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Öz 

İnsanlar, yaşama devam etmek için yeme ve içme ihtiyaçlarına gereksinim duymaktadırlar. Bunların 
sindirilmesinden sonra insan vücudundan dışarı atılması da biyolojik bir zorunluluktur. Başlangıçta, insanların 
tuvalet ihtiyaçlarını doğada giderdikleri bilinmektedir. Ancak, yerleşik hayatın getirilerinden olan kentleşme ve 
modernleşme ile beraber tuvalet mekanları yapılmaya başlanmıştır. Buna paralel olarak kanalizasyon ve su 
sistemlerinin gelişmesi, uygarlığın bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.  

 Antik Yunan ve Roma dönemi tuvalet kültürü hakkında birçok çalışma mevcutken, Ortaçağ dönemi 
İslam toplumlarının, insan dışkısı ve idrarının necis kabul edilmesinden ötürü olsa gerek, tuvalet kültürü ve 
lazımlık hakkında çalışmalar çok yetersizdir.  

 Gerek yetişkinlerin gerekse bebeklerin tuvalet ihtiyacını gidermek için kullandıkları lazımlıkların; 
formu, bezemesi ve mahremiyet kavramından kaynaklı kullanım alanlarının toplumdan topluma değiştiği 
görülmektedir. Antik döneme ait bulgular, lazımlıkların sadece ihtiyaç giderme amaçlı kullanılan basit kaplar 
olmadığını, aynı zamanda kullanıcının zenginliğini yansıtan değişik motiflerle bezenmiş sanatsal açıdan da önem 
teşkil ettiğini göstermektedir. Ancak İslami döneme ait eserlerde, bezeme unsuru arka planda olmasına rağmen 
lazımlıkların kullanım alanlarında, formlarında, hamurlarında değişikliğin ve çeşitliliğin olduğu görülmektedir. 
Nitekim lazımlıkların, toplumların yaşayışı, inancı, kültürü ve ekonomisi hakkında önemli bilgiler sunduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. 

 Bu çalışmada 2006, 2009 yıllarına ait Hasankeyf Kazı alanlarından olan; Sahil Sarayı ve Büyük 
Saray'da bulunan 10 adet lazımlığın; sır özelliği,  hamur yapıları, dokuları ve formları tasnif edilmeye 
çalışılmıştır. Ayrıca tuvalet kültürünün gelişimi ve beşiklerde lazımlık kullanımı da ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimler: Lazımlık, Ortaçağ, Hasankeyf, Tuvalet, Seramik 

Abstract 

 People need to eat and drink in order to survive. It is also a biological necessity for them to be expelled 
from the human body after their digestion. Initially, it is known that people are going to need toilet facilities in 
nature. However, with the urbanization and modernization of the built-in lifestyle, toilet spaces have begun to be 
constructed. Parallel to this, the development of sewerage and water systems has been regarded as a sign of 
civilization. 

 There are many studies about toilet culture in ancient Greek and Roman period, but studies on toilet 
culture and potty are very inadequate because of medieval Islamic societies, human excreta and urine being 
accepted as necis. 

 Whether the adults need to use the toilets needed by babies to get rid of the toilet; form, decoration and 
use of space originating from the concept of confidentiality are seen to change from society. The finds of ancient 
times show that pots are not only simple containers used for dealing with need, but also important in artistic 
aspect, which is decorated with different motifs reflecting the richness of the user. However, it is seen that in the 
works belonging to the Islamic revolution, the decoration is in the backplane, in its forms, and in the doughs, the 
variety and diversity. Indeed, pots are an undeniable reality that offers important information about the life, 
beliefs, culture and economy of societies. 



 This study was carried out on Hasankeyf excavation areas of 2006-2009. The beach palace and the 10 
palaces in the Great Palace; glaze properties, dough structures, textures and forms were tried to be classified. The 
development of toilet cultures and potty use in cradles are also discussed. 
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Giriş 

Bu konuyu ele almamızın sebebi, neredeyse hiç çalışılmamış olan lazımlık ve çok az çalışılan 
tuvalet kültürüne dikkat çekmektir. Çalışmanın konusunu oluşturan bu kap grubu, Anadolu’da çeşitli 
dönemlere ait kazılarda bulunan seramik türündendir. Ancak Anadolu’daki kazılarda çokça bulunan 
lazımlıkların; işlevi, formu ve dönemsel gelişimi hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Amacımız, 
arkeolojik kazılarda bolca bulunan ancak, çalışılmayan bu grubun sanat tarihi camiasında 
farkındalığını oluşturmaktır.   

Ortaçağın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Hasankeyf'te; 1985 yılında Prof. Dr. M. 
Oluş Arık’ın başkanlığında başlayan kurtarma kazıları, 2004 yılında Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam 
sorumluluğuna geçmiştir.1 

Tuvalet Kültürünün Gelişimi 

Çalışma konusunu oluşturan lazımlığın gelişimi, kullanım alanları ve Hasankeyf örneklerine 
geçmeden önce tuvalet kelimesiyle tuvalet yapısının gelişimini açıklamak gerekmektedir.  

