
gart 1966) Kur'an tefsiri ve kelimeler in
deksini (Der Koran. Kommentar und Kon
kordanz, Stuttgart 197 ı) hazırlamıştır. Ay
rıca Kur'an'ı çok değişik açılardan ele alan 
birçok araştırma ve inceleme kaleme al
mış, bu çalışmaları alimlerce takdirle kar
şılanmıştır. Paret'in yukarıda sayılanlardan 
başka çeşitli kitapları, ortak eser ve der
gilerde yayımianmış çok sayıda makale ve 
ansiklopedi maddesi bulunmaktadır. Bazı 
kitapları birçok defa basılmış, makaleleri
nin tamamı ölümünden sonra Josef van 
Ess tarafından toplu tıpkıbasım halinde 
neşredilmiştir. Başlıca eserleri şunlardır: 
Die Geschichte desIslamsim Spiegel 
der arabischen Volksliteratur (Tübingen 
1927), Früharabische Liebesgeschich
ten (Bem 1927), Die legendiire Maghazi
Literatur, arabische Dichtungen über 
müslimische Kriegszüge zu Moham
meds Zeit (Tübingen I 930), Zur Frauen
trage in der arabisch-islamischen Welt 
(Stuttgart-Berlin 1934), Der Islam und 
das griechische Bildungsgut (Tübingen 
1950), Grenzen der Korantorschung 
(Stuttgart I 950), Mohammed und der 
Koran (Stuttgart I 957), Symbolik des Is
lam (Stuttgart 1958), Arabistik und Is
lamkunde an deutschen Universitiiten. 
Deutsche Orientolisten seit Theodor 
Nöldeke (Wiesbaden I 966, İng. Study of 
Arabic and Islam at German Uniuersities. 
German Orientalisis since Theodor Nölde
ke, Wiesbaden 1968). Paretayrıca bazı or
tak eserlerin editörlüğünü yapmıştır. Bun
lardan biri Anton Schall ile birlikte hazırla
dığı Bin Jahrhundert Orientalistik Le
bensbilder aus der Feder von Enno 
Littmann und Verzeichnis seirıer Schrit
ten adlı eserdir (Wiesbaden ı 95 5). Özellik
le Der K oran ( Darmstadt ı 975), içindeki 
makalelerden on tanesini bizzat yazmış 
olmasından dolayı kendi eseri sayılabile
cek derecede onun emeğinin ürünüdür. 

Makalelerinden bazıları: "Der Islam und 
die Araber bis gegen Ende des Mittelal
ters" (Die Neue PropyUien-Weltgeschichte 
[ed . Willy AndreasJ, Berlin 1940, ll, 543-
576); "Die Lücke in der Überlieferung über 
den Urislam" ( Westöstliche Abhandlungen. 
Rudolf, Tschudi zum siebzigsten Geburt
stag, Wiesbaden 1954, s. ı47-153); "Die 
geistige Situation in der heutigen Welt 
des lslams" (Islam und Abendland, Olten 
ı 960, s. ı67- ı 8ı ); "Die arabische Literatur" 
(Die Literaturen der Welt, Zürich ı 964, s. 
6ı-83) ; "Islam und Christentum" (Die Welt 
des Islam und die Gegenwart, Stuttgart 
ı96ı, s. ı93-206 , aynı inceleme Karachi'
de· ı 964'te İngilizce yayımlanmıştır) ; "Ent-

wicklungsphasen und Metamorphosen in 
der Geschichte des Islam" (Festschrift H. A. 
R. Gibb, Le iden ı 965, s. 525-537); "Textbe
lege zum islamisehen Bilderverbot" (Fest
schrift H. Schrade, Stuttgart ı 967, s. 36-
48); "Das islamische Bilderverbot und die 
Schi'a" (Festschrift W. Caskel, Leiden ı 968, 
s. 224-232); "Der Islam", Theologie und 
Religionswissenschatt ([ed . U. Mann], 
Darmstadt ı973, s. ı44-ı6ı); "Das Gesc
hichtsbild Mohammeds" (Die Welt als 
Geschichte, Stuttgart ı95ı, s. 2ı4-224); 

"Das islamische Weltreich" (Historische 
Zeitschrift, München ı 959, s. 52 ı -539); 
"Der Koran als Geschichtsquelle" (Der ls
lam, ı961, s. 24-42). 
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~ TuRGUT AKPlNAR 

PARİS ANTLAŞMASI 

Kırım savaşını sona erdiren antlaşma 

L 
(30 Mart 1856). 

