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T ARİHTE APTESANE* 

Her dilde hclava \'erilen isimler, mümkün olduğu 
kadar onun gerçek hiiviyetini kapatmaya yönelik ne
zaket kelimelerinden seçilmiştir ve aptesanc de bun
lardan biridir. HalK dilinde bu şekle dönüşen kelime
nin aslı abdesth:ine olup Farsça :ib-dest ("elsuyu", iba
:lct öncesi yap ılan temizlik) ik h:ine (kapalı yer, oda, 
~v) kelimelerinden tqkil edilmiş Osmanlıca bir birle
şik isi md ir. Kamlıs-ı Türki'de ve daha sonra yayımla
nan sözlüklerio pek çoğunda görülen "Abdest bozula
cak yer, ayakyol u; abcJest almaya, el ve yüz yıkamaya 
mahsus musluklu ve kurnalı mahal" gibi karşılıklar 
aç ıklanmaya muhtaçtır. Türk mimarisinde hcladen 
başka ve onunla ilgisi bulunmayan ikinci bir abdestha
ne daha mevcut deği ldir. Abdest almaya mahsus ma- · 
hal, evin büyüklüğüne göre birveya birkaç yer_inde,ge
nellikle oda köşelerinde bulunan taş d öşe! i, ak arı olan 
ve adına abdestlik denilen yerdir. Boy abdesti almak 
için daha çok yatak odalan na yapılan, kapısı Y,iiklük 
ve dolap'kapıları arasına gizlenen, penceresiz hücre 
şeklindeki abcJestlik ler ise gusulhane adını taşımakta
dır. Bunların her ikisi de tuvaJetten uzaktadır ve onun
la ilgileri yoktur. Abdesthiine adı, modern Javabolu tu
valetler için kullanıldığında da yine yalnız "hela" anla
mındadır; çünkü, içinde abdest alınması rnekruh olan 
bir yere "abdest alınan yer" adının verilmesi sözkonu
su değildir. 

İslam fıkhına güre abdesti bozan hallerin en başta 
gelen·ıeri ve bayılma, bir uzvun kanaması gibi hallere 
nisbetle· daha sık tekrarlananları, helaya gitmeyi ge
rektiren tabii ihtiyaçların giderilmesi fiille~idir. Buna 
bağlı olarak. daima abdestli bulunmanın fazile tine ina
nan MüslüinanJar'ın abdest almaya verdikleri önem, 
abdest bozmak ve abdesi almak kavramlarının birbi
rinden ayrılmaz bir bütün haline gelmesine yol açmış
tır. Ancak, helada Allah·ın adını anmak ve dua oku
mak caiz olmadığı ve ayrıca yapılacak temizliğin de 
sıçrayacak pis sulardan dolayı tatminkarolmasına im
kan bulunmadığı için. tuvalctin içinde abdesi alma yo
luna gid i lmemiş. ya bir ara kapısı ile geçilen bitiş iğin
deki bir odaya veya yarım duvarla ayrılan bir bölmeye 
musluk tertibatı yapılarak hcla ile birl ikte bu kom
pleksin adına abdesth:ine denilmiştir. Zamanla dini 
mükellefiyetieri rı ihmale uğraması sonucu. abdesi alı 
nan bölümlerden muslukların kaldırılması veya hela
nın içine arınması . halk arasında tutunmuş olan ab
desth:ine adını ctkilcmcmiş ve. kelime yalnız .. hela"an-

·Bu makaıe. Türkıye Oiyanoı V aldı isıam Ansıklcpedisi.nde -abdcslhılne- maddesı ola· 
rak yay1mlanmak üzere hazırfanmtştır. 

Sargmı ERDEM 

lamı ilc ya~amaya devam etmiştir. Aynı şekilde. ingi
lizce w:ıtcr (su) ve closet (kapalı )W. hücre) kelimeleri
nin ha~ harllerinden oluşturulan ve .. su ilc temizlenme 
yeri. özel banyo odası" anlamına gelen WC de Batı' da. 
genellikle içinde su tesisatı bulunmayan ve temizlik 
için k;ii!ıı kullanılan tuvaletlcrin adıdır. 

