112-113; Müsned, III, 394; Ýbn Mâce, “Me-
nâsik”, 78) zemzemden bolca içilmesini
iman alâmeti ve nifaktan uzak olma iþa-
reti olarak nitelendirmiþtir. Zemzem, kýb-
leye dönülerek besmele okunduktan son-
ra sað elle ve üç nefeste gözü sudan ayýr-
madan, “Allahým! Senden faydalý ilim, ge-
niþ rýzýk ve her türlü hastalýktan þifa dili-
yorum” duasýyla içilmeli ve Allah’a hamde-
dilmelidir. Yaygýn olan görüþ diðer içecek-
lerin aksine zemzemin ayakta içilmesi yo-
lundadýr. “Zemzem hangi niyetle ve ne
maksatla içilirse ona þifa olur” (Müsned,
III, 357; Ýbn Mâce, “Menâsik”, 78); “Hata-
larý döken zemzeme bakmak ibadetten-
dir” (Müsned, II, 41) gibi hadislerin yanýn-
da onun çeþitli hastalýklara þifa verici özel-
lik taþýdýðýna dair çok sayýda rivayet nak-
ledilmiþtir (a.g.e., II, 24 vd.). Ortaçað’da
týpla ilgili olarak ve özellikle týbb-ý nebevî
konusunda kaleme alýnan eserlerde zem-
zeme mutlaka yer verilmiþtir.

Zemzem suyu Ýslâm medeniyetinin bü-
tün coðrafyalarýnda apayrý bir öneme sa-
hip olmuþtur. Hz. Peygamber’in, torunla-
rý Hasan ile Hüseyin’in dünyaya geliþlerin-
de damaklarýný zemzemle açmasý (a.g.e.,
II, 51) sonraki dönemlerde sürdürülen bir
âdet haline gelmiþtir. Ýlk defa Hz. Ebû Be-
kir’in kýzý Esmâ’nýn, oðlu Abdullah b. Zü-
beyr’in cenazesini zemzemle yýkadýðýný kay-
deden Fâkihî, Mekke’de bu uygulamanýn
son suyun mutlaka zemzem olmasý biçi-
minde yaygýnlaþtýðýný kaydeder (a.g.e., II,
47-48). Ayný uygulama, Mekke dýþýndaki
yerlerde kefenlerin üzerine zemzem serpil-
mesi þeklinde görülmektedir. Dâniþmend
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Berberîler’in
büyük kollarýndan biri.

˜ ™

Maðrib-i Evsat’tan çýkýp Maðrib’in her
tarafýna yayýlan Zenâte kaynaklarda böl-
genin ikinci büyük kabilesi olarak zikredi-
lir (birincisi Sanhâce) ve yaygýn rivayete
göre Levâte, Hevvâre, Nefûse gibi Butr
kolundandýr. Ýbnü’l-Esîr ve diðer bazý ta-
rihçiler Zenâteliler’in bölgeye Filistin’den
geldiðini ileri sürerler. Sanhâceliler yerle-
þik hayat sürerken Zenâteliler daha ziya-
de göçebe halde yaþýyorlardý. En önemli
merkezleri Tilimsân’dýr. Zenâte kabileleri
özellikle güneye, bozkýra ve çöllere doðru
çok geniþ bir alana yayýlmýþlardý. Zenâte’-
nin önemli kollarý Cerâve, Ýfren, Miknâse,
Ya‘lâv, Hazer, Maðrâve, Vemânü, Hazrûn,
Ýlüm ve Vâsin’dir. Zenâte Berberîleri, Ýslâm
fetihleri sýrasýnda Bizans’ýn yanýnda yer
alarak Emevîler’i durdurmaya çalýþtýlar.
Berberî Evrebe kabilesi lideri Küseyle’nin
çýkardýðý isyanýn bastýrýlmasýnýn ardýndan
Avrâs bölgesindeki Berberî kabileleri Ze-
nâte’nin Cerâve kolunun lideri Kâhine’nin
etrafýnda toplandýlar. Hassân b. Nu‘mân
el-Gassânî kumandasýndaki Ýslâm ordusu-
nu maðlûp eden ve bütün bölgeyi ege-
menliði altýna alan Kâhine, ancak Emevî
Halifesi Abdülmelik b. Mervân tarafýndan
gönderilen takviye kuvvetlerinin yardýmýy-
la ortadan kaldýrýlabildi. Kâhine’nin öldü-
rülmesinden (82/701) bir süre sonra Benî
Ýfren dahil Berberîler’in tamamýna yakýný
Ýslâm’a girdi. Ancak Emevîler’in mevâlî po-
litikasý Berberîler arasýnda Hâricîliðin ya-
yýlmasýna ve yeni isyanlarýn çýkmasýna se-
bep oldu. 122’de (740) isyan ederek Tan-
ca’yý ele geçiren Sufrî / Hâricî lideri Mey-
sere el-Medgarî iç çekiþmeler dolayýsýyla öl-
dürülünce isyancýlarýn baþýna Zenâte ka-
bilesinden Hâlid b. Humeyd geçti. Hâricî-
ler onun liderliðinde Emevî ordularýný aðýr
bir yenilgiye uðrattýlar (123/740) ve Fas’-
ta kontrolü ellerine geçirip bölgedeki þe-
hirleri tahrip ederek yaðmaladýlar. Ýsyan
bütün Kuzey Afrika’da ve Endülüs’te yan-
ký buldu.

Zenâteliler, Emevîler’in çöküþ yýllarýnda
büyük güç kazandýlar ve hâkimiyet alan-
larýný Tunus’a kadar geniþlettiler. Zenâ-
te’nin en kalabalýk kolu olan Ýfrenîler’den
Sufrî / Hâricî lideri Ebû Kurre, isyanýný Ab-
bâsîler döneminde devam ettirerek Mað-
rib-i Evsat’ýn büyük kýsmýný hâkimiyeti al-
týna aldý ve Tilimsân’da kendini imam ilân

etti (148/765). Ýbâzî Hâricîler’le birlikte Ab-
bâsîler’e karþý yürütülen büyük isyan ha-
reketine katýldý. Berberî isyaný ancak 155
(772) yýlýnda bastýrýlabildi. Zenâte’nin kol-
larýndan Miknâse’ye baðlý Midrâsîler ay-
ný yýl içinde Sicilmâse’ye hâkim oldular ve
hâkimiyetlerini 366 (976) yýlýnda Endülüs
Emevîleri tarafýndan ortadan kaldýrýlýnca-
ya kadar devam ettirdiler.

Ýdrîsîler’in kurucusu I. Ýdrîs, Maðrâve’-
nin reisi Muhammed b. Hazer’in desteðiy-
le Tilimsân ve civarýný ele geçirip Zenâte
Berberîleri’ni itaat altýna aldý. 312 (924)
yýlýnda Mûsâ b. Ebü’l-Âfiye ez-Zenâtî ta-
rafýndan iþgal edilen Fas, Ýdrîsîler’in idare-
sinden çýktý ve ertesi yýl Fâtýmîler’e bað-
landý. Zenâte kabilesi, Fâtýmîler’in Ýdrîsî-
ler’i Tilimsân’dan çýkarmasýnýn ardýndan
Benî Ýfren’in Varkû kolundan olan Ebû Ye-
zîd en-Nükkârî’nin Tûzer’de Fâtýmîler’e kar-
þý 332’de (943) baþlattýðý isyanla tekrar
tarih sahnesinde göründü. Tilimsân ve ci-
varýnda yaþayan Ýfrenîler’in lideri Ya‘lâ b.
Muhammed 338 (949-50) yýlýnda Ýfkân þeh-
rini kurdu ve emirliðini ilân edip hutbeyi
Endülüs Emevî halifesi adýna okuttu. III.
Abdurrahman da onu Cezayir ve Tilimsân
valiliðine tayin etti (344/955-56). Berberî-
ler’le Endülüs Emevîleri arasýndaki yakýn-
laþma Benî Ýfren ile diðer Zenâte kabilele-
rinin Endülüs’e göçlerini kolaylaþtýrdý. An-
cak kýsa süre sonra bölge tekrar Fâtýmî-
ler’in eline geçti ve karýþýklýklar ortaya çýk-
tý. Bu esnada Hilâlî Araplarý’nýn bölgeyi is-
tilâsý üzerine kýrsal kesimde oturan göçe-
be Zenâteliler, kendi arazilerini Araplar’a
býrakarak Cezayir’in Vehrân (Oran) bölge-
sindeki yüksek yaylaya göç etmek zorun-
da kaldýlar. Bir kýsmý da civardaki þehirle-
re yerleþti. Diðer taraftan 305 (917) yýlýn-
da Miknâse kabilesi, Tâze’den gelip adýný
bu kabileden alan Fas’ýn Miknâs þehrinin
bulunduðu bölgeye yerleþti. Yaklaþýk bir
asýr sonra kurulan Miknâs þehri Murâbýt-
lar’a itaat edinceye kadar (461/1069) bu
kabilenin egemenliðinde kaldý.

Endülüs Emevîleri’nin hâkimiyetini ta-
nýyan Zenâte kabileleri Fâtýmîler’i destek-
leyen komþularý Sanhâceliler’le mücadele-
ye girdi. Bu yakýnlaþmada, Zenâteliler’in
Endülüs Emevîleri’nin kurucusu I. Abdur-
rahman ile annesi tarafýndan akraba ol-
ma ihtimalinin etkili olduðu ileri sürül-
müþtür. Ýbn Ebû Âmir el-Mansûr döne-
minde (976-1002) pek çok Zenâteli En-
dülüs’e geçti ve hilâfet ordusuna katýldý.
Âmirîler’in ordusuna katýlmak için Endü-
lüs’e gelen Zenâte kollarýndan biri de Benî
Hazrûn’dur. Mülûkü’t-tavâiften olan Benî
Hazrûn 1012-1066 yýllarýnda Endülüs’te Er-
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