_j 

1774 Küçük Kaynarca Antiaşması'ndan 
beri Osmanlı Devleti ve 181 S Viyana Kong
resi'nden itibaren Avrupa üzerinde üs
tün bir konuma sahip olan Rusya'nın bu 
durumuna son veren, 18S3 Ekiminde baş
layan ve gelecekteki savaşların hangi bo
yutlarda nasıl bir teknolojiyle yürütülece
ğinin ilk örneklerini veren (telgraf, askeri 
amaçlı demiryolları , buharlı ve zırhlı ge
miler, on binlerce asker ve muazzam mik
tardaki mühimmat ve malzemenin bin
lerce kilometre uzaklıklardan taşınması). 
Baltık ve Pasifik'teki Rus limanlarının to
pa tutulması ve blokaj altına alınması se
bebiyle yalnızca ana savaş bölgesiyle ta
nımlanmayacak ölçüde genişlik kazanan Kı
rım savaşını nihayete erdiren Paris Antiaş
ması sadece Osmanlı tarihi açısından de
ğil Avrupa'daki siyasi gelişmeler açısından 
da büyük önem taşır. 

Kısa zamanda bir Avrupa meselesi ola
rak büyüyecek olan anlaşmazlık "kutsal 
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yerler" meselesi olarak gündeme geldi ve 
Çar 1. Nikola tarafından 18S3'te İstanbul'a 
gönderilen fevkalade elçi Prens Aleksandr 
Menşikofun açık talepleri neticesinde, Rus
ya'nın başlangıçta gizlediği ancak kısa bir 
müddet sonra açıkça dile getirdiği esas 
hedefinin, Osmanlı Devleti'nde yaşayan 1 O 
milyon kadar Ortodoks halkın himaye hak
kının devletler arası hukukta bağlayıcılığı 
olan resmi bir senetle onaylanmış olarak 
kendisine verilmesi olduğu ortaya çıktı. 
Hıristiyan halkın istismar edilen konumu 
Rusya ile, Katolikler'in hakkını koruma 
iddiasıyla Şark'ta sahip olduğu nüfuzu, 
özellikle lll. Napolyon'un imparator seçil
mesinde kendisini destekleyen Katalik ki
lisesine mukabele etmek zorunda olması 
gibi içteki siyasi sebeplerden ötürü daha 
da genişletmek isteyen Fransa arasında 
büyük bir rekabet başladı. Hıristiyan hal
kın mevcut imtiyazlarının tekrar tanımla
narak teyidi Rusya'yı tatmin etmediğin
den ve bunların himaye hakkı talebinin de 
reddedilmesinden ötürü mesele kısa za
manda iki devleti savaşın eşiğine getirdi. 
Fransa ve İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin 
yanında yer alması pek çok sebeple izah 
edilebilecek bir husus olmakla beraber ge
nelde, Avrupa'nın Napolyon hakimiyetin
den kurtarılmasında başlıca etken olan ve 
Avrupa'da üstünlük oluşturup hakimiyet 
kuran Rusya'nın bertaraf edilmek isten
mesinin önemli rol oynadığı, Şark'ta baş
layan çekişmenin bunun için bir fırsat ola
rak görüldüğü ve özellikle İngiltere'nin 
İstanbul'daki kıdemli elçisi Stradford de 
Redcliffe tarafından savaşa varacak de
recelerde istismar edildiği açıktır. 4 Ekim 
18S3'te Osmanlı Devleti'nin, 27 ve 28 Mart 
18S4'te İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya 
savaş ilanı gerçekleştiğinde 18S6 senesi
ne kadar sürecek büyük bir Avrupa sava
şına girişiimiş olduğuna başlangıçta her
halde pek ihtimal verilmemiştir. 

24-28 Temmuz 18SS'te Viyana'da, sava
şa fiilen katılmamış olmakla beraber aske
ri tehdidiyle Rusya'yı savaşın başında işgal 
ettiği Memleketeyn'i tahliye etmek mec
buriyetinde bırakan Avusturya'nın Hariciye 
nazırı Kont Boul'ün başkanlığında İngil
tere, Fransa ve Prusya elçilerinin iştirakiy
le yapılan toplantıda barışın şu dört mad
de esas alınmak üzere yapılacağı ilke ola
rak benimsendi: 1. Memleketeyn üzerin
deki Rus himaye hakkına son verilmesi ve 
Osmanlı Devleti'nin tanımış olduğu imti
yazların Avrupa ortak garantisine dönüş
türülmesi. z. Tuna nehrinde seyrisefain ser
bestisi. 3. Karadeniz'in tarafsız ve silahsız 
bir hale getirilmesi. 4. Osmanlı Devleti'nde 
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yaşayan hıristiyan ahalinin siyasi ve dini 
haklarının temini (Türkgeldi , I, 41 -8 1, 373-
375). Bu son madde Rusya 'nın Osmanlı 

