
ABDERl, EbO Muhammed 

bilinmemektedir. RiJ:ıle'sinden öğrenil
diğine göre, 688'de ( 1289) seyahate 
çıktığı zaman, ailesiyle birlikte, Mağ
rib'de Merakeş'in batısında, kuzeyde 
Tensift nehri boylarından sahilde Su
veyre'ye (Mogador), doğuda Tensift'le 
birleşen Esifinual nehrinden Atlas Ok
yanusu sahillerine uzanan Haha bölge
sinde ve bu topraklara adını vermiş 

olan kabilenin arasında bulunuyordu. 
Bace. Tunus, Kayrevan, İskenderiye ve 
Kahire üzerinden Hicaz'a gitti; dönüşte 
yine İskenderiye'ye uğradı. AbderT se
yahati sırasında zamanının alimleri ve 
edipleriyle görüşme fırsatını buldu. Bu 
sayede muhtelif yerlerde ders aldığı 

alimler arasında Şerefüddin ed-Dimya
tT. İbn Dakikui'Td, Ziyaeddin İbnü'I
Müneyyir, Abdullah b. Harün et-TaT ei
KurtubT, Ebü Zeyd Abdurrahman b. 
EsedT, Ebü'I-Hasan Ali b. Ahmed el-Ka
raft gibi simalar vardır. Eserinden süfi
liğe meyli olduğu anlaşılan AbderT. Tu
nus'ta Şeyh Ebü Muhammed Abdullah 
b. Yüsuf ei-EndelüsT'den hırka giymiş
tir. Ebü'I-Kasım b. Rıdvan ile oğlu Mu
hammed talebeleri arasında anılır. 

Bilinen ve mevcut olan tek eseri er
RiJ:ıletü'l-Magribiyye'dir. Eserde, 25 
Zilkade 688'de ( 11 Aralık 1289) hac fa
rizası için çıktığı seyahati sırasında 

geçtiği yerler hakkında bilgi verir. Eser, 
AbderT'nin gördüğü yerlerin topograf
yasına dair doğru bilgiler ve coğrafi 

tasvirler bakımından ehemmiyet taşı
maz. Fakat arkeoloji bakımından dik
kate değer müşahedeleri, müellifinin 
bu yerlerin örf ve adetlerine dair tetkik 
ve tesbitlerini ve bilhassa XII. asır son
larında Kuzey Afrika'daki ilim ve kültür 
hayatıyla ilgili bol malzemeyi ihtiva eden 
er-RiJ:ıle, gerek müellifin, gerekse oğ
lunun icazet aldığı alimler hakkında et
raflı bilgi verir; işaret edilen asırda ve 
muhitlerde muhtelif sahaların otorite
leri, bunların derslerinde okuttukları 

eski ve yeni ana eserleri tanıtır. Bu ba
kımdan er-RiJ:ıle, daha sonra yazılan 
seyahatname tarzındaki eseriere tesir 
etmekle 'kalmamış, bilhassa hal tercü
mesi müelliflerinin faydalandıkları 

önemli bir kaynak olmuştur. Müellifin 
geniş bilgisi eserinin ehemmiyetini artı
rır. Sağlam bir dil tahsili görmüş olan 
bu kudretli edip, eserinde cinaslar ve 
istiarelerle örülü, tasannulu bir üslüp 
kullanır. Onun bu sanatkar tarafının ve 
dile hakimiyetinin en canlı vesikası şiir
leridir. Eserine aldığı manzumelerinden 
birinde oğluna ahlaki düsturlar gösterir 
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ve nasihatlar verir; diğer bir şiirinde de 
Selahaddin-i EyyübT'ye hitap ederek 
ondan İslam ülkelerini hıristiyanların 
hakimiyetinden kurtarmasını ister. 

er-Rihletü'l-Magribiyye, biri Muham
med ei-FasT (Rabat 1968, Muhammed el
Hamis Üniversitesi neşriyatından). diğeri 
Ahmed b. Cedv (Kostantine, ts., Cezayir 
Edebiyat Fakültesi neşriyatı, sy. 1) tara
fından olmak üzere iki defa neşredil
miştir. AbderT, RiJ:ıle'sinin SOO beyitlik 
bir manzum hulasasını da yapmıştır. 
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ABDEST 
( ..::......-l;l ) 

Başta namaz olmak üzere 
bazı ibadet ve arnelierin 

yerine getirilmesinden önce yapılan 
dini temizlik. 