Bir~ıygarlık göstergesi olan hclanın tarihçesi i\I.Ö. 
ll I. hiıwıla kadar gitmektedir. Tarihte he la. giiniimüz
dc oldl;ğu gibi bi riotu.rarak kullanılan klozet tipi. diğc
ri çönıelerck kullanılan alaturka tip olmak üzere iki 
ayrı modelde gelişmiştir. Bilinen ilk örnekler klozet ti
pi olup lll. binyılın ikinci yarısında. özellikle şehireilik 
alanında ileri gitmi~ olan İndus mcdeniyeti'nc ai tt ir. 
bunlar Mohenjo-Daro kazılarıntla ortaya çıkarılan bir 
evin banyosundak i, su ilc temizlencn ve şehrin kanali
zasyon sistemine bağlı olan iki klozettir. Mohcnjo-Da
rolular'ın Mezopotamya'daki çağdaşları olan ye arala
nnda ticaret ilişkileri bulunan Sami Akkadlar'ın da he
layı bildikleri, Kral Sargon·un sarayında ortaya çıkar
t ı lan altı adet klozetten anlaşılmaktadır. II. binyıl Mısır 
ve Girit saray larının banyo dairelerinde bir ara duva
rıyla ayrılmış özel bölmelerdeyeralan klozetlerin Mo
henjo-Daro ve Akkad örneklerinde olduğu gibi yine 
kamılizasyon sistemine bağlanıp su ilc temizlendikleri 
tesbit edi lmiş t ir. 

Alaturka hela. mevcut buluntulara göre klozetten 
beş asırsonra Suriye'deve ilk defa M.Ö~I 700yılların
da M ari Kralı Zimrilim'in sarayında kullanılmıştır. Bu 
he la da yine banyo dairesi nde. fakat bir ara duvarı ol
maksızın küvetlerin biraz ilerisiride bulunmaktadır. 
M.Ö. I. binyılda Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu 
Geç Hitit saraylannın banyo daireleri bitişiğinde. 
müstakil bir oda halinde alaturka helalar yer almakta 
ve bunların dakanalizasyon sistemine bağlanarak yi
ne su ile temizlendikleri görülmektedir. Aynı şekilde. 
Geç Hititler'in Doğu Anadolu'dakiçağdaşıolan Urar
nı lar da alaturka helayı kalelcrinclç kullanmışlarclır. 
Suriyc·de doğan alaturka hela tipi Anadoıu·da geliş
miş. Türklertarafından en mütekamil seviyeyeçıkarıl
miş ve O~manlı İmparatorluğu zamanında Avrupa'ya 
geçerek ıtalyanca alla turca ·Türk tarzı (helaf adını 
almıştır. 

Klozcti gelişti renler ve ilk umumi helaları halkın 
hizmetine sunanlar. Vespasianus devrinde (M.S. 61)-
79) Romnlılar'dır. Bu umumi helalar aynı zamanda ilk 
paralı tuvaJet olma özelliğini de taşımaktadır. Yespa
sianus. Senato'da hazineye "pis yollardan para topla
dığı .. gerekçesiyle cleştirildiğinde. sonradan darbırne
sel haline gelen üıili.i .. Pa m kokmaz! .. sözüyle kendini 
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sanııımu~tur. Ayrıca Vcspasianus"un kanallardan 
toplanan id ran da çuha doJ..."Uma sanayiiı;ıde lru_Uanıl-

mak üzere çuhacılara sattırıp gelirini yinehazineye kay
dcuirc.Jiği bilinmektedir. Bundan dolayı, XIX. yüzyıl
da tekrar ortaya çıkan umumi pisuarlara vespasiennc 
adı verilmiştir. Cezayir'deki Timgad kazılannda orta
ya çıkartılan Trajanus devrine (98-l 1 7) ait Roma kış
lalanndaki yirmi beş adet taş klozet birbirine bitişik 
bir sıra halinde inş~ edilmiştir ve aralannda koltuk 
görevi yapmak üzere sıçramış birer yunus balığı hey
keli yer almaktadır. Side, Sardes ve Efes'teki" umumi 
aptesanelerin ise ara bölmesi hiç yoktur. Arkeolojik 
buluntulara göre Batı'da ilk tuvalederin bugünkülerin 
çoğu gibi aral ann.~ bölme konulmadan yan yaria yapıl
malanna karşın Onasya'da en eski örneklerinden iti
baren genellikle hücre şeklinde yapilmış olhıalan, bu 
bölge insanlannın ıslamiyet'ten önce de tabii ihtiyaç 
giderme fiilierini utarulacak bir olay kabul ettiklerini 
göstermektedir. Ayrıca bu durum, utanma duygusu
nun içgüdüsel olmayıp terbiye sistemi ile ilgili olduğu
nun da açık bir karutıdır. 

Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra 
Ortaçağ'da Avrupa, pek çok hususta olduğu gibi hij
yen konusunda da gerilemiş, sık sık veba ve kolcra sa ı : 
gınları baş gösterdiği halde h cia ihmal edilerek sonuç
ta tamamen unutulmuştur. Doğu'da ise Bizanslılar, 
Müslümanlar ve Türkler tarafından kullanılmaya ve 
özellikle İslam fıkhının temizlenme kurallarına uygun 
olan alaturka tipi, İslam mimarisinin bir unsuru olarak 
fctihlerle birlikte yaygınlaşmaya devam etmiştir. 

Mohenjo-Daro'daki ilk örneklerile Uygurmetinle
rinde adı batığlık olarak geçen hclaların evlerde bu-

Efeses 

lif 
\SI .. :,..._ 

. · .. t~: .. "'· :, 
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lunnınsına karşın Mezopotamya. Mısır, Girit ve Ana
dolu'da hclalar, XIX-XX. yüzyıllara gelinceye kadar 
yalnız saray, konak, hastahane, cami ve manastır gibi 
büyük binalarda kullanılmıştır. Helası olan büyük bi
naların ise genellikle suyu bol bölgelerdeki uygarlıkla 
ileri gitmiş toplumların, muntazam kanalizasyon şe
bekelerine veya lağım kuyularına sahip büyük yerle
şim merkezlerinde bulunduğu görülmektedir. Bu du
rumdan, aptesane kültürünün gelişmesinde uygarlık 
düzeyi kadar coğrafi konumun da önemli bir rol oyna
dığı anlaşılmaktadır. Esascn aptcsanenin, çevre şart
larınca zorlanan birihtiyaçtan doğduğu, çöl ülkelerin
de bulunmayışıyla veya çok geç kullanılmaya başla
masıyla ortaya çıkmaktadır. Çünkü çöl ortasındaki bir 
yerleşim merkezinde, insanların tabii ihtiyaçlarını 
uzak kum tepelerinin ardında görmesi, şehrin içinde 

Sardes 
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susuz aptcsanc çukurlarında pislik biriktirmesinden 
çok daha mantıklı ve sağlıklı bir çözüm yoludur. Öte 
yandan kızgın çöllin tabi::ı tı , çevre kirlenmesinin bir 
sorun haline gelmesine fırsat vermcmekte, mayıs bö
ceği gibi çeşitli hayvanlar vasıtasıyla pisliği en geç bir 
gün içinde ortadan kaldırmaktaveya kurutarak zarar
sız hale getirmektedir. I nci us ve Mezopotamya uygar
lıklarından yaklaşık bin yıl sonra aptcsane kullanmaya 
başlayan (ve de yalnız sara yda) Mısı rlılar'ın, öldürül
meleri günah olduğu için sonu gelmez biçimde üredik
leri anlaşı lan mayıs böccklcrini ö lümsüzlük ve üreme 
sembolü olarak kutsal kabu l etmelerinin (scarabaeus 
sacer) gerçek sebebi. bu hayv::ın larınMısır hıfzıssıh ha
sına yaptıkları büyük hizmet ol~a gerektir. 

