ABDEST
ha tedbirli davranarak suyun bağaza
kaçınamasına dikkat etmesi gerekir.
"Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilerek yüz üç defa
yıkanır (ell er yıkanırken de niyet edilebilir) Sakalı olan kimse parmaklarını alttan yukarı sakalın arasına geçirerek kıl
diplerine suyun ulaşmasını sağlar. Sonra sağ kol dirsekler de dahil olmak üzere üç defa yıkanır. Ardından sol kol aynı
şekilde yı kanır. Sağ el ıslatılarak başın
üstü bir defa meshedilir. Bu şekilde
başın dörtte birini meshetmek yeterli
ise de iki elle tamamının meshedilmesi
sünnettir. Eller yine ı slatılarak başpar
ınakl a

kulağın dışı, şahadet parmağı

veya serçe parmakla içi meshedildikten
sonra her iki elin arkasıyla boyun meshedilir. önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçla rından başlayara k topuklar ve
aşık kemikleri dahil olmak üzere bilekIere kadar üçer defa yıkanır. Parmak
aralarının yıkanmasına özel dikkat gösterilir. Abdestten sonra kelime-i şeha
deti okumak, kıbleye yönelerek abdest
alınan sudan bir miktar içmek ve Kadr
süresini okumak abdestin adabından
dır.

Abdesti bozan şeyler : İdrar ve dışkı
herhangi bir şeyin çıkması.
Bayılma, delirme, sa rhoş olma ve uyuma gibi şuurun kontrolüne engel olan
durumlar. Vücudun herhangi bir yerinden kan. irin gibi şeyleri n çıkarak akması ve yaranın etrafına yayılması (Şa fii
ve Ca' feril er'e göre bu durumda abdest
bozu lmaz). Ağız dolusu kusmak. Kadın
ve erkeğin tenlerinin birbirine değmesi
(Hanefiler'e göre bu durumda abdest bozulmaz. Ancak, ki ş il e rin birbirlerine mahrem olup o lm amaları. cinsi haz ve kasdın
bulunup bulunmaması gibi hu suslarda
HanefT!er dışındaki mezhepler arasında
gör ü ş ayrılıkları va rd ır) . Bunlardan baş
ka, mezheplere göre farklılık gösteren
diğer bazı hallerde de abdest bozulur.
yolla rın da n

Abdest. başlı başına bir maddi temizlik o lm ası ve bi rçok tıbbi faydalar
taşıması yanında , temelde bir manevi
temizlik ve a rınma vasıtasıdır. Abctestin imanın yarısı olduğunu , abdest alır
ken yıkana n uzuvlardan günah l a rın dök üldüğünü , kıyamet gününde müslümanların abdestin eseriyle yüzleri, el ve
ayakları parlak olduğu halde çağrıla
caklarını ifade eden hadislerle, abdestin fazileti hakkındaki diğe r birçok hadis bulunması, bu hususu açıkça ortaya
koymaktadır. Abdestin. fıkıh ıstıl ahın
da, maddi kirilliği değil de manevi kirli-
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liği

ifade eden hadesten temizlenme
da onun bu özelliğini göster ir. Kur'an'ın ve Hz. Peygamber'in temizlik ve arınınayla ilgili emir ve tavsiyeleri yanında, İslamiyet'te en önemli
ibadet olan ve günün belli vakitlerinde
eda edilen namazın bir ön şartı olarak
farz kılınan abdest, bu yönüyle. müslüman l arın her zaman maddi ve manevi
temizlik içinde bulunmalarını düzenli
biçimde sağlayan bir temel unsurdur.
Vücudun dış tesiriere daha açık ve dolayısıyla kirlenme ihtimali daha çok
olan yerlerinin sık sık yıkanmasının temizlik ve sağlık açısından temin edeceği faydalar, açıklanmaya lüzum göstermeyecek kadar çoktur. Bunların yanın
da abdestin insan sağlığı bakımından
temin edeceği diğer maddi faydaların
sayılması

bazıları şöyle sıralanabilir :