_j 

Abdest, Arapça'da "güzellik ve te
mizlik" manasma gelen vudı1' (~J ) 
kelimesiyle ifade edilir. Konuyla ilgili 
birçok hadiste zikredilen vudı1' Kur'an-ı 
Kerim'de geçmez. Kur'an'da temizlen
me ve arınmayı genel olarak ifade eden 
kelimeler zeka ( ~j ) ve tuhr (.k ) 
köklerinden türemiştir. İkinci kökten 
türemiş olan kelimeler bazı yerlerde 
maddi temizlik manasma gelirse de 
her iki .kökün müştakları daha çok ma
nevi bir arınmayı ifade eder. Bu di nT te
mizliği anlatmak için Türkçe'de kullanı
lan abdest kelimesi ise Farsça ab (su) 
ve dest (el) kelimelerinden oluşan ve 
"el suyu" manasma gelen birleşik bir 
kelimedir. Fıkıhta, abdeste taharet-i 
suğra (küçük temizlik), gusüle de taha
ret-i kübra (büyük temizlik) denir. Ab
dest almayı gerektiren hallere hades-i 
asgar (küçük kirlilik), gusül yapmayı ge
rektiren hallere de hades-i ekber (bü
yük kirlilik) adı verilir. 

İslamiyet'ten önce, gerek Yahudilik 
ve Hıristiyanlık, gerekse eski Mısır, Me-

zopotamya, Yunan, Roma ve Uzakdoğu 
dinlerinde, genellikle ayine bağlı ve 
sembolik yönleri ağır basan abdest 
benzeri bazı temizlik çeşitleri görül
mektedir. Daha çok din adamları tara
fından belli gün, olay ve yortular müna
betiyle yapılan bu dinT temizliklerdeki 
ortak husus, diniere göre yer yer farklı 
olmakla birlikte, insan vücudunun ya 
bütününün veya yalnız elierin ve ayak
ların veya sadece elierin ve ağzın , hatta 
yalnız parmakların yahut da ayinle ilgili 
bazı eşyanın temizlik ve takdis niyetiyle 
yıkanmasıdır. Abdest almak için su, su 
ile tuz veya başka bir karışım kutsal 
yağ veya kutsal ineğin idrarının (Hindis
tan'da) kullanıldığı da görülür. 

Abdest konusunu ele alan bazı Batılı 
müellifler, İslam'da gerek abdest ge
rekse temizlikle ilgili diğer hususların 
Hz. Peygamber tarafından yahudi, hı

ristiyan ve hatta putperest Arap kay
naklarından alındığını ve bu gelenekle
rin etkisi altında geliştiğini iddia et
mektedirler (bk iA, 1, 25) . Ancak bu id
dialar, onların, İslam'ın orüinal ve sema
vi bir din olmadığı, Hz. Peygamber tara
fından sözü edilen kaynaklardan ikti
bas edilerek uydurulduğu tarzında öte
den beri bilinen, ilmT olmaktan uzak art 
niyetli düşüncelerinin bir uzantısıdır. 

Bazı hadislerde de (bk. Müsned, ll, 98; 
Buhari, "Büyü'", ıooı belirtildiği üzere, 
İslamiyet esasen kendisinden önceki 
semavT dinlerde abdestin bulunduğunu 
doğruladığı gibi, bu hak dinlerdeki hü
kümler, Allah ve Resulü tarafından 

neshedilmeyerek geçerliliklerini koru
dukları ölçüde, İslam fıkhında şer'T hü
kümlerin bir kaynağı sayılmıştır. Bu 
durum. İslamiyet'in kendisini daha ön
ceki semavT dinlerin doğrulayıcısı, mi
rasçısı ve Allah tarafından kemale erdi
rilmiş son şekli (bk ei-Maide 5/ 3; es-Saff 
61 1 6) olarak takdim etmesinin de ta-