Hz.l\luhammı:d zamanında Mekkc ve Medinc·dc 
hela bulunmad;ğı, gerek hadislerde gerekse hadis ~a
,·ilcrinin ciimlelcrinde geçen hala (hali, ıssız, boş ye~) 
kelimesinden anlaşılmaktadır. Her ne kadarsonradan 
.. h cia .. anlamını kazanan hu kelime ilc ilgili olarak yine 
.. girmek ..... çıkmak .. fiilieri kullanılmış ise de girilen ye
rin kapalı bir mck~in olmaliığı ve bu fiilierin de ''lıe
la'ya gitme haline girmek. çıkmak .. ma;ıasına geldiği 
(konıaya girınek.transa girmek gibi) belli olmaktadır. 
En es b. Malik.in ··resülüllah halaya giriyor (yedhulü'l· 
haliı). ben ,.c beııinı gibi h ir çocuk su tulumu ilc harbe
sini (değnek) taşıyorduk'' sözü (Buhari, ·vudıi 17) ile 
Ili'. i\lulıanııncli'in .. Kiııı ihtiyaç gi)rmeyc gi<.lcrsc 
r~ı~·ı-g.iihı) gizknsin (fclycstctir): şay~t gizknııı~k 
için h ir kum ıcpcci.!!inlicıı b;ı !jka birşey bu lamazsa onu 
arkasına alsın .. hadisi (Ebu Davud. Talıare, 19), o de
' i nk hcla huluıım;ıdıi!ıııı orta\'a ko\'makıadır. Nitc
k i ın .-\ra pç:ı 'Ja llL· la ~:erine k Üllanıl~ın kcl inıclerdcn 
kcııif ıOsııı. kcıı~f)'iıı siizliik anlamı da .. !!izlcnilccck 
ku~ tu~ L'r .. dir. H i ı.; ~üplıöiz. nıahfuz apıcs7ınclcrin or
t;ıy;ı ç ı kıııa~ıııdaki cıı iillL'Illi i scbcplcrdcn hi ri. kişinin 
;·,;L·IIikk k;ıdıııııı :..L·ııdiııi cıııııivctc almak ihıivacııı ı 
dıı~ ma,ıd ır. (ün k ii in~;ııılarııı tla ha)"'aııların da her 

j.. 
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hangi bir saldırıya karş ı korunmak lıt!susunda en zayıf 
oldukları an, tabii ihtiyaçl::ırını gidermeye çalıştıkları 
andır. 

Hclalar XIX-XX. yüzyılların teknik 'imkanlarıyla 
kokusuz hale getirilinceye kadar daima evlerin dışın
da ve uzağında tutulmuştur. Bu sebeple aptesaneyc 
verilen isimlerio bir kısmı·:yiiriimek"lc ilgilidir. M esc
hi Arapça memşii (meşy'den) .. yürünerek gidilen yer .. 
anlamındadır ve Osmanlıca'da memşahane şeklinde 
kullanılmış halk arasında ise memişh ıine'ye dönüş
müştür. Aynı şekilde ayakyolu (XVI. yüzyıl kaynak
l arında ayak orusı "ayak yeri·', Tar. Szl., I, 307) ve ka
dcmhane de helaların uzakta yapılmış olmaları sonu
cu verilen isimlerdir. Yine helaya gitmek yerine kulla
nılan .. dışarı çıkmak" deyimi de hclnların evin dışında 
yer almasından kaynaklanmıştır. Ayrıca Tiirkçe·de 
gösteriş tutkunu yoksul insanlar için kullanılan ve de
ğişik biçimlerde söylenilen .. Ayran bulamaz içmeye. 
aılagideraptesetmeye .. atasözü deaptesanelerin uzak 
oluşundan dolayı söylenmiştir. Aptesanelerin evden 
veya abdest alınacak yerden uzakta bulunması. erkek
lerin ~am istibra yapabilmeleri aç ı sından da kolaylık 
olup Isianı fıkhına uygun düşmektedir. 