Fransızca bir sözcük olan tuvalet Müslüman halk arasında abdesthane olarak 
adlandırılmaktadır. Abdesthane kelimesi; Farsça el suyu, ibadet öncesi temizliğin yapıldığı kapalı 
hane, hela olarak adlandırılmıştır. Kısacası, idrar ve sindirim artıklarını saklamak için yapılmış olan 
kapalı mekanlara verilen isimdir (Erdem, 1998: 70). Yapılan araştırmalara göre tuvalet ve fosseptik 
çukurlarının izleri, ilk olarak M.Ö. 3. binde Mezopotamya ve İndus Vadisi'nde, daha sonraları Girit ve 
Miken uygarlıklarında görülmektedir. Mezopotamya’da yaşamış olan Akad Krallığı döneminde soylu 
büyük yapıların içerisinde klozete benzer tarzda tuvalete rastlanılmıştır ( Horan, 1997: 9-11; Gülbay, 
2003: 1). At nalı şeklinde oturaklı bu örnek, klozetli tuvaletin prototipini oluşturmaktadır (Horan, 
1997: 10). Aynı zamanda sifonlu tuvaletlerin kullanıldığı M.Ö.2. binyıl ortalarında Girit 'teki meşhur 
Knossos Sarayı'nda ortaya çıkarılmıştır (Gülbay, 2003: 1). M.Ö. 14. yüzyılda Mısır’da yer alan Tel-el 
Amarna’da banyo dolabının içerine yerleştirilmiş, oturağı kireçtaşından olan, klozeti anımsatan tuvalet 
bulunmuştur. Bu klozetli tuvaletin altında ise boşaltılabilir portatif çömlek kullanılmıştır (Gülbay, 
2003: 1-2). M.Ö.7. yüzyıl Anadolu'da Van Çavuştepe'de Urartular döneminden kalan çok gelişmiş 
çeşmeli, sabit bir tuvaletin varlığı tespit edilmiştir (Erzen, 1978: 9; Gülbay, 2003: 2). Erzincan 
Altıntepe Kazısı’nda da Urartu dönemine ait at nalı biçiminde tuvalet taşına rastlanılmıştır 
(Karaosmanoğlu ve Yılmaz, 2012: 355-356). M.Ö.4. yüzyılda ise Yunanistan'da bir evin içerisinde iki 
atık deliği olan, düzensiz taşlarla çevrelenmiş sabit bir tuvalet örneği dikkat çekmektedir. Bu evlerin 
banyolarındaki sular ise toprak borular yardımıyla dışarıya çıkartılmıştır (Gülbay, 2003: 2). 

Roma kültüründe tuvaletlerin günümüz teknolojisinden farklı olmaması ilginçtir. Daha önceki 
dönemlerde tek tuvaletin aksine Roma döneminde latrina adı verilen kamuya açık umumi tuvaletler 
görülmeye başlanmıştır (Anonim, 1997: 1094). Bu umumi helalar ilk paralı tuvalet olma özelliğini 
göstermektedir (Erdem, 1998: 71). Roma tuvalet yapıları aynı anda 85 kişinin ihtiyacını gidereceği 
büyük boyutlarda yapılmıştır. Latrinalar, su ile hava sirkülasyonu ve sosyalleşme olaylarından dolayı 
beş farklı tipolojiyle karşımıza çıkmaktadır (Gülbay, 2003: 7-16). Bu mekanların temel sorunu olan 
pis kokuyu yok etmek için, yapının üst örtü sistemi kaldırılarak, peristil adını verdikleri plan 
uygulanmıştır. Latrinalarda, temiz ve pis kanallara verilen su, pişmiş topraktan yapılan künkler 
vasıtasıyla çatıdan aktarılmıştır (Gülbay, 2003: 12-14). Tuvalet yapılarında ana malzeme olarak taş 
tercih edilmiştir. Oturma yerleri ise ahşap veya mermerden yapılmıştır. Oturakların önündeki hendeğin 
içinde insanların dışkıları akmaktadır. Ayrıca helaya gelen müşteriler hacet sonrası arkalarını 
temizlemek için tuvalet kağıdı yerine ucuna sünger sarılı sopalar kullanmışlardır. Bu sopayı tuvalete 

                                                                 
1 Hasankeyf Kazısı’nda bulunan toprak lazımlıkları çalışmama izin veren değerli hocam sayın Prof. Dr. Abdüsselam 
ULUÇAM’a teşekkürlerimi bir borç bilirim. 



gelen herkes kullanabilmektedir (Horan, 1997: 17; Gülbay, 2003: 17-18). Roma dönemi tuvalet 
yapılarında hijyene dikkat edilmediği ayrıca, mahremiyet kavramının önemsenmediği dikkat 
çekmektedir (Resim 1). 

Roma dönemi evlerinde, altında atık su borusunun döşendiği klozetli tuvaletler kullanılmıştır 
(Erdemir, 2010: 108). Ayrıca Pompei'de yapılan kazılarda konutlardaki tuvaletler mutfağın bir 
köşesinde çok enteresan bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu mekanlar havasız olduğu için 
böceklerin uğrak yerleri olmuştur. Tuvaletler, karanlık olduğu için kandillerle aydınlatılmış olabileceği 
düşünülmektedir (Gülbay, 2003: 23). 

Roma döneminde görülen, uygarlığın nişanesi sayılan tuvalet yapısının ihtişamını Ortaçağ 
Avrupa’sında görememekteyiz.  Avrupa’da XIV.- XV. yüzyılda az olmakla beraber helalar tekrar 
gündeme gelmiştir. Ancak bu helalar strüktür bakımından başarısız denemeler olmuştur (Horan, 1997: 
35). XVII. yüzyılda ise, daha önce başlamış olan insan dışkılarını pencereden atma geleneği devam 
etmiştir. Erkeklerin ve kadınların caddenin sol tarafında yürümesinin sebebi de pencereden atılacak 
olan pisliğin sıçramasını engellemektir (Resim 2). Sokakların pis kokması, görüntü kirliliği ve en 
önemlisi de sağlık problemlerinden dolayı VI. Edward kanalizasyon sisteminin yapılmasını istemiştir. 
Ancak, Edward’ın düşüncesi çok fazla önemsenmemiştir (Horan, 1997: 44). Bu dönemde yaygın olan 
kullanım; ahşap kapaklı kutunun içine konulmuş olan lazımlıktır. Lazımlıklar bezemeli, süslü olduğu 
gibi yas göstergesi olarak siyah renkle de kaplanmaktaydı (Resim 3, Horan, 1997: 50). 