bii bir sonucudur. Hz. peygamber'in bir 
defasında su isteyerek abdest uzuvları
nı üçer defa yıkadıktan sonra. "İşte bu. 
benim ve benden önceki peygamberle
rin abdestidir" dediği rivayet edilir (bk 
Müsned, ll, 98; İbn Ma ce, "Tah&ret", 4 7; 
Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, 1. 80) Bu ha
dis münasebetiyle, abdestin daha ön
ceki semavT dinlerde yalnız peygamber
lere mi mahsus olduğu, yoksa ümmet
Ierine de mi şamil bulunduğu hususu 
müslüman alimler arasında tartışma 
konusu olmuştur. Her ne şekilde olursa 
olsun, İslamiyet, bu ilahi dinlerin unu
tulan ve tahrif edilen birçok hükümleri 



gibi abctesti de kendine has orijinalitesi 
içinde, yeni bir şekil ve muht-evaya ka
vuşturarak teşri kılmıştır. 

Kur'an-ı Kerim'de abdestle ilgili hük
mü açıklayan. "Ey inananları Namaza 
kalktığınızda yüzlerinizi. dirsekiere ka
dar kollarınızı yıkayın. başlarınızı mes
hedin ve topuklara kadar ayaklarınızı 
yıkayın · (ei-Maide 5/ 6) mealindeki 
ayet, Medine döneminde nazil olmuş

tur. Namazın ise Mekke döneminde Mi'
rac gecesi farz kılındığı , Cebrail'in Hz. 
Peygamber' e namaz ve abctesti öğrete

rek birlikte abctest alıp namaz kıldıkları 
ve söz konusu ayetin nüzulünden önce 
asla abctestsiz namaz kılınmadığı. siyer 
alimlerinin üzerinde ittifak ettikleri bir 
husustur. Abdestin ilgili ayetle farz kı
lındığı. daha önceleri ise namaz için ab
dest almanın mendub olduğu yolunda
ki münferit görüşler bir yana, bütün 
müslüman alimler abdestin Cebrail'in 
öğretmesiyle Mekke'de namazla birlik
te farz kılındığını. zikredilen ayetin de 
mevcut bir hükmün ehemmiyetine bi
naen teyit ve takriri mahiyetinde oldu
ğunu kabul ederler. Böylece abdest, 
üzerinde ihtilaf söz konusu olamaya
cak kesin ve müstakil bir nassa dayan
dırılmış olup. namaza bağlı tali bir hü
küm mülahazasıyla zamanla önemsen
meyerek ihmal edilmesi ihtimali orta
dan kaldırılmıştır. Bunun yanında, ilgili 
ayet nazil oluncaya kadar ResGlullah'ın 
abctest almadan hiçbir iş yapmadığı ve 
hatta konuşmadığı rivayet edilmekte
dir (bk. Elmal ıl ı. Hak Dini Kur'an Dili, ll. 
ı 583). Ayet. abdestin her amel için de
ğil. namaz için farz kılındığını açıkla

makla aynı zamanda Resuluilah için de 
bir ruhsat getirmiş olmaktadır. Nite
kim daha sonraları, abdestin yalnız na
maz vb. ibadetler için gerekli olduğu 
çeşitli münasebetlerle Hz. Peygamber 
tarafından dile getirilmiştir. 

Zahiriler ile Şiiler, ayetin zahiri mana
sma dayanarak her namaz için ayrı ab
dest alınması gerektiğini ileri sürerler. 
Gerçi Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşi
din'in genellikle her namaz için ayrı ab
dest aldıkları bilinmektedir. Ancak 
Mekke'nin fethi gününde Hz. Peygam
ber aynı abdestle birden fazla vaktin 
namazını kılmış ve Hz. Ömer'in, daha 
önce böyle yapmadığını söyleyerek du
rumu sorması üzerine. bunu bilerek 
yaptığını belirtmiştir. Yine sahabeden 
birçoklarının aynı abdestle birkaç vak
tin namazını kıldıkları sahih hadislerle 
rivayet edilmektedir. Gerek bu rivayet-