Ebu Eyyüb ei-Ensari'nin bir hadisi.rivayet edereken 
süylediği "Şam'a geldik, orada Kabe'ye doğru bina 
elliimiş bir takım merahid (mirhad'lar, helalar) bulduk; 
artık yan dönüyor ve Allah·ıan bizi bağtşlamasın~ di
liyorduk" cümlesi (Müslirn, Tahiıre, 59) helarun, Isla
miyel'in ilk yıllannda Arabistan'da bulunmamasına 
ra!!mcn, Müslümanlar tarafından fcthcdilcn ülkelerde 
gö~rüldüfrü zaman tereddütsüz benimscndi!!ini ve dcr
hal kulla-nıldığını göstermektedir. Ayrıca bu ifade. ilk 
Müslümanlann Kabe·ye karşı bcslcdiklcri saygının 
büyükl üğünü ve bu saygıyı bozabilecek davranı~lar
dan kaçınmak hususunda gösıc rliiklcri titizliğin dcrc
cesini de ortaya koymaktadır. Nitekim aptcsanclcrin. 
Hz. Muhammed'den rivayet edilen hadisler uyarınca. 
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İslam'ın ilk devirlerinden XX. yüzyıla gclinccy~ kadar 
kıblcyc doğru yapılmadığı ve gcnclliklccski binalarda. 
he la taşının oturuş yönü ilc kıble arasında ..ıs d~rccelik 
bir :ıcı hulundu~u görülmektedir. 

İs.lam mimarisinin ilk eserlerini veren Emevilcr'in. 
VIII. yüzyılın ilk yarısında Suriye'de yaptıkları cami. 
hamam. saray ve köşk gibi büyük binaların hepsinde 
hcla bulunmaktadı r. Bunlardan. Şam'daki Emcvivc 
Camii'nin aptcsanelcri İ slarH <ilcminin bilinen ilk um.u
mi hclası durumundadır. Emcvi Haliresi 11. Velid'in 
Anıman yakınlannda inşa ettirdiği Mcşaııa Kasrı'nda 
bulunan iiç aptcsanc de kanaatimizcc lsl5m nleminin 
yine ilk pisuarlarıdır. au tuvaletlcr taht salonunun ar
kasına tesadüf eden yarını silindir biçimindeki iiç ku
lenin içinde yer almakta olupayak taşları zeminden 70 
cm. kadar yL!ksckliktc birer sckiye oturlulmuştur ve 
bcvledilcn çukur ma haller 30 cm. kadar öne doğru çı
kıntı yapmaktadır. Bu iki yöniii aptesanCierin. ayakta 
bcvlctmeı}in caizolupolmadığı konusundaki fıkhi tar
tışmalara taraf olmamak \'C özellikle diz çökmeyc en
gel rahatsızlığı bulunan kişilere kolaylık sağlamak 
ii zere isteyenin ayakta, isteyenin seki ye çıkıp çönıde
rek kullanabilmesi için özel biçimde tasarlanmış oldu
ğu ileri sürülebilir. 

Aptesane Anadolu'da M.Ö. I. binyıldan itib<!ren 
bilinmekle beraber ancak Türkler zamanında yaygın
laşabilmişıir. Selçuklular'ın cami, medrese, darüşşifa. 
hamam ve özellikle şehirlerarası yollar üzerine kur
dukları ken'~msaravlardaaptesaneleri halkın hizmeti
ne sunrnalan, daha öncekri yalnız Bizans saray ve .ına
nastırlannda kullanılan bu medeniyet unsuruııu Ana
dolu halkı arasında tanıtmıştır. Bir Artuklu eseri olan 
Malahadi Köprüsii üzerinde. burada geeelernek zo
runda kalacak yolcular icin v<lmlmıs olan küçük ko-

naklama yerinde bir apı~s~mcnin de bulunması. bu 
yaygıntaşmanın tipik hirörncğ.idir. Başlıcaları bu köp
rii ilc Görerne harabcl~ri ve Suıncla Manastırı'nda 
(1\laçka-Trabzon) bulunan bazı aptcsa.ncler. insanla
rın ~skidcn b~ri dışarıdan görülme sakıncasının söz
konusu ol madığı yerkrdc. tuvaleticrini en güzel man
znraya kar~ı inşa ettiklerini göstermektedir. ivladdi
nıaııcvi rahatlanılacak hiry~rolduğu ve insan sağlığını 
r~vkaladc nıüsbet cıkilcdi!!i bilinen bu türtuvalctlcrin. 
nıo_dern aparıman lıayatı~ıda da ınanzara dekorlu iç 
açıcı rayanslarla gerç~kleştirilmcsine çalışıldığı izlen
mektedir. 