 XVIII. yüzyıl Avrupa’sında zengin evlerin içerisine klozetli tuvaletler yapılmaya başlanmıştır. 
Bu klozetli tuvaletler, kapaklı oturaklar şeklinde düşünülmüş ve ev içi kanalizasyon sistemine 
bağlanarak tasarlanmıştır. Hastalıkların çoğalmasıyla beraber XIX. yüzyılın sonunda tuvaletler altın 
çağını yaşamaya ve herkes için tuvalet yapıları önemli olmaya başlamıştır (Horan, 1997: 74). 

Antik dönemdeki tuvalet yapılarının temizliği para ile yapıldığı için sadece zenginlere özgü 
olduğu anlaşılmaktadır (Gülbay, 2003: 3). Hellen toplumlarında tuvalet yapıları Ortaçağda olduğu gibi 
mimarinin vazgeçilmez öğesi haline gelmemiştir (Erdemir, 2010: 103-106).  

Antik Yunan yazarlarının tuvalet kültürü hakkında verdiği bilgilere göre ise; Antik Mısır 
döneminde güneş ve su kutsal sayıldığı için denize işeme yasaklanmıştır (Hesiodos, 2012: 48-49). 
Ayrıca yazılı kaynaklarda Mısır kadınlarının ayakta, erkeklerinin çömelerek işediği yer almaktadır. Bu 
insanların tuvalet ihtiyaçlarını evlerinin içinde giderdikleri ve dolayısıyla yemeklerini dışarıda 
yedikleri yazılıdır (Herodotos, 1973: 146, 881).  

İslam toplumlarında ise; Hz. Muhammed döneminde Mekke ve Medine’de tuvalet yapısının 
bulunmadığı çeşitli hadislerden anlaşılmıştır (Erdem, 1998: 71). Ancak, ilerleyen süreçte tuvalet, farklı 
bir uygulamayla karşımıza çıkmaktadır. Emevi saraylarında ve Anadolu kervansaraylarında 
payandaların tuvalet olarak düzenlendiği bilinmektedir (Yavaş, 2009: 220). Emevi döneminde 
Suriye’de yapılan cami, kasır ve saray gibi gösterişli büyük yapıların hepsinde hela mevcuttur. Şam 
Emeviye Camii ise İslam dünyasının ilk umumi helasını bulundurmaktadır (Erdem, 1998: 72). X.-XI. 
yüzyıllara ait Fustat evlerinde, tuvaletler odaların köşelerinde yer almaktadır. Tuvalet, havuz ve sarnıç 
arasındaki bağlantı toprak künklerle sağlanmıştır. Pis sular, künk ile dışarı tahliye edilmiştir (Yavaş, 
2009: 224).  Bu özellik Anadolu’daki yapılarda da dikkat çekmektedir.  

 Kaynaklarda, Samarra evlerindeki ıslak bölümlerin karanlık olduğu ve ışık almadığı 
belirtilmektedir. Nitekim, Anadolu Ortaçağ sivil yapılarında da loş, karanlık olan alt katlar tespit 
edilmiştir. Samarra’daki ve Anadolu’daki bu karanlık mekanların mahremiyet kavramından dolayı 
muhtemelen tuvalet oldukları düşünülmektedir (Yavaş, 2009: 221). Kubadabad Sarayı’nın 
kuzeydoğusunda bulunan Malanda Köşkünün alt katında yer alan üç bölümlü mekanın orta gözü; içten 
bir tuğla duvar vasıtasıyla bölünerek oluşturulmuş, fosseptik çukurlu gelişmiş tuvalet yapısı olduğu 
anlaşılmaktadır (Yavaş, 2009: 222). Selçuklu dönemi Alanya da yer alan Sedre Köşkü'nde ise, üst 
katta bulunan mekanların birindeki odaya su getirmek için niş içerisinde iki farklı künke 
rastlanılmıştır. Bu iki künkün önünde lavabo düzeneği dikkat çekmektedir (Yavaş, 2009: 222-223).  

Ortaçağ’da kervansaray ve saray gibi büyük yapılardan yola çıkarak tuvalet mimarisi hakkında 
biraz bilgi edinebiliyoruz. Günümüze ulaşan bu sivil mimarideki tuvalet yapıları tek hela taşı ve su 
haznesi şeklindedir. Bahsi geçen mekanlardaki tuvaletlerde temiz ve pis suyun üst üste iki künk 



yoluyla dışarı akıtıldığı, dönüşümün bu şekilde sağlandığı tespit edilmiştir (Yavaş, 2009: 216-217). 
Tarihi bulgular neticesinde, kanalizasyon sistemi büyük ve gösterişli yapılarda tercih edilmiştir. Ancak 
sıradan halkın kullandığı tuvaletlerin boşaltım sistemi hakkında bilgiler yok denecek kadar azdır.   