ler, gerekse abdestle ilgili ayetin deva
mında teyemınümden bahsedilirken, 
hades•in tasrih edilmesi gibi deliliere 
dayanan dört Sünni mezhep alimleri, 
ayette geçen "namaza kalktığınızda " 

ifadesini, "abdestsiz olduğunuz halde 
namaza kalktığınızda" şeklinde yorum, 
Iayarak her namaz için ayrı abctest al
manın farz değil. sünnet olduğunu ka
bul etmişlerdir. Bazı müsteşriklerin id
dia ettikleri gibi (bk. iA, 1, 25), hiçbir is
lam alimi bu ayeti tefsir ederken, kendi 
anlayışını desteklemek gayretiyle, 
Kur'an metni arasına ilaveler yapmış 
değildir. Müfessirlerin ayetleri yorum
larken mananın anlaşılması için birçok 
yerde böyle takdiri ifadeler kullanma
ları tabiidir. 

Namazdan başka, Kur'an'a dokun
mak. Kabe'yi tavaf etmek ve tilavet 
secdesi yapmak gibi ibadet ve arneller 
için de abctest almak şarttır. Sünni 
mezhepler bu konuda görüş birliği için
dedirler. Kur'an 'a dokunmak için ab
destin farz olduğu hükmü Kur'an'a ve 
Sünnet'e dayanır (bk. ei-Vakıa 56/ 79; 
Beyhaki, es·Sünenü'l·kübra. ı . 87-88; bu 
delil lerin değerlendirilmesi için ayrıca bk. 
KUR' AN). Abdestin Ka be tavafı için vacip 
oluşu ise yalnızca sünnetten kaynak
lanmaktadır (bk. Müsned, III , 414; Nesai. 
"Menasik", I 36; Tirmizi, "Hac", 112). Bu
nun dışında. fıkıh kitaplarında zikredi
len diğer bazı durumlarda abctest al
mak müstehabdır. Yatmadan önce, va
kit namazları için ayrı ayrı, cünüp olan 
kimselerin yemek-içmek istediklerinde 
abctest almaları bu cümledendir. 

Abctest temiz su ile alınır: bu suyun 
vasıfları fıkıh kitaplarında anlatılmıştır. 

Suyun bulunmaması halinde veya kul
lanma imkanı olmayan durumlarda te
yemmüm edilir. 

Abctestin farzları , ayette (ei-Maide 
5/ 6) zikredildiği üzere şunlardır: Yüzü 
yıkamak, kolları dirsekiere kadar yıka
mak, başa meshetmek. ayakları topuk
Iara kadar yıkamak. Sünni dört mezhep 
bu şartlar üzerinde ittifak etmiştir. An
cak Şafiiler bu şartlara, niyet ve tertibi 
de ilave ederler. Hanbeliler tertibi ve 
uzuvların ara verilmeden ardarda yı

kanmasını (muvalat). Malikiler niyet ve 
uzuvların ardarda yıkanması yanında. 
uzuvların yıkanırken ovulmasını da 
(ted!Tk) abctestin şartlarından sayarlar. 
Hanefiler'e göre, ayette zikredilen dört 
şart dışındaki bu ilaveler farz değil 

sünnettir. Bu şartlara riayet edilerek 
alınan bir abctestin sahih olabilmesi 
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için. abctest uzuvlarında kuru yer bıra
kılmaması ve deri üzerinde suyun te
masını engelleyecek bir şeyin bulunma
ması gerekir. Abctestin şartları ve bu 
şartların mahiyetiyle ilgili diğer görüş 
ayrılıkları, konuya dair ayet ve hadisle
rin farklı yorum ve değerlendirilmesin 

den kaynaklanmaktadır. Burada zikre
dilmesi gereken bir husus da şudur: 