Tesbit edebildiğimize göre. bir ara kapısından ge
çiş sağlanan apıesanc ilc abdest alınan yerin müstakil 
iki oda halinde y:ın yana yapılması ilk defa Osmanlı
lar'da görülmektedir. Bildi!!imiz ilk örnek Istanbul'da
ki en cı;ki SJ\'Jl Osmanlı bitıası olan Çiniliköşk'tc bu
lunmaktadır. Musluklu bi.iyi.ik bir kliplin konulduğu 
abclesi alınan yerden geçiler~k girilen ıuvalet. yaklaşık 
bir oda hacminde olup tck pencere! id ir (sonradan de
ğişikliğe uğramış ve iki ayrı kabin haline getirilmiştir: 
keza küplin ele pek eski olmadığı anlaşılmaktad ı r). Yi
ne ilk k~z Osmanlılar'da görülen sereri aptcsaneler. 
Osnıanlılar'ııı hijyene ve lojistiğe verdikleri önemin 
birsonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ordunun s.eferdeki 
ihtiyacını karşı lamakla kullanı lan bu aptcsancler, açı
tan çukurlar üzerine otunulan delikli ahşap zemin ilc 
bunun üstüne kurulan bölmeli geniş çadırlardan mey
dana getirilmiştir. Konaklama süresi biti nce de çukur 
kazıldığında çıkan toprak aynı çukura doldurulınak 
suretiyle ordunun çevreyi kirletmeden yoluna devam 
etmesi sağlanm ı ştır. Aynı şekilde padişah otağında da 
banyo bölmesinin bitişiğinde aptesane bulunduğu bi
linmektedir. 

Mesaııa Kasrı 
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Hijyen kuralları.na uyguq hdanın, Romalılar'dan 
sonra bin yılı aşkın bir süre unutulduğu Avrupa'da ye
niden görülmesi XVI. yÜZ\'IIın sonuna rastlamaktadır. 
DahaÖnce XIV.yüzyıiua:Londra'da dört tane umumi 
hela bulunduğu bilinmektc ise de bunların sıhhi tuva
Ietten çok sadece küçüak birer fosseptik çukuru ol
dukları. London Bridgc'tcki en büyüklerinin günde 
ancak 120-130 kisi t arafından kullanılabi l mesinden 
anla~ılmaktau ır. s(r ingiliz asi lzatlesi ve yazarı olan Sir 
John Harington tarafından dii~linii lerek 15X9'da tat
bik sahasına konulan ilk sı h hi tuvalct. suyla tcmiilc
ııcn hir nevi klozcttir. 1 :W:! yılında hu tm•alcti gören 1. 
Elisabeth bir henzerini Richnıoııu sarayına yaptı rm ı~ 
,.c fakat aristokratlarla din adamları tarafındanşiddet
k kınanmıştır. Bu durum kar~ı~ında Sir Harington. as
lında icat ettifri ,·enilii!.in bir miidafaanamcsi olan ve 
onun sevtani bi r.taraf~ıın bulunmadığını kanıtlamaYa 
çalışan ·The i'v!eramorplıosis of Ajax (Ajax'ın DeğiŞi
mi) <ıd ı nı verdiği bir kitap yazm ı~t ı r. Bu kitaptan söz
konusu ı uvaktiıı. normal div;ın yüksekliğinde bir sel-d 
iiz~Crin~C açılmış bir ddiğ~C oturar;ık kullanıldığı ve cl al
ıınd;ı bu lunan bir mani,·davı cckcrd; arkasınd;ıki dc
pndan akıtıl<ın su ilc de tcmizl~·ndiği iiğrcnilmcktcdir. 
Bu hih!itlen. eserin <Jtlının Grek mitolojisindeki tann
lara i,; ;ın ..:d~: n c.lin~iz Ajax'ın (Gr. Aias). Poscidon'tın 
üç tığlı çatalıyla dokunması üzerine suyagark olup git-
111L'' i ..:kınesind~:n ~:sinkn..:n:k hu s~Ckilde konulduğu 
;ııı l ;ı~ılııı;ıkt;;~lır. • ~ 

1 klaıı ııı Richrnıınc.l :-.ara\ ı'nd<ın sonra dii!cr Avru
l ';ı ';ır:l\ lanııda 'L' nıaııa:-.ııı.- !!ihi hi·ı\'iik binalarda kul
l ; ıııılııı;;~;ı h:ı~l;ıııı:ı'ı :-\\'11. ylizyı l ıı; son larına doğru. 