Devleti'ndeki Ortodokslar üzerindeki hima
ye hakkından vazgeçmesini, 3. madde ise 
1841 Londra Boğazlar Mukavelenamesi'
nin Avrupa güçler dengesi doğrultusunda 
değiştirilmesini öngörmekteydi. Bu karar
lar, yine Viyana'da Boul ve Fransa Hariciye 
Nazırı Drouyn de Lhuys arasında karar
laştırılan (23 Temmuz ı 854). ardından in
giltere Hariciye Nazırı Lord Ciarendon ta
rafından kabul edilen (8 Ağustos 1854) 
dört maddelik programla tamamen örtüş

mekteydi (Sax, s. 335; Adanır, II , ı 23 ı) . 

Eylül 1854'te müttefik kuvvetlerin Kı
rım'a çıkartma yapmalarıyla savaşın sonu
nu belirleyecek ana cephe ortaya çıkmış 
oldu. Buradaki çarpışmalar ağır kayıplarıa 
geçti, uzun bir kuşatma neticesinde özel
likle Sivastapal'ün düşmesi (8 Eylüll 855) 
nihayet tarafları barışa yanaştırdı . İtalya ve 
Polanya meselelerinin kamuoyunda daha 
fazla yer edinmeye başladığı Fransa'da 
özellikle ağır kayıplarla geçen savaşın so
na ermesi eğilimi ağırlık kazanmaktaydı. 

Rus ileri harekatı ise Sivastapal'ün düşme
sine rağmen Kafkas cephesinde devam 
etmekteydi. Rusya'nın burada da yenil
mesi, Kafkasya üzerindeki nüfuzunun kırıl
ması, Orta Asya yönünde ilerlemesinin en
gellenmesi, böylece Hindistan'ın güvenli
ğinin temini İngiltere için önemliydi ve bu 
sebepten ötürü savaşın devamına taraf
tardı. Kars Kalesi'nin muhasarası sürmek
le beraber buranın Ruslar'ın eline geçme
si önlenemedi (26 Kasım 1855). Bu geliş
meler ve savaşın 1856 yılında devam et
mesi halinde Besarabya ve Galiçya cephe
lerinin açılması ihtimali Avusturya'yı barı
şa giden yolda acilen ara buluculuk yap
maya sevketti. Böyle bir durumda diğer 
Alman devletlerinin de tarafsız kalması 
beklenemezdi. İtalya ve Polanya sorun
ları ise Viyana hükümeti için ciddi bir en
dişe kaynağıydı. Fransa'nın savaş yorgun
luğu içinde olması İngiltere'ye rağmen iki 
devletin bu konuda iş birliği yapmasını im
kan dahiline sokrnaktaydı. Boul, Temmuz 
1855'te dört madde halinde ana ilkeleri be
lirlenen barış planının ilk iki maddesini da
ha da sertleştirilmiş bir şekilde yeniden 
gündeme getirdi. Buna göre Tuna prens
likleri bir dizi müstahkem mevkiyle Rus
ya'ya karşı bir güvenlik kordonu içine alı
nacak veTuna'nın sol sahilinden uzak tu
tulması amacıyla Rusya Besarabya'nın bir 
kısmını terkedecekti. Bu suretle Avustur
ya'nın ekonomik ve siyasal çıkarlarının da
ha iyi korunacağı düşünülüyordu . Karade-
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niz'in kayıtsız şartsız tarafsızlaştırılması ve 
silahlardan arındmiması öngörülmekteydi. 
Şark meselesinin çıkış sebebini teşkil et
miş olan sultanın idaresindeki hıristiyan
ların durumu ise Batılı devletlerin temsil
cileriyle Babıali arasında yapılacak müza
kereler neticesinde belirlenecekti. Bu şart
lar Boul ve Fransa'nın Viyana elçisi Bour
queney arasında imzalanmış olarak İngi
liz hükümetine iletiidi ( 18 Kasım 185 5) . in
giltere o sırada savaşın devamına odaklan
mış olmakla beraber lll. Napolyon'dan ge
len, savaşa yalnız devam edebileceği uyarı
sı üzerine barışçıl bir tutum içine girmek 
zorunda kaldı. Bununla birlikte Londra, 
Kafkaslar'ın Rus nüfuzundan arındırılına
sı ve burada bağımsız veya özerk devlet
lerin kurulması, özellikle Çerkezler'e ba
ğımsızlık verilmesi, Karadeniz'deki Rus li
manlarında konsolosluk bulundurma hak
kı ve Baltık'ta Aland adalarının silahsızlan
dırılmasının teminini istemekteydi. Bun
ların barış şartları arasına alınması talebi 
kabul görmedi ve barış planı kesinleşmiş 
biçimde 28 Aralık'ta Rus hükümetine ve
rildi. 

1855 yılı sonlarından itibaren siyaseten 
tamamen izole edilmiş bir duruma düşen 
Rusya, içinde bulunduğu kötü askeri ve 
mali şartlar dahilinde yapılan teklifi kablll 
etmekzorunda kaldı ( 16 Ocak ı856) . Avus
turya'nın 18 Ocak tarihine kadar şartların 
kabul edilmemesi halinde siyasi münase
betleri resmen keseceğini bildirmiş olma
sı bu kararın alınmasını kolaylaştırdı. An
cak Rusya'da hala Osmanlı Devleti'ne her
hangi bir toprak parçasının verilmesine 
kesinlikle karşı çıkılmakta ve bu bir şeref 
meselesi olarak görülmekteydi. İngiltere'
de ise Rus genişleme hırsının ve Kafkas
lar'daki nüfuzunun tamamen kırılmamış 
ve Baltık'taki Rus deniz gücünün tama
men imha edilmemiş olmasından ötürü 
barış memnuniyetle karşılanmamıştı. Os
manlı tarafı da zaferin kazanılmasında da-

Paris'te 
temsilcileri 

toplantı 

halinde 
gösteren 

bir gravür 
(Winfried 

Baumgart, 

Der Friede 
von Paris 1856, 
Wien 1972, s. 2) 

ha az bir payı olduğu ve Kırım'daki askeri 
gelişmelere yeterince iştirak etmemiş ol
manın bilinci içinde herhangi bir toprak 
kazancı düşünmemekteydi. Rusya'nın hı

ristiyan tebaa üzerindeki himaye iddiası 

ve bunun büyük devletlerin ortak garanti
si altına alınmak istenmesi, dolayısıyla Men
şikof'un 1853'te dile getirdiği taleplerin 
akamete uğramasının asıl sebebi şimdi ya
pılacak barışın temel meselesi olarak algı
lanmaktaydı. Bundan ötürü Babıali müt
tefiklere ihtiyatla yaklaşmakta, özellikle 
müslüman olmayan halkın siyasi ve dini 
haklarının Avrupa ortak garantisi altına so
kulmak istenınesini tepkiyle karşılamak
taydı. 1856 yılı başlarına kadar bu tutu
munu korumuş ve Viyana'daki temsilcisini 
böyle bir girişimin kabul edilemeyeceğini 
bildirmekle vazifelendirmişti. Bu durum
da 1853 senesindeki tutumuna geri dön
mekte, din ve ırk farkı gözetmeden bütün 
Osmanlı vatandaşları için eşitlik ilan edil
mesini öngörmekteydi. Ancak müttefikler 
kendilerini dışiayacak böyle bir düzenle
meye seyirci kalmak niyetinde değildi. 1856 
yılı Ocak ve Şubat aylarında İstanbul'daki 
elçilerle (Stratford de Redcliffe, Thouve
nel ve Prokesch von Osten) All ve Fuad 
paşalar arasında yapılan bir dizi görüşme 
neticesinde hıristiyan halkın siyasi ve dini 
haklarını yeniden düzenleyen ve garanti 
altına alan, müslüman ve hıristiyan eşitli
ğini getirerek vatandaşlık haklarının kul
lanımı açısından gayri müslimleri İslam 
hukukunun " kısıtlı olma" hali içinden çı
kartarak her yönden müslümanlara denk 
ve Avrupa kavramında çağdaş birer fert 
haline getiren ve devletin gayri müslim
lerle ilgili şer! anayasal tatbikatını yürür
lükten kaldıran bir ferman metni üzerin
de mutabakata varıldı ( 18 Şubat ı856). Bu 
bağlamda İngiltere elçisi Stratford'un ıs
ran neticesinde İslam dininden çıkmanın 
ölümle cezalandırılmasına son verildiğine 
dair bir hükme de fermanda yer verildi 



(Eichmann, s. 204 vd.; Sax, s. 344; Davi
son, s. 53 vd .). 

Paris'te yapılacak barış görüşmeleri 25 
Şubat'ta resmen başladı. Hükümetler ge
nelde dönemin Hariciye nazıriarının birin
ci, Paris veya Şark meselesiyle ilgili başka 
bir merkezde vