
silatında kullanmak veya adil bir ölçü siste
mi kurmak üzere meydana getirilen birim
ler bunu yapan halife, sultan. emir ya da 

valinin adıyla anılarak diğerlerinden ayırt 
edilmektedir. 

Aslında para ve ölçü tartıların denetimi 
hükümranlık alametleri arasında sayıldığın
dan birimlerin belirlenmesi, denetim, ayar
lanma ve damgalanması iktidarın sürekli
lik ve istikrarı açısından, bunların standart
laştırılması da vergi tahsilatında ve alım 
satım işlemlerinde ortaya çıkacak ihtililf
ların önlenmesi bakımından önem taşır. 

Ömer b. Abdülazlz'in arnillerine gönder
diği öne sürülen meşhur tamirnde ölçüte
rin standartlaştırılmasının önemi vurgulan

mıştır (İbn Abdülhakem, s. 100). Zaman 
zaman ölçü ve tartılarda reform yapılmış , 

mesela Büveyhl Emlri Adudüddevle, İlhan
lı Sultanı Gazan Han ve Akkoyunlu Hüküm
dan Uzun Hasan gibi idareciler yeni öl

çü sistemleri getirmiştir. Bazı vali , emir 
ve hükümdarların vergitere esas olmak 
üzere ihdas ettikleri çeşitli ölçü birimleri 

ise mahalli kalmıştır. Buna karşılık mese
la Abbasller' in etkisiyle Bağdat rıtlı yay
gın bir standart sağladığı gibi özellikle Ha

nefıler'ce şer"i rıtl sayılmıştır. Rivayete gö
re Abbas! Halifesi Me'mun kendi ihdas 
ettiği menni Kutsal Roma-Germen İmpa
ratorluğu'nun kurucusu Charlemagne'a 
göndermiş , o da bunu standart olarak be
nimsemiştir. 

Ebu Yusuf gibi hukukçular, merkezi hü

kümetin toplumsal barış adına ayni ver
gilerin ölçülerini belli bir standarda bağ
lamasının. tahsildarların keyfi uygulama ve 

suistimalierine açık kapı bırakılmamasının 
önemini ısrarla vurgulamıştır (Kitfıbü'l-lja
rac, S. 87, 93-94, ı 15-116, 134). Nitekim 

vergiye esas olan ölçü tartı birimlerinde 
devlet lehine yapılan standart değişiklik
leri zaman zaman mükelleflerin isyanıyla 

sonuçlanmıştır. Emevller devrinde Musul 
bölgesinden Mısır'a göç ettirilerek Del
ta'nın doğu tarafındaki toprakların ihyası

na özendirilen Araplar'ın Me'mun döne
minde vergilendirilmesi, bu uygulama sıra
sında arazi tahririnin standart uzunluk bi
riminden daha kısa bir ölçüyle yapılması, 
dolayısıyla fazla vergi konulması, üzerlerin
deki maiT yükün ağırlığına dayanamayan 

Kıbtl ve müslüman çiftçilerin 214 (829) 
yılında ayaklanmasıyla neticelenmiştir (Ta
beri, VIII, 253-254, 256; Makrlzl, I, 80-81, 
94, ı 72- ı 74, 308, 311; Il, 261 ). 

Toplumlar arası ilişkilerin sıklaşmasıyla 
beraber özellikle ağırlık ve uzunluk birimle

rini karşılaştıracak, bu konuda birliği sağ
layacak bir ölçme sistemine ihtiyaç duyu!-

muş. XVIL yüzyılın ortalarında Fransa'da 
karmaşayı gidermeye yönelik sistematik 

bir çalışma başlatılmıştır. 1793'te Paris Bi
limler Akademisi, Dunkirk-Barcelona üze
rinden geçen meridyenin 1/40.000.000'i

ni yeni uzunluk birimi olarak kabul edip 
buna metre adını vermiş, böylece ondalık 

sistem benimsenmiştir. Ayrıca 4°C sıcak
lıktaki 1 desimetreküp saf suyun ağırlı

ğından hareketle kilogram adı altında bir 
ağırlık birimi belirlenmiştir. 1799 yılında 
kabul edilen ondalık metrik sistem, 4 Tem

muz 1837 tarihinde onaylanan Ölçü ve 
Ağırlıklar Kanunu ile Fransa çapında ge

çerli tek nizarn olarak açıklanmıştır. Bu sis
tem zamanla diğer ülkelerce de benimse

nerek dünya standardı haline gelmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti'nde de 26 Mart 
1931 tarih ve 1782 sayılı Ölçüler Kanunu ile 

bu konuda ilk kapsamlı düzenleme yapıl

mış. 11 Ocak 1989 tarih ve 3S 16 sayılı Öl
çüler ve Ayar Kanunu'yla eski yasa yürür

lükten kaldırılmıştır. 
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Arapça'da meyyit, meyt ve müteveffa 
gibi kelimelerle ifade edilir. İslam huku

kunda gerçek anlamda öldüğü bilinen ki

şiye "hakiki ölü". yargı kararıyla öldüğüne 

hükmedilen kişiye "hükml ölü" adı verilir. 