Helalar, IX. ve XX. yüzyıl teknik imkanları kullanılana yani koku problemi çözülene kadar 
evlerin dışında ve uzağında tutulmuştur. Bu sebepten dolayı helaya ayak yolu gibi yürümekle ilgili 
değişik adlandırmalar yapılmıştır. Dini inançlardan dolayı helalar kıble yönünde yapılmamıştır 
(Erdem, 1998: 71). Günümüzde bile helaların kıble yönünde olmamasına dikkat edilmektedir. Roma 
dönemindeki umumi helaların, devlet hazinesine gelir sağlasın diye paralı yapılmasından daha önce 
söz etmiştik. Müslümanlar ise XX. yüzyılın ikinci yarısına kadar, halka hizmet vermesi için helaları 
ücretsiz yapmışlardır (Erdem, 1998: 72). Müslüman toplumlarında hela yapılırken, ticari kaygının ön 
planda olmadığı dikkat çekmektedir.  

Lazımlığın Gelişimi, İşlevi ve Beşiklerde Kullanımı 

Lazımlık kelimesinin sözlüklerde birebir karşılığı bulunmamaktadır. Ancak Osmanlıca 
“lüzüm” kelimesinden gelmiş olabileceği düşünülebilir. Lüzum gerekli, lazım olan şey anlamına 
gelmektedir (Devellioğlu, 1970: 664; Özön, 1989: 466). Lüzum kelimesinin sonuna “lük” eki 
eklenmesiyle lüzumluk ve nihayetinde lazımlık şekline gelmiştir diyebiliriz. Lazımlık; bebeklerin veya 
yetişkinlerin tuvalet ihtiyacını giderdikleri kaba verilen isimdir. 

Lazımlıkların kullanımı çok eskiye Mezopotamya’ya kadar dayandığı dikkat çekmektedir. 
Mezopotamya da tuvaletin atıkları klozetin hemen altında bulunan portatif çömlek kaplarda 
toplanmıştır (Gülbay, 2003: 2). Mezopotamya’da ki lazımlık örnekleri aslında toplama ve biriktirme 
görevi üstlenmiştir.  M.Ö.5.yüzyıla ait figürlü vazoların üzerindeki şölen sahnelerine göre, insanların 
dışkılarını toprak kaplar yoluyla dışarıdaki kanallara attıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca bu şölen 
sahnelerinde, köleler ellerinde büyük tuvalet ihtiyacı için lasana, küçük tuvalet için ise amis adını 
verdikleri kapları tutmaktadırlar. Erkeklerin kullandığı kabın adına amis denilmiştir. Geceleri 
kadınların ihtiyaçlarını giderdikleri kabın adı skaphiondur. Skaphionların içerisine hacet sonrası rahat 
temizlenmesi için biraz toprak doldurulmuştur. Grek kültüründe bebekler için ise pişmiş topraktan 
lazımlıklar veya yüksek oturak kullanıldığı tespit edilmiştir (Resim 4 -Gülbay, 2003: 5). Atina 
Müzesi'nde yer alan Hellen dönemine ait oturaklı lazımlık örneği bizlere, Hellen toplumlarında 
çocukların tuvalet eğitimi için bunu kullandıklarını göstermektedir. Antik dönemde de çocuğun tuvalet 
eğitimi için lazımlık kullanıldığı görülmektedir. Şöyle ki, antik döneme ait khous adı verilen testinin 
dış yüzeyine, tuvalet eğitimi verilmek üzere; ayaklar sarkıtılacak şekilde tasarlanmış, pişmiş topraktan 
üretilmiş lazımlığa oturan çocuk resmedilmiştir (Jenkıns, 1988: 12-13).  

Greklerde tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesi için mekan kullanımının yaygın olmadığı, ancak 
bu ihtiyaçlarının lazımlık kaplar tarafından taşıma yoluyla giderildiği bilinmektedir (Gülbay, 2003: 6). 
Tuvalet yapısının tercih edilmemesi, bu kültürlerde lazımlığın çok fazla kullanılmasına fırsat vermiş 
olmalıdır. Antik Yunan döneminde Sybaris kentinde bulunmuş olan lazımlık örneği, Yunanlıların 
lazımlığı sadece ihtiyaç giderme amacıyla kullanmadıklarını, aynı zamanda estetik kaygınında ön 
planda olduğunu göstermektedir. Bu kentteki lazımlıklar ayaklı oldukları için odanın herhangi bir 
köşesinde hacet giderdikleri düşüncesini akla getirmektedir. Kaynaklarda, Sybaris insanları yolculuk 
sırasında bile süslü lazımlıklarını yanlarında ayırmadıkları da yer almaktadır (Horan, 1997: 15). 

Latrinalarıyla meşhur olan Roma kültürünü ele alacak olursak; Roma toplumlarında 
latrinarlardan yararlanamayan yoksul insanlar gece ihtiyaçlarını gidermek için çömlek kullanmışlardır 
(Gülbay, 2003: 20). Çömleklerin içindeki dışkılar evlerin penceresinden aşağı atılırdı. Pencereden 
sokağa atma olayı XX. yüzyılın başına kadar devam ederek, caddelerin pis kokmasına ve çeşitli sağlık 
sorunlarının yaşanmasına sebep olmuştur (Gülbay, 2003: 21). Aynı zamanda Roma döneminin zengin 
soylu kişileri, hacetleri için altın veya değerli madenlerden yapılmış çanaklar kullanmıştır. Yoksul 
kişilerin veya sıradan insanların ise ihtiyaçlarını kil çömleklere giderdikleri bilinmektedir (Horan, 
1997: 17-18). Roma dönemi cadde ve sokak kenarlarına yolcular için "gastra" adını verdikleri vazolar 
konulması da ayrı bir inceliktir (Horan, 1997: 16-17). 