Sünni dört mezhep ile Hariciler ve Şia 
mezheplerinden Zeydiyye'ye göre ab
dest alırken ayakları yıkamak farz ol
duğu halde, imamiyye (Ca 'feriyye) Siası, 
ayakların yıkanınayıp çıplak olarak 
üzerlerine meshedilmesi gerektiği gö
rüşündedir. Bu ihtilaf. abdestle ilgili 
ayette bulunan bir okuyuş (kıraat) 

farklılığından ileri gelmektedir. Abctest 
konusunda Hz. Peygamber ve ashabı
nın tatbikatma aykırı olan imamiy
ye'nin bu görüşü diğer mezheplerce 
reddedilmiştir. Hz. Peygamber'in sün
netiyle sabit olan "mest üzerine mes
hetmek" ise Sünni mezheplerce benim
senirken Hariciler ve Şiiler tarafından 

kabul edilmemiştir. 

Abctestin Hz. Peygamber'in uygula
masına dayanan bazı sünnetleri de var
dır ki başlıcaları şunlardır: Abdeste 
besmele ile başlamak, önce elleri bilek
Iere kadar yıkamak, ağıza ve buruna su 
vermek (mazmaza• ve istinşak•). ön
ce sağ organları yıkamak veya meshet
mek. organları üçer defa yıkamak, ku
laklara ve boyuna meshetmek, misvak 
kullanmak. Niyet. tertip, organları ar
darda yıkamak ve ovmak da Hanefi
ler'e göre sünnettir. Abctestten sonra 
iki rek'at namaz kılınması da Hz. Pey
gamber tarafından tavsiye edilmiştir. 

Abctest alırken kı bleye dönmek, suyu 
israf etmemek, zaruret olmadıkça baş

kasından yardım istememek, gereksiz 
yere konuşmamak, ağıza ve buruna su
yu sağ elle vererek burnu sol elle te
mizlemek gibi hususlar abctestin ada
bından olup bunların aksini yapmak 
mekruhtur. 

Usul ve adabına uygun bir abctest 
şöyle alınır: Abdeste besmele ile başla 

nıp önce eller bilekiere kadar üç defa 
yıkanır. İki elin parmak aralarının da 
iyice yıkanmasına dikkat edilir. Misvak 
veya fırça ile. bunlar yoksa sağ elin par
maklarıyla dişler temizlendikten sonra, 
ağız sağ avuca alınan su ile üç defa çal
kalanır. Üç defa da yine sağ elle buruna 
su çekilir ve sol elle sümkürülür. Oruçlu 
olmayan kimse avucuna bol su alarak 
suyun ağız ve burun un her yerine ulaş
masını sağlar. Oruçlu olanın ise da-
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ha tedbirli davranarak suyun bağaza 
kaçınamasına dikkat etmesi gerekir. 
"Niyet ettim Allah rızası için abdest al
maya" diye niyet edilerek yüz üç defa 
yıkanır (eller yıkanırken de niyet edilebi
lir) Sakalı olan kimse parmaklarını alt
tan yukarı sakalın arasına geçirerek kıl 
diplerine suyun ulaşmasını sağlar. Son
ra sağ kol dirsekler de dahil olmak üze
re üç defa yıkanır. Ardından sol kol aynı 
şekilde yıkanır. 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

ınakla kulağın dışı, şahadet parmağı 

veya serçe parmakla içi meshedildikten 
sonra her iki elin arkasıyla boyun mes
hedilir. önce sağ, sonra sol ayak, par
mak uçla rından başlayarak topuklar ve 
aşık kemikleri dahil olmak üzere bilek
Iere kadar üçer defa yıkanır. Parmak 
aralarının yıkanmasına özel dikkat gös
terilir. 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 
yollarından herhangi bir şeyin çıkması. 
Bayılma, delirme, sa rhoş olma ve uyu
ma gibi şuurun kontrolüne engel olan 
durumlar. Vücudun herhangi bir yerin
den kan. irin gibi şeylerin çıkarak ak
ması ve yaranın etrafına yayılması (Şa fii 

ve Ca' feriler'e göre bu durumda abdest 
bozu lmaz). Ağız dolusu kusmak. Kadın 
ve erkeğin tenlerinin birbirine değmesi 
(Hanefiler'e göre bu durumda abdest bo
zulmaz. Ancak, ki ş ile rin birbirlerine mah
rem olup olmamaları. cinsi haz ve kasdın 
bulunup bulunmaması gibi hususlarda 
HanefT!er dışındaki mezhepler arasında 
görüş ayrılıkları va rd ır) . Bunlardan baş
ka, mezheplere göre farklılık gösteren 
diğer bazı hallerde de abdest bozulur. 