Sir Harington'dan yaklaşik'bir asır so ara gerçekleşebil
miştir. Dahaönce bu iş için, haklarında özel biraraştır
ma yapılabilecek derecede sanat eseri gibi özenle işle
nen ve hatta kapağı açılınca müzik çalan, kütüphane 
gibi yerlerde de örneğin üst üste konulmuş kitap yığın ı 
izlenimi verecek biçimde kamune edilen lazımlıklar 
kullanılmıştır. Müslümanlar'ın gittikleri ülkelerde ilk 
defa gördükleri helaları çekinıneden kullanınalarına 
ve derhal benimsernelerine karşın Avrupalılar'ın, so
kak larındaki pislik birikimine engel olabilecek bu ye
niliğe karşı direnmelerini kolaylıkla açıklayabilmek 
mümkün değildir. Oysa ki son yüzyıllara gelinceye ka
dar Avrupa 'da en büyük. şehireilik sorununu. pence
relerden boşaltılan lazımlıklar oluşturmuştur. Kanaa
ıimizce kupa ve landa modeli tamamen kapalı araba
lar. sokaklardan ve özallikle Versailles gibi büyük sa
ravların arkasındaki caddelerden gecerkcn. atlarla te
kerleklerin kaldırdığı dayanılmaz koiudan yolcuların 
korunabilmesi için geliştirilmiştir. Paris ve Köln (Co
logne) gibi kalabalık şehirler is~ bu kokuyu bastırabil
mck çabası sonucu. parflim ve kolon ya (ca u de Colog
nc .. Kolonya suyu .. ) inıal;lıında birer san<Jyi merkezi 
halin~ gelmiştir. 

Romalılar'ın ilk umumi helala rı. hazineyegelirkay
nağı olması amacıYla bir i~ wri !!ıhi tesis etmelerine 
ka;~ ııı Mi.isli.imanl~ır. XX. ;·Üzyıl~n ikinci yarısınil ge
linceye kadar aptesanclcri yalnız hayrat olamk halkın 
lıizm~Ctinc sunmuşlar ve bumlardan para kazanmayı 
d i.i~iin memi~lerd ir. 

Baska dinlerden farklı olarak insanların glirtlükha
vaıları;ıa da en nıalırem noktalarına kadar~ıçıklama
iar getiren. gereken hususlarda kaidcler koyan İslam 
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dini. helaya gitmt:nin ftdabını da belirlenıiştir. Bu adap 
arasında. hclaya girmeden önce AUah'a, Hz. Muham
mcd'c \ 'C Kur'an·a gösterilmesi ve çevreye de telkin 
edilmesi !!l'rt:ken biiyük saygının icabı olarak. üzerin
de bu isimler ve ayetler yazılı yüzük, harnail gibi görünür 
L'S\':1\'ı c ıkarıııak: lsl:.lmiyct'in her hususta tavsiye cıı iği 
ı~rıip ,:c ı.Jüzen çerçevesinde sol ayakla girmek. sağ 
a\'alda çıkmak: ihıiyaç duyan bir başkasını zor d urum
tı'a bırakma mak. boşa vakit kaybetmemek ve elbiseye 
fena k oku si nmesine neden olmamak için içeride fazla 
kalmamak: mecbur olmadıkça konuşnıamak. yani te
miz <1lnıavan bir yerde ağız açmamak ve yiyip içmc
mck !!ibi ·sı h hi ve manııki sebeplere bağlanabilecek 
ha~lı;a hususlar sayılabilir. 

AKSABA Oc-ıı:tsl S:a~·ı: !t7-CI~3.S) 

S. E\' ICE'nin Ar~h·lndcn 
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