V. yüzyılda hac görevini yapmak üzere deniz yolculuğu yapan her hacının yatağının başında 
bir tane lazımlığın yer aldığı bilinmektedir. Bu lazımlıkların içerisindeki dışkıların kötü kokmaması 
için sabahın erken saatlerinde boşaltılması gerektiğine inanılmıştır (Horan, 1997: 30-31). 



Ortaçağ'da tuvalet sorunu çözülen bir sistem değildi. Bu dönemde insanlar ihtiyaçlarını 
gidermek için oturak kullanmışlardır. “Lazımlık” veya “orijinal” adını verdikleri oturakların; zemini 
geniş, boyunları uzun ve şekilsiz işlenmiş bir gövdeye sahip olduğu bilinmektedir (Horan, 1997: 34). 
XVI. yüzyılda Çin porselenin tanınması çok süslü estetik lazımlıklar üretilmesine ön ayak olmuştur 
(Horan, 1997: 34). Lazımlığın dar ve uzun boyunlu olanına ördek adını vermişlerdir. Bu lazımlıklar 
erkeklerin kullanımı açısından çok kolaylık sağlamıştır (Horan, 1997: 34). Ortaçağın sonlarına doğru 
kutulu oturaklar üretilmeye başlanmıştır. Hacet gideren kişi çömelmek yerine oturarak ihtiyacını 
gidermekteydi (Resim 5). Dindar olan Fransız kral XI. Louis de kutulu oturak kullananlardandır 
(Resim 6-Horan, 1997: 34). Ortaçağ Avrupa’sında soylular çok gösterişli lazımlıklar kullanmışlardır. 
Lazımlığın yapımında altın, gümüş ve cam gibi gösterişli malzemeler tercih etmişlerdir. Soylu kişiler 
akşam şölenlerinde kadınlar salondan ayrıldıktan sonra hizmetçiler tarafından salona lazımlıklar-
oturaklar getirtilerek hacet giderirken sohbetlerine ara vermemiş oluyorlardı (Horan, 1997: 43-44). 
Günümüze yakın bir döneme kadar bile, Tayland ve New York'taki taksi şoförleri trafik sıkıştığı 
zaman yanlarında bulundurdukları idrar kaplarını kullandıkları bilinmektedir. Hatta Tayland 
nüfusunun kalabalık olması nedeniyle petrol istasyonlarında kırmızı idrar kapları ve New York'taki 
şoförlerin araçlarında cam kavanoz bulundurmaları ilginçtir (Horan, 1997: 113). 

Enez Kalesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında fosseptik çukurunun içerisinde XVII. 
yüzyıla tarihlenebileceğini düşündükleri Osmanlı dönemine ait 10 adet lazımlık bulunmuştur 
(Başaran, 2000: 371). Yapılan kazılar, lazımlık kültürünün Osmanlı döneminde de devam ettiğini 
göstermektedir. Ayrıca Osmanlı dönemi 1610 yılındaki I. Ahmed albümünde akıl hastalarının tedavi 
işleminde de lazımlık kullandıkları XVII. yüzyıldaki minyatürlerde yer almaktadır (Fetvacı, 2010: 47). 
XVII. yüzyıldaki lazımlıklar; çift kulplu, düz dipli ve yaklaşık 20 cm yüksekliğinde, geniş-dışa çekik 
ağızlı ve silindir gövdelidir. İstanbul Marmaray kazılarında da XVII. yüzyıla ait kulplu lazımlıklara 
rastlanılmıştır (Resim 7). Bu kaplara havruz adı verilmiştir (Kenar, 2015: 125). 

Müslüman toplumlarında özellikle sade gösterişsiz lazımlıklar görülmektedir. Lazımlık 
örneklerinin sadece yetişkinler için değil günümüzdeki gibi bebekler için de kullanıldığını gösteren 
çalışmalar mevcuttur. Bebeklerin lazımlık kullanımında beşikler aktif röl oynamaktadır. Beşik, süt 
çocuklarını sallayarak uyutmaya yarayan karyolaya verilen isimdir (Eren, 1999: 48). Yöreden yöreye 
değişiklik arz eden beşik, bebeğin ana kucağından sonraki ilk yuvası ve ilk evidir. Bir insanın hayatı 
beşikten başlayıp, ölüme kadar devam etmektedir. İnsanlar için önemli olan beşiklerin işlevsel 
özelliğinin yanı sıra, estetik anlayışın, sanatsal olgunun da ön planda olduğu kabul edilen bir gerçektir.  

Beşiklerin bu çalışmada ele alınmasının sebebi lazımlık kapların beşiklerde de kullanılmasıdır. 
Bu gelenek Asya beşiklerinde çok görülmektedir. Kazakistan yöresinde lazımlığa tübek adı 
verilmektedir (Şalekenov ve Genov, 2006: 40; Koshenova, 2014: 156). Bebeklerin rahat uyması ve 
uykusunun bölünmemesi için bebeğin poposunun denk geleceği yere toprak lazımlık yerleştirilmiştir 
(Resim 8). Akdeniz bölgesinde bebeklerin kullandığı beşik lazımlıklarına silbinç adı vermiştir (Ünal, 
2005: 751). Beşiklerdeki lazımlıkların silindirik gövdesi boyna doğru hafif daralmaktadır. Ağız kısmı 
dışa çekik formda sonlanmıştır. Lazımlıkların boyutları beşikteki delikle orantılı olmalıdır. Edilen 
bilgilere göre bebeğin pişik olmasını engellemek için lazımlığın içerisine biraz sıcak toprak 
konmaktadır. Ayrıca sıçrayan idrardan bebeği korumak için lazımlığın ağzına beyaz tülbent konduğu 
da söylenmektedir. Beşiklerde, lazımlıkların uç kısmına bebeğin cinsiyetine göre koyun veya keçinin 
aşık kemiğinden yapılmış, idrar için ayarlanmış olan alete sumak adı verilmektedir. Sumağın, erkek 
veya kız çocuğunun yaratılışına göre törpülenip, yağda iyice kaynatıldıktan sonra kullanıldığı 
bilinmektedir (Koshenova, 2014: 157). Erkek çocukları için üretilen sumakların uç kısmı yuvarlak, kız 
çocuklarınınki ise; daha enli ve geniş tasarlanmıştır. Sumakların farklı şekilde üretilmesinin başlıca 
sebebi bebekleri rahat ettirmektir.  

 

Hasankeyf Lazımlıklarının Genel Özelliği 

Hasankeyf 2006, 2009 yıllarına ait Sahil Sarayı ve Büyük Saray kazı alanlarından çıkan 
lazımlıkların değerlendirmesi yapıldığında; Sahil Sarayı’ndaki lazımlık örneklerinde kırmızımsı sarı 
(7.5 YR 8/6), sarımsı kırmızı (5 YR 6/8), uçuk solgun kahverengi (10 YR 7/4) ve soluk sarı (2.5 YR 
8/2) gibi çeşitli hamur renkleri gözükmektedir. Katkı malzemesi olarak; kum, kireç, şamot ve taşçık 



kullanılmıştır. Hamur dokuları sık ve orta sert derece pişirilmiştir. Bu makalede, Sahil Sarayı’na ait 7 
örnek incelenmiştir. İncelenen örneklerden sadece birinde kalın krem astar kullanımı dikkat 
çekmektedir. Lazımlıkların iç yüzeyleri turkuaz, yeşil, manganez moru sırla kaplı, dış yüzeyleri 
sırsızdır. Bazı örneklerin dış yüzeyleri ağız kenarına kadar sırlıdır. Ele alınan örneklerden sadece bir 
tanesinin iç ve dış yüzeyi sırsız üretilmiştir (Resim 9-10). Zaten bu örneğin hamur rengi sırlı 
örneklerden daha soluktur. Ancak diğer sırlı lazımlıklarla katkı malzemesi ve hamur dokusu 
bakımından, benzerlik göstermektedir. 

Sahil Sarayı’ndaki lazımlık örneklerinde yuvarlatılmış düz (Resim 9-10 / Çizim 1 ) ve düz dip 
(Resim 9-11 /Çizim 1-2 ) olmak üzere iki farklı tipoloji tespit edilmiştir. Örneklerde yukarı doğru hafif 
daralan konik  (Resim 13 /Çizim 3 ) ve silindir gövde (Resim 14 /Çizim 4) gözükmektedir. Gövde 
formuna bağlı olarak örnekler, dışa çekik ağız, yuvarlak ve sivri ağız ucu ile sonlandırılmıştır (Resim 
9-11 /Çizim 1-2 ). Örneklerin ölçüleri birbirinden farklılık göstermektedir. Dip ölçüleri 7.6-8 cm, ağız 
çapları; 11-12 cm arasında değişmektedir. Örneklerin sadece iki tanesi tüme yakındır (Çizim 1-2). 
Bunların yükseklikleri 12-13.6 cm dir. Diğer kırık örneklerin mevcut yükseklikleri ise; 15.6-20.2 cm 
arasında değişmektedir (Çizim 3-4).  

Bu çalışmada, Büyük Saraya ait 3 adet lazımlık ele alınmıştır. İncelenen örneklerin hamurları, 
kırmızı (2.5YR 5/8), uçuk solgun kahverengi (10 YR 8/2) ve kırmızımsı sarı (5YR 6/6)  renktedir. 
Lazımlıkların hamuru; kireç, kum, şamot ve mika katkılıdır. Eserlerin dokuları sık ve az gözenekli, 
orta sertlikte pişirilmiştir. İki örneğin dış yüzeyi krem astarlı, iç yüzeyleri yalındır (Resim 18-20). 
Örneklerin iç yüzeyleri yeşil ve turkuaz sırlı, dış yüzeyleri ise sırsız tasarlanmıştır.  

Büyük Saray’da bulunan lazımlıkların ikisi kırıktır (Resim 18-20). Örneklerde düz dip, silindir 
gövde ve dışa çekik ağız, yuvarlak ağız ucu gözükmektedir. Lazımlıkların ağız çapı 16 cm, dip çapı ise 
6.4 cm dir. 2006 yılında Büyük Saray kazı alanında bulunan sağlam örnek diğerlerinden farklı form 
özelliği göstermektedir (Resim 16). Başlangıçta bu kabın lazımlık olup olmadığına şüpheyle 
yaklaşılmakla beraber,  farklı seramik merkezlerinde benzer formlarla karşılaşınca lazımlık grubunda 
ele alınması uygun görülmüştür. Çift kulpu tek lazımlık örneği, alçak oyuk halka dipli, yukarı yanlara 
doğru genişleyerek omuzda profil yapmaktadır. Boyna doğru hafif daralan ve dışa çekik ağızla 
sonlanan bir forma sahiptir. Bu örneğin turkuaz sırı diğer örneklerden daha canlı, parlak ve camsı 
özelliktedir.  

Bu çalışmada ele alınan lazımlık kaplarının sadece birinde bezeme gözükmektedir. Büyük 
Saray’daki çift kulplu örneğin dış yüzeyinde zikzaktan oluşan geometrik bant gövdeyi 
çevrelemektedir.  