Hakiki ölü ile hükml ölü arasında hukuk 
bakımından önemli farklılıklar vardır (bk. 

MEFKÜD; ÖLÜM) Ölümle birlikte ölünün 

kişiliği ve buna bağlı olarak dini-hukuki hü

kümlere muhatap olmaya elverişliliği (eh
liyet) sona ermekte, ölünün hak ve borç

ları tasfiye edilmektedir. İlk önce tereke
den ölünün borçları ödenir, ardından vasi

yeti yerine getirilir, daha sonra kalan mal 

varlığı mirasçılar arasında paylaştırılır. Ge

ride kalanların ölüye karşı birtakım dini 
görev ve sorumlulukları vardır. Ölünün yı
kamp kefenlenmesi, namazının kılınması 

ve kabre kadar taşınıp gömülmesi farz-ı 

kifayedir. Ölümü kesinleşen bir kimsenin 

defni hususunda olabildiğince acele edil

mesi tavsiye edilmiştir (EbO Davud, "Ce

na'iz", 38). Ölünün arkasından isyan eder

cesine ağıtlar yakıp yüksek sesle ve dövü

nerek ağlamak günah sayılırken aşırıya kaç

madan ağlamakta sakınca görülmemiş ve 

geride kalanlara sabır tavsiye edilmiştir. 

Ayrıntılarda farklı görüşler bulunsa da ölü-
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ler için hayır yapılıp sevabının onlara ba
ğışlanabileceği İslam alimlerinin çoğunlu
ğu tarafından kabul edilmektedir. "Ölüle
rinize Yas'in sOresini okuyunuz" mealinde
ki hadiste ( İbn Ma ce, "Cena,iz" , 4; E bO Da
vOd, "Cena,iz", 24) ölüm döşeğinde bulu
nan hastaların kastedildiği kanaatini taşı
yanlar yanında bu hadisi öldükten sonra 
veya ölünün kabri başında Yasin sOresinin 
okunmasının tavsiye edildiği şeklinde yo
rum layanlar da vardır. 

İslam akaidine göre ölüler kabir alemin
de dünyadaki inanç ve arnellerine uygun 
biçimde nimet yahut azap içinde olacak 
ve bu durum kıyamete kadar sürecektir. 
"Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. 
Bilakis onlar diridir ve rableri katında Al
lah 'ın lutfundan kendilerine verdiği nimet
Ierin sevincini yaşayarak rızıklara mazhar 
olmaktadır" mealindeki ayetle (Al-i imran 
3/ 169- ı 70) Hz. Peygamber'in mürninterin 
ruhlarının cennette dalaştığını bildiren ha
disi (Müslim, "İmfue", 121) bu hususu des
tekleyen deliller arasında yer alır. Kabir zi
yaretinde ölülere selam vermenin sünnet 
olması ve konuyla ilgili diğer hadisler (Bu
har\', "Cena,iz", 68; "Megaz!" , 8) ölülerin ya
şayanların söylediklerinden haberdar ol
dukları şeklinde yorumlanmıştır. İ slam 
alimler i ölülere ve kabiriere saygı göste
rilmesinin dini bir veeibe olduğunu belir
tirken birçok hadisi delil gösterirler. "Öiü
nün kemiğini kırmak diri iken kemiğini kır
mak gibidir" ( İbn Mace. "Cena,iz", 63 ; Ebu 
Davüd, "Cen§.>iz", 60); "Ölüler hakkında aşa
ğılayıcı sözler söylemeyin, artık onlar dün
yada yaptıklarıyla baş başa kalmıştır" (Bu
har!, "Cena,iz" , 97) meiHindeki hadislerle, 
yanından geçen bir cenazeye saygı ama
cıyla ayağa kalkan Hz. Peygamber'e ölen 
kişinin müslüman olmadığının söylenıne

si üzer ine onun, "O bir can değil midir?" 
demesi (Buhar! , "Cena,iz" , 50 ; Müslim, 
"Cena,iz", 78-8 1 ) bu deliller arasında yer 
alır. Mezarların ziyaret edilip ölülere dua 
edilmesi sünnettir; ancak onlara gösteri
len saygı İslam inancının özünü zedeleye
cek tarzda olmamalı, bu hususta yaygın 
olan bid'at ve hurafelerden uzak durulma
lıdır (bk. KABİR). Bedenin ölümden sonra 
uğradığı fiziki değişiklikleri göz önünde bu
lunduran alimler insan cesedinin necis, in
sanın saygınlığını esas alanlar ise temiz ol
duğunu belirtmiştir. 