Vücut doku ve hücrelerinin iyi beslenebilmesi içi n kan dolaşımını sağlayan
damarların tabii esnekliklerinin korunmasında ve damar sertlikleri ile tıkan
malarının önlenmesinde abdestin rolü
büyüktür. Vücutla farklı ısıdaki suyun
deriye temas etmesiyle damarlar açılıp
kapanarak esneklik kazanır . Damarlarda daralma ve tıkanmaya yol açan vücut dokularındaki birikmiş artık maddelerin daha çok el, ayak ve yüz bölgelerinde bulunduğu göz önüne alınırsa,
abdest alırken , yıkanmak üzere bu organların seçilmesindeki hikmet daha iyi
anlaşılır. Ağız. burun ve boynun iki yanı
nın su ile teması da özellikle beyinde
kan dolaşımının güçlenmesi bakımından
çok faydalıdır. Bunun gibi vücudun temel korunma sistemi olan lenf dolaşı
mını sağlayan ve vücuda giren mikroplara karşı koyarak onlarla savaşan beyaz kan hücrelerini (lenfosit). dokuların
en ücra köşelerine ulaştıran lenf damarlarının düzenli çalışmasında da abdestin büyük tesiri vardır. Abdestte el
ve aya kların yıkanması , vücut merkezine uzak bölgelerdeki lenf damarlarının
dolaşım hızını artırdığı gibi, lenf sisteminin en önemli bölgeleri olan yüz. boğaz ve burnun yıkanması da bu sisteme önemli bir masaj ve güç kaynağı
olur. D i ğer taraftan, insan vücudunda
bütün hücrelerin çevresinde belli bir
oranda bulunan ve vücut bütününde
normal durumda hissedilmeyecek derecede denge arzeden statik bir elektrik
vardır. Havada oluşan elektriklenme.
özellikle zamanımııda yaygın olarak
kullanılan plastikten yapılmış giyim eş
yalan, taşıt araçları vb. şeyler vücudun

dış yüzünden aşırı elektron artışına sebep olur. Bu durum. sinir sistemi üzerinde ciddi rahatsızlıklar değuracağı gibi, deri altındaki minik kasların yorulması ve esnekliklerini kaybetmesi sebebiyle yüzde ve diğer yerlerde kırışık
lıklar ve sarkmalara da yol açar. Vücuttaki statik elektriğin fazlasını atmanın
yollarından biri de su ile yıkanmak veya
toprağa temas etmektir. Bu ise abdest
ile teyemmümün vücudun etektrestatik
dengesini korumadaki rol ve önemine
işaret bakımından yeterlidir.
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ABDESTHANE
( ..,;\>...:....,.-':\ )
İdrar ve sindirim artıklarını

L

çıkarmak için
özel olarak yapılmış yer, helii.

..J

Halk dilinde aptesane şekline dönüş
olan abdesthane, Farsça ab-dest
(el suyu, ibadet öncesi yapılan temi zli k)
ve hane (kapa lı yer. oda, ev) kelimeleriyle teşkil edilen Osmanlıca birleşik bir
isimdir. Her dilde helaya verilen isimler, mümkün olduğu kadar onun gerçek
hüviyetini kapatmaya yönelik nezaket
kelimelerinden seçilmiştir ve abctesthane de bunlardan biridir. Dolayısıyla
bu ad, lavabolu tuvaletler için kullanıl
dığında da yine yalnız hela anlamındamüş

ABDESTHANE
dır;

çünkü. içinde abdest alınması rnekruh olan bir yere "abdest alınan yer"
adının verilmesi söz konusu değildir.
Bir medeniyet nişanesi olan helanın
tarihçesi m.ö. lll. binyıla kadar gitmektedir. Tarihte hela, günümüzde olduğu
gibi, biri oturarak kullanılan klozet tipi,
diğeri çömelerek kullanılan alaturka
tip olmak üzere iki ayrı modelde geliş
miştir. Bilinen ilk örnekler klozet tipi
olup lll. binyılın ikinci yarısında. özellikle şehireilik alanında ileri gitmiş olan
İndus medeniyetine aittir. Bunlar Mohenjo-Daro kazılarında ortaya çıkarılan
bir evin banyosundaki, su ile temizlenen ve şehrin kanalizasyon sistemine
bağlı olan iki klozettir. Mohenjo-Darolular'ın Mezopotamya'daki çağdaşları
olan ve aralarında ticaret münasebetleri bulunan Sami Akkadlar'ın da helayı bildikleri, Kral Sargon'un sarayında
ortaya çıkarılan altı adet klozetten anlaşılmaktadır. ll. binyıl Mısır ve Girit
saraylarının banyo dairelerinde bir ara
duvarı ile ayrılmış özel bölmelerde yer
alan klozetlerin. Mohenjo-Daro ve Akkad örneklerinde olduğu gibi, yine kanalizasyon sistemine bağlanıp su ile temizlendikleri tesbit edilmiştir.
Alaturka hela. mevcut buluntulara
göre. klozetten beş asır sonra Suriye'de ve ilk defa m.ö. 1700 yıllarında,
Mari Krali Zimrilim'in sarayında kullanılmıştır. Bu hela da yine banyo dairesinde, fakat bir ara duvarı olmaksızın
küvetlerin biraz ilerisinde bulunmaktadır. Milattan önce ı. binyılda Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu Geç Hitit
saraylarının banyo daireleri bitişiğin
de. müstakil bir oda halinde alaturka
helalar yer almakta ve bunların da kanalizasyon sistemine bağlanarak su ile
temizlendikleri görülmektedir. Aynı şe
kilde, Geç Hititler'in Doğu Anadolu'daki çağdaşı olan Urartular da alaturka
helayı kalelerinde kullanmışlardır. Suriye'de doğan alaturka hela tipi Anadolu'da gelişmiş , Türkler tarafından en
mütekamil seviyeye çıkarılmış ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında Avrupa'ya geçerek İtalyanca alla turca (Türk
tarzı "hela") adını almıştır.
Klozeti