 Hasankeyf Kazısı’ndaki lazımlık örnekleri hamur, doku, sır ve form bakımından Anadolu ve 
Anadolu dışındaki seramik merkezleriyle benzerlik göstermektedir. Örnekleri genel olarak ele 
aldığımız zaman daha çok beşik kullanımına uygun olduğu düşünülmektedir. Gövdelerinin ağza doğru 
hafif daralması ve lazımlığın beşik deliğinden düşmemesi için ağızlarının dışa çekik formda yapılması 
bu düşünceyi desteklemektedir. Örneklerden sadece biri beşik kullanımına uygun değildir (Resim 16-
17). Bu lazımlık; kaide kısmı halka olması, dip kısmından yukarı yanlara doğru düz değil de profil 
yaparak gövdeye dış bükey formda geçmesi ve boyun kısmı iç bükey daralarak dışa çekik ağızla 
sonlanması bakımından özellikle XII. yüzyıl Suriye örneklerine benzemektedir. Ancak, lüster tekniği 
ile yapılmış olan Suriye örneği, ele aldığımız Hasankeyf örneğinden gerek bezeme gerekse bezeme 
tekniği bakımından olsun çok daha fazla gösterişlidir (Fehervari, 2000: 184- Resim 23).  

Büyük Saray’da bulunan çift kulplu lazımlığın dış yüzeyinde zikzaklardan oluşan bezemenin 
yer alması, bu örneği önemli bir kişinin kullandığını göstermektedir. Çift kullu lazımlık, önemli 
kişinin yatağının ucunda ya da odanın bir köşesinde muhafaza edilmiş olabilir. Bu lazımlık form 
bakımından XIII. yüzyıla ait Rakka merkezindeki örnekler (Fehervari, 2000: 184; Poulsen ve Rııs, 
1957: 165) ve XVI.-XVII. yüzyıla ait Osmanlı dönemi çift kulplu örnekleriyle benzerlik 
göstermektedir (Kenar, 2015: 125). Ancak, Osmanlı dönemi örneklerinin çoğu düz dipli, silindir 
gövdeli ve kırmızı hamurludur. Hasankeyf’teki çift kulplu lazımlık, hamur ve gövde yapısından dolayı 
Osmanlı dönemi örneklerinden ziyade Suriye örnekleriyle daha çok benzer özelliklere sahiptir. Dip, 
kulp ve gövde form özelliklerinden yola çıkarak, Osmanlı döneminde de yetişkinlerin kullanabileceği 
türde lazımlık üretiminin devam ettiğini söyleyebiliriz.   



 Büyük Saray’daki diğer örnekler XIII.-XIV. yüzyıl özelliğini göstermektedir. Sahil 
Sarayı’ndakiler ise, XII.-XIII. yüzyıla ait olabileceği düşünülmektedir. Sahil Sarayı’nda bulunan 
lazımlıkların hamur renkleri, Büyük Saray’daki örneklerden daha açık tonlarda üretilmiştir. Bu 
lazımlık örnekleri yerel üretimin özelliklerini göstermektedirler. Ayrıca, daha önceki yıllarda Sahil 
Sarayı Atölyesinde gerçekleştirilen kazılarda; fırınlama sırasında birbirine yapışmış, beyaz hamurlu, 
hatalı üretim seramikler gün ışığına çıkarılmıştır (Fındık, 2013: 65). Bu seramik atölyeleri Artuklu 
dönemine aittir (Fındık, 2013: 67). Çalışma kapsamında incelenen Sahil Sarayı’ndaki lazımlıklar, 
Artuklu dönemi seramikleriyle; hamur yapıları, sır özelliği ve katkı malzemesi bakımından benzerlik 
göstermektedir. Bu benzerlikler söz konusu çalışmada incelenen lazımlıklarında Artuklu dönemi 
yapılmış olabileceğini desteklemektedir.  

  Hasankeyf lazımlıkları özellikle Kazakistan’daki Aktöbe şehrinin lazımlık formuyla büyük 
benzerliğe sahiptir (Şalekenov ve Genov, 2006: 40). Anadolu’daki beşiklerde lazımlık kullanımı, 
günümüzde yok denecek kadar az görülmemesine rağmen, Kazakistan’da bu kullanım eski 
dönemlerde başlayıp, günümüzde de devam ettiği bilinmektedir (Koshenova, 2014: 155-159). 
Anadolu’da Tille höyüğün Ortaçağ katmanında bulunmuş olan kabın; düz dip, hafif şişkin gövde ve 
dışa çekik ağızla sonlanması Hasankeyf’teki lazımlık örnekleri ile paralel özellik taşımaktadır (Moore, 
1993: 110- Çizim 6). Tille Höyük'teki lazımlığın bulunduğu katmanda, XII. yüzyıla ait kandillerin 
olması bu lazımlık örneklerinin de XII. yüzyıla ait olabileceğini göstermektedir (Moore, 1993: 110). 
Tille Höyük’teki kandillerle Hasankeyf kandillerinin de aynı dönem özelliğine sahip olması, söz 
konusu kazılarda bulunan bu lazımlık örneklerinin de aynı döneme ait olabileceği ihtimalini 
güçlendirmektedir (Yılmaz, 2016: 275-288). 

Hasankeyf‘te daha önceki yıllarda yapılan Seramik Fırın Alanı kazısında da XIV. yüzyıla ait 
içi sırlı, dışı sırsız, dışa çekik ağızlı lazımlık örnekleri tespit edilmiştir (Çeken, 2005: 345-352). Tespit 
edilen örnekler ile bu çalışmada ele alınan, beşik için kullanılmış olabileceği düşünülen lazımlıklar 
benzerlik göstermektedir.  