Abdest. başlı başına bir maddi te
mizlik olması ve bi rçok tıbbi faydalar 
taşıması yanında , temelde bir manevi 
temizlik ve arınma vasıtasıdır. Abctes
tin imanın yarısı olduğunu, abdest alır
ken yıkanan uzuvlardan günah ların dö
küldüğünü , kıyamet gününde müslü
manların abdestin eseriyle yüzleri, el ve 
ayakları parlak olduğu halde çağrıla

caklarını ifade eden hadislerle, abdes
tin fazileti hakkındaki diğer birçok ha
dis 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 
sayılması da onun bu özelliğini göste
r ir. Kur'an'ın ve Hz. Peygamber'in te
mizlik ve arınınayla ilgili emir ve tavsi
yeleri yanında, İslamiyet'te en önemli 
ibadet olan ve günün belli vakitlerinde 
eda edilen namazın bir ön şartı olarak 
farz kılınan abdest, bu yönüyle. müslü
manların her zaman maddi ve manevi 
temizlik içinde bulunmalarını düzenli 
biçimde sağlayan bir temel unsurdur. 
Vücudun dış tesiriere daha açık ve do
layısıyla kirlenme ihtimali daha çok 
olan yerlerinin sık sık yıkanmasının te
mizlik ve sağlık açısından temin edece
ği faydalar, açıklanmaya lüzum göster
meyecek kadar çoktur. Bunların yanın
da abdestin insan sağlığı bakımından 
temin edeceği diğer maddi faydaların 
bazıları şöyle sıralanabilir : 

Vücut doku ve hücrelerinin iyi besle
nebilmesi için kan dolaşımını sağlayan 
damarların tabii esnekliklerinin korun
masında ve damar sertlikleri ile tıkan
malarının önlenmesinde abdestin rolü 
büyüktür. Vücutla farklı ısıdaki suyun 
deriye temas etmesiyle damarlar açılıp 
kapanarak esneklik kazanır. Damarlar
da daralma ve tıkanmaya yol açan vü
cut dokularındaki birikmiş artık mad
delerin daha çok el, ayak ve yüz bölge
lerinde bulunduğu göz önüne alınırsa, 
abdest alırken , yıkanmak üzere bu or
ganların 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 te
mel korunma sistemi olan lenf dolaşı
mını sağlayan ve vücuda giren mikrop
lara karşı koyarak onlarla savaşan be
yaz kan hücrelerini (lenfosit). dokuların 
en ücra köşelerine ulaştıran lenf da
marlarının düzenli çalışmasında da ab
destin büyük tesiri vardır. Abdestte el 
ve ayakların yıkanması , vücut merkezi
ne uzak bölgelerdeki lenf damarlarının 
dolaşım hızını artırdığı gibi, lenf siste
minin en önemli bölgeleri olan yüz. bo
ğaz ve burnun yıkanması da bu siste
me önemli bir masaj ve güç kaynağı 
olur. D iğer taraftan, insan vücudunda 
bütün hücrelerin çevresinde belli bir 
oranda bulunan ve vücut bütününde 
normal durumda hissedilmeyecek dere
cede 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 se
bep olur. Bu durum. sinir sistemi üze
rinde ciddi rahatsızlıklar değuracağı gi
bi, deri altındaki minik kasların yorul
ması ve esnekliklerini kaybetmesi se
bebiyle yüzde ve diğer yerlerde kırışık
lıklar ve sarkmalara da yol açar. Vücut
taki 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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Iii ABDÜLKADiR ŞENER 

ABDESTHANE 
( ..,;\>...:....,.-':\ ) 

İdrar ve sindirim artıklarını 
çıkarmak için 

özel olarak yapılmış yer, helii. 
..J 

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