geliştirenler

ve ilk umumi he-

laları halkın hizmetine sunanlar, İmpa

rator Vespasianus devrinde Romalı
lar'dır. Bu umumi helalar aynı zamanda·
ilk paralı tuvalet olma özelliğini de taşı
maktadır. Vespasianus, senatoda hazineye "pis yollardan para topladığı" için
tenkide uğradığında. sonradan darbı-

mesel haline gelen ünlü "Para kokmaz!" cümlesi ile kendini savunmuştur.
Ayrıca
Vespasianus'un kanallardan
toplanan idrarı da çuha dokuma sanayiinde kullan ılmak üzere çuhacılara
sattırıp gelirini yine hazineye kaydettirdiği bilinmektedir. Bundan dolayı,
XIX. yüzyılda Avrupa'da tekrar ortaya
çıkan umumi pisuarlara vespasienne
adı verilmiştir.

Roma İmparatorluğu'nun yıkılınasm
dan sonra Ortaçağ'da Avrupa. pek çok
hususta olduğu gibi halk sağlığını korumak konusunda da gerilemiş, sık sık
veba ve kolera salgınları baş gösterdiği halde hela ihmal edilerek sonuçta tamamen unutulmuştur. Buna karşılık Doğu'da Bizanslılar, Türkler ve
müslümanlar tarafından kullanılmaya
ve özellikle İslam fıkhının temizlenme kurallarına (istibra• ve istinca*)
uygun bulunan alaturka tipi, İslam mimarisinin bir unsuru olarak fetihlerle birlikte yaygınlaşmaya devam etmiş
tir.
Mohenjo-Daro'daki ilk örnekler ile
Uygur metinlerinde adı batığlık olarak
geçen helaların evlerde bulunmasına
karşılık Mezopotamya, Mısır. Girit ve
Anadol u'da helalar. XIX.-XX. yüzyılla
ra gelinceye kadar yalnız saray, hastahane. cami ve manastır gibi büyük binalarda kullanılmıştır. Helası olan büyük binaların ise genellikle suyu bol,
muntazam kanalizasyon şebekelerinde
veya lağım kuyuları na sahip büyük yerleşim merkezlerinde bulunduğu görülmektedir. Bu durumdan. abdesthane
kültürürün gelişmesinde medeniyet
seviyesi kadar coğ rafi konumun da
önemli bir rol oynadığı anlaşılmakta
dır.

Hz. Peygamber zamanında Mekke ve
Medine'de hela bulunmadığı, gerek hadislerde gerekse hadis ravilerinin cümlelerinde geçen hala ( .~ ) "hali, ıssız,
boş yer" kelimesinden anlaşılmaktadır.
Her ne kadar, sonradan "hela" manası
nı kazanan bu kelime ile ilgili olarak yine "girmek", "çıkmak" fiilieri kullanıl
mış ise de girilen yerin kapalı bir mekan olmadığı ve bu fiilierin de "halaya
gitme haline girmek, bu halden çık
mak" manasma geldiği (komaya girmek, transa girmek gibi) belli olmaktadır. Enes b. Malik'in, "Resülullah halaya
girdiği zaman (.~1 J>.~ )' ben ve benim gibi bir çocuk su tutumu ile harbesını
(değnek)
taşıyorduk"
(Buhari,
"Vuc;lıl'", 17) sözü ile Hz. Peygamber'in.

"Kim hacet görmeye giderse ( .L..:WI .;ı )
gizlensin ( ~ ). şayet gizlenmek için
bir kum tepeciğinden başka bir şey bulamazsa. onu arkasına alsın" (Ebü
Davüd, "Tahare" . 19) hadisi, o devirde
Arabistan'da hela bulunmadığını ortaya koymaktad ı r. Nitekim Arapça'da hela yerine ku lla nı lan kelimelerden kenifin (Osmanlıca kenef) sözlük anlamı da
"sığınılacak, gizlenilecek kuytu yer"dir.
Hiç şüphesiz mahfuz abdesthanelerin
ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerden biri, utanma duygusunun yanı
sıra kişinin kendini emniyete almak ihtiyacını duymasıdır.

Helalar XIX. ve XX. yüzyılların teknik
kokusuz hale getirilinceye
kadar daima evlerin dışında ve uzağın
da tutulmuştur. Bu sebeple abdesthaneye verilen isimterin bir kısmı "yürümek"le ilgilidir. Mesela Arapça memşa
(meşyden) "yürünerek gidilen yer" anlamındadır ve Osmanlıca ' da memşaha
ne şeklinde kullanılmış, halk arasında
ise memişhaneye dönüşmüştür. Aynı
şekilde ayakyolu ve kademhane de helaların uzakta yapılmış olmaları sonucu
verilen isimlerdir. Yine "helaya gitmek"
yerine kullanılan "dışarı çıkmak" deyimi de helaların eviri dışında yer almaimkanlarıyla

sından kaynaklanmıştır.

Ebü Eyyüb ei-Ensari'nin, bir hadisi
rivayet ederken söylediği, "Şam 'a geldik, orada Kabe'ye doğru bina edilmiş
birtakım merahld (mirhadlar. helalar)
bulduk; artık yan dönüyor ve Allah'tan
bizi affetmesini diliyorduk" (Müslim.
"TahB.re", 59) cümlesi, helanın İsla
miyet'in ilk yıllarında Arabistan'da bulunmamasına rağmen. müslümanlar
tarafından fethedilen ülkelerde görüldüğü zaman tereddütsüz benimsendiğini ve derhal kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca bu ifade, ilk müslümanların Kabe'ye karşı bestedikleri
saygının büyüklüğünü ve bu saygıyı bozabilecek davranışlardan kaçınmak hususunda gösterdikleri titizliğin derecesini de ortaya koymaktadır. Nitekim
abdesthanelerin, Hz. Peygamber'den
rivayet edilen
hadisler uyarınca,
İslam'ın ilk devirlerinden XX. yüzyıla
gelinceye kadar kıble istikametinde
yapılmadığı ve genellikle eski binalarda. hela taşının oturuş yönü ile kıble
arasında 45 derecelik bir açı bırakıldığı
görülmektedir.
İslam mimarisinin ilk eserlerini veren
Emeviler'in VIII. yüzyılın ilk yarısında
Suriye'de yaptıkları cami, hamam. sa-
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ray ve kas ır gibi büyük binaların hepsinde hela bulunmaktadır. bunlardan
Şam'daki Emeviye Camii'nin abdesthaneleri, İslam aleminin bilinen ilk umumi
helası durumundadır. Emevi Halifesi ll.
Velid'in Arnman yakınlarında yaptırdığı
Meşetta Kasrı'nda bulunan üç abdesthane de pisuar şeklinde yapılmış olma larıyla dikkati çekmektedir. Bu tuvaletler, taht salonunun arkasına tesadüf
eden yarım si lindir biçimindeki üç kulenin içlerinde yer almakta olup hela taş
ları zeminden 70 cm. kadar yükseklikte
birer sekiye oturtulmuştur ve bevledilen çukur mahaller 30 cm. kadar öne
çıkıntı yapmaktadır (bk çizim) Bu iki
yönlü abdesthanelerin, ayakta bevletmenin caiz olup olmadığı konusundaki
fıkhi tartışmalara taraf olmamak ve
özellikle diz çökmeye engel rahatsızlığı
bulunan kişilere kolaylık sağlamak üzere. isteyenin ayakta, isteyenin sekiye
çıkıp çömelerek kullanabilmesi için özel
biçimde tasa rl andığı anlaşılmaktadır.

yeri gibi tesis etmelerine mukabil müslümanlar, XX. yüzyılın ikinci yarısına gelinceye kadar abdesthaneleri yalnız
hayrat olarak halkın hizmetine sunmuşlar ve buralardan para kazanmayı
düşünmemişlerdir.

Mevcut kaynaklara göre, bir ara kaabdesthane ile
abdest alınan yerin müstakil iki oda
halinde yanyana yapılması, ilk defa Osınanlılar' da görülmektedir. Bilinen ilk
örnek, İstanbul'daki en eski sivil Osmanlı binası olan Çiniliköşk'te bulunmaktadır. Musluklu büyük bir küpün
konulduğu _ abdest alınan yerden geçilerek girilen tuvalet, yaklaşık bir oda
hacminde olup tek pencerelidir; bu
mekan sonradan tadilat görmüş ve iki
ayrı kabin haline getirilmiştir. Yine ilk
defa Osmanlılar'da görülen seferi abdesthaneler, Osmanlılar'ın hıfzıssıhha
ya ve lojistiğe verdikleri önemin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ordunun
seferdeki ihtiyacını karşılamakta kullanılan bu abdesthaneler, açılan çukurlar
üzerine oturtulan delikli ahşap zemin
ile bunun üstüne kurulan bölmeli geniş
çadırlardan meydana getirilmiştir. Konaklama süresi bitince de, çukur kazıl
dığında çıkan toprak tekrar aynı çukura doldurulmak suretiyle ordunun çevreyi kirletmeden yoluna devam etmesi
sağlanmıştır. Aynı şekilde padişah otağında da banyo bölmesinin bitişiğinde
abdesthane bulunduğu bilinmektedir.
pısından geçiş sağlanan

Abdesthane Anadolu'da m.ö. ı. binyıl
dan itibaren bilinmekle barebar ancak
Türkler zamanında yaygınlaşabilmiştir.
Selçuklular'ın cami. medrese, darüşşi
fa , hamam ve özellikle şehirler arası
yollar üzerine kurdukları kervansaraylar da abdesthaneleri halkın hizmetine
sunmaları . daha önceleri yalnız Bizans
saray ve manastırlarında kullanılan bu
medeniyet unsurunu Anadolu halkı
arasında tanıtmıştır. Bir Artuklu eseri
olan Malabadi Köprüsü üzerinde, burada geeelernek zorunda kalacak yolcular
için yap ıl mış olan küçük konaklama yerind e bir abdesthanenin de bulunması ,
bu yaygınlaşmanın tipik bir örneğidir.
Romalılar'ın, ilk umumi helaları hazineye gelir kaynağı olması amacıyla bir iş

Helanın. Romalılar'dan sonra bin yıl
dan uzun bir süre unutulduğu Avru pa'da yeniden görülmesi XVI. yüzyılın
sonuna rastlamaktadır. Kaynaklarda,
bir İngiliz asilzadesi ve yazarı olan Sir
John Harington tarafından düşünüle -

Roma dönem i abdesthanelerinden bir örnek - Sardes

Meşe t ta

rek 1S89'da tatbik sahasına konuldu ğu bildirilen bu ilk tuvalet. su ile temizlenen bir nevi klozettir. Bu klozeti gören İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth de
1592 yılında bir eşini Richmond Sarayı'na yaptırmış, ancak aristokratlarla
din adamları tarafından şiddet l e kı
nanmıştır.

Helanın ,

Richmond Sarayı'ndan sonra
Avrupa saraylarında ve manastır
gibi büyük binalarda kullanılmaya baş
laması XVII. yüzy ı lın sonlarına doğru.
Sir John Harington'dan yaklaşık bir asır
sonra gerçekleşebilmiştir . Müslümanların fethettikleri ülkelerde ilk defa
gördükleri helaları derhal kullanmalarına karşılık Avrupalılar'ın, sokaklarında pislik birikmesine engel olabilecek bu yeniliğe karşı direnmelerini kolaylıkla açıklayabilmek mümkün değil 
dir.
diğer

dinlerden farklı olarak insangünlük hayatiarına da en mahrem
noktalarına kadar açıklamalar ve kolaylıklar getiren, gereken hususlarda
kaideler koyan İs l am dini. helaya gitmenin adabını da belirlemiştir. Bu
adab arasında. helaya girmeden önce
Allah'a, Peygamber'e ve Kur'an-ı Kerim'e gösterilmesi gereken büyük saygının icabı olarak. üzerinde bu isimler
ve ayetler yazılı yüzük, harnail gibi görünür eşyayı çıkarmak; İslam ' ın her hususta tavsiye ettiği tertip ve düzen çerçevesinde sol ayakla girmek, sağ ayakla çıkmak; ihtiyaç duyan bir başkasını
zor durumda bırakmamak. vakit kaybetmemek ve etbiseye fena koku sinm~sine sebep olmamak için içeride
fazla kalmamak; mecbur olmadıkça
konuşmamak, yani temiz olmayan bir
yerde ağız açmamak ve yiyip içmernek
gibi mantıki ve sıhhi sebeplere bağla
nabilecek başlıca hususlar sayılabilir.
Başka

ların
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