Sonuç 

 Tuvalet kültürünün toplumdan topluma değişmesinde ve gelişmesinde, dini inancın çok 
önemli rol oynadığı görülmektedir. Ancak, dönemin siyasi durumu ve ticari yapısı farklı kültürlerin 
etkileşiminde önemli olmuştur.  

 Tuvalet kültürü, bir toplumun gelişmişlik düzeyinin yanında uygarlık seviyesini de 
göstermektedir. Tuvalet kültürünün kronolojik gelişimine baktığımızda lazımlıkla beraber ilerlediği 
tespit edilmiştir. Mimari zeka ve mühendislik bilgisi gerektiren tuvalet yapıları Roma döneminde ticari 
anlam kazanmıştır. Ortaçağda tuvalet yapısının gerilemesi, lazımlığın popüler olmasına fırsat 
vermiştir. Lazımlık, bir toplumun kültürünü, ekonomisini, sanatını ve sosyal statüsünü gösteren büyük 
bir delildir.  

Bu çalışma kapsamında Hasankeyf’te iki farklı türde lazımlık tespit edilmiştir. Bunlardan ilki; 
yetişkinlerin kullanabileceği kaideli, ikincisi; bebeklerin kullanabileceği dip kısmının oval veya düz 
tarzda olanıdır. Özellikle yetişkin grubunda; hasta, yaşlı veya yürümede sıkıntı çeken insanların 
tuvalete gidemeyeceğinden lazımlık kullanımı lüks değil zorunluluk olmuştur. Hasankeyf’te yaşayan 
insanlarla yapılan araştırmalar neticesinde, lazımlıkların kullanımının günümüze aktarılmamış olduğu 
görülmüştür. Lazımlıkların beşiklerde kullanımının; Tokat, Burdur, Konya, Hakkari, Şavşat gibi bazı 
illerde yakın zamana kadar devam ettiği gözlemlenmiştir. Ancak, Hasankeyf’te böyle bir kültür 
etkileşiminin olmaması ilginçtir (Resim 24).  

 Orta Asya geleneğinde, çok eski dönemlerden beri kullanılmış olabileceğini düşündüğümüz 
lazımlıkların, form, işlev, inanç ve kültür etkileşiminden yola çıkarak, Hasankeyf’e Artuklular ile 
girdiğini, akabinde kurulmuş olan Eyyubi döneminde de Asya etkisinin kendini hissettirmiş 
olabileceğini söylemek mümkündür. 

 Büyük Saray’daki çift kulpu lazımlık örneği, özellikle XIII. yüzyıl Suriye üretimi örneklerine 
form, boyut, yüzeyinin bezenmesi bakımından büyük benzerlik göstermektedir. Ancak, Hasankeyf 
lazımlığı, Suriye örneği kadar lüks ve kaliteli değildir. Bu çalışmada iki farklı kazı alanı ele alınmıştır. 
Çeşitli şehirlerdeki arkeolojik kazı alanlarıyla yapılan karşılaştırmalar neticesinde Sahil Sarayı’ndaki 



lazımlıklar XII.-XIII. yüzyıla, Büyük Saray’daki örneklerin ise XIII.-XIV. yüzyıla ait olabileceği 
fikrine varılmıştır. Ayrıca, ele alınan lazımlıklar, söz konusu kazı alanlarındaki mimari kalıntılarla da 
paralel tarihlendirmeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Mimari kalıntılar ve kazı alanlarındaki diğer 
buluntular, Hasankeyf’teki lazımlıkların yerel üretim olabileceği fikrini desteklemektedir. Lazımlıklar, 
diğer seramik türleriyle sır özelliği bakımından da ortak özelliklere sahiptirler. Bu tuvalet kaplarının 
yüksekliğinin fazla olması ve sadece iç yüzeylerinin değişik renkteki sırlarla kaplı olması bilinçli 
yapılmış bir uygulamadır. Çünkü bu kaplar, tuvalet için kullanıldığından iç yüzeyinin sırlı olması 
kabın temizliğini kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda, sır kullanarak idrarın kabın hamuruna nüfus 
etmesini de engellemiş olmuşlardır.  

Türkiye’deki bilimsel çalışmalara bakıldığında tuvalet kültürü ve tuvalet kaplarının ne kadar 
önemsenmediği ortaya çıkmaktadır. Aslında bizlerin tuvalet kabı diye ötelediğimiz bu eserlerin, bir 
toplumun temizliği, ekonomisi, sağlığı için ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. 
Beşiklerde kullanılan lazımlık kaplara bakıldığı zaman bile, insanların çaresizliği ve teknolojinin 
gelişmemesi gibi nedenlere rağmen çok güzel çözümler ürettikleri görülmektedir. Bu çözümlerden biri 
hiç kuşkusuz, bebek bezlerinin üretilmediği bir dönemde ya da ekonomisi yetersiz olan bir ailenin 
kullanabileceği en pratik yöntem beşiklerdeki lazımlıklar olmuştur.  

 Yazının icadı insanlık tarihi için nasıl önemliyse tuvalet kültürü de bu denli önemli sayılarak, 
tuvalet ve tuvalet aletleri hakkındaki bilimsel çalışmaların sayısının artması gerektiği düşüncesindeyiz. 
Çalışma sırasında Anadolu’da tuvalet, tuvalet kültürü ve tuvalet araç gereçleri ile ilgili çalışmaların 
çok yetersiz olduğu, hatta birkaç makale dışında hiç incelenmediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 
günümüzde plastik gibi farklı malzemelerden üretimi devam eden lazımlıkların, tarihsel gelişimi, 
sanatı ve süslemesi araştırmacılar tarafından bilim dünyasına kazandırılmalıdır. 
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