Öte yandan fıkıhta hayvan ölüsü hakkın
da da bazı hükümler yer aldığından bu 
çerçevede "meyte" kavramı özel bir öne
me sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de zaruret ha-
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li dışında yenilmesinin haram olduğu bil
dirilen meyte (el-Bakara 2/ 173; ei-En 'am 
6/ 145; en-Nahl 16/!1 5), terim olarak "eti 
yenilmesi helal olduğu halde kendi kendi
ne ölen veya dini usullere göre boğazlan

mamış hayvan" anlamına gelir. Suda ya
şayan hayvanlar için hüküm farklıdır (bk. 
HAYVAN). Domuz dışındaki hayvanların öl
mesiyle içinde kan dalaşmayan boynuz, tır
nak, kıl ve kemik gibi parçalarının necis ol
mayacağı fakihlerin çoğunluğunca kabul 
edilmiştir. Diğer parçalarının hükmü ise eti 
yenen veya yenmeyen hayvanlardan ol
ması . şer'! usule göre kesilmesi ve derisi
nin tabaklanması gibi hususlarla bağlan
tılı olarak mezhepler arasında tartışılmış

tır. Hayvanın su içinde ölmesi halinde su
yun necis olup olmayacağı meselesi de eti
nin yenip yenmemesi. suda kalma süresi 
ve suyun miktarına göre değişiklik göste
rir. Suda yaşayan hayvanların ve böcekle
rin suda ölmesi ise suyu necis kılmaz. 
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Arapça'da mevt, vefat, helak gibi keli
melerle ifade edilen ölüm hayatın karşıtı 
olup sözlükte " hayatın sona ermesi" anla
mına gelir. Genellikle "ruhun bedenden ay
rılması suretiyle kişinin maddi hayat kayna
ğını yitirmesi" şeklinde tanımlanan ölüm 
ve ölüm sonrası hakkındaki algılama, ina
nış ve uygulamalar kültürden kültüre, de
virden devire değişmektedir. Daha çok gü-

nah ve yargı kavramlarıyla ~irlikte tasav
vur edilmeye çalışılan ölüm fikri ve ölüm 
korkusu ile kurtuluş ve ölümsüzlük ümi
di dinin ve felsefenin en tartışmalı konu
larından olmuştur. Ölümün taşıdığı anlam 
da ilgili kültür, inanç ve felsefenin hayata 
yüklediği mana ile bağlantılı biçimde şe
killenmiştir. Gerek farklı kültürlerde anla
şıldığı biçimiyle ölümün mahiyeti (tabii ya 
da gayri tabii diye algılanması ) , gerekse insan
daki ölümlülük bilincinin kaynağı (tecrübl 
ya da içgüdüse l/fıtrl olup olmadığı ) gibi husus
lar antropologlar ve filozoflar tarafından 
tartışılmıştı r. Ölümün bir geçiş olarak gö
rüldüğü, bedenin ya da ruhun çeşitli biçim
lerde hayatını sürdürdüğü inancının yanı sı
ra ölümü kesin bir son şeklinde kabul eden 
inanışlar da vardır. 

İs lam Dışındaki Dinlerde Ölüm. Çeşitli 
geleneklerce ölümün sebepleri hakkında 
farklı açıklamalar yapılmıştır. Özellikle il
kel toplumlarda ölüm tabii bir durum ka
bul edilmeyip tanrıların gazabı, ruhun be
denden kurtulmak istemesi ya da yaygın 
biçimde büyü sonucu ortaya çıkan bir du
rum olarak algılanmıştır (Choron, I, 634) . 
Bazan da ölüm ve cesetle ilgili korku, il
kel insanları ölmek üzere olan kişiyi yalnız 
başına ölüme terketmeye veya diri diri 
mezara görnıneye kadar itmiştir. 

Ölümün ve bilhassa geç gelen ölümün 
normal bir durum olarak algılandığı eski 
Mısır dininde ölümün ardından hayatın de
vam ettiği inancı daima korunmuş. sonra
ki dönemlerde buna yeniden diritme fikri 
eklenmiştir. Ancak dirilen insanın eskisi 
gibi yeryüzünde mi yoksa tanrılarla bir
likte mi yaşayacağı konusu açık değildir. 

Yeniden dirilişle ilgili bir diğer teori, tıpkı 
ölen Osiris'ten yeni bir Osiris'in doğmasın
da olduğu gibi , çürüyen bedenden ma
nevi bir bedenin filizlenip gelişeceği ve in
sanın asli unsurlarının bu manevi beden
de bir araya geleceği şeklindedir (ERE, IV, 
458). Bu inanışların bir uzantısı olarak ölü
n ün yerin altındaki ölüler diyarında rahat 
ve uzun yaşamasını temin maksadıyla ve
ya sonraki biçimiyle yeniden doğma inancı 
gereğince cesedin mumyalanması , diğer 

geleneklerde de rastlandığı üzere (Çin, Ja
pon vb.) ölüyle birlikte mezara sevdiği eş

ya ve yiyeceklerin, hatta kölelerinin konul
ması ve bilhassa kadınlar tarafından icra 
edilip ölüyü tekrar hayata döndürme et
kisine sahip kabul edilen ağıt uygulaması 
eski Mısır cenaze merasimlerinin önemli 
unsurlarındandır. Tören sırasında ayrıca 
ölen kişinin yargılamadan geçip Osir is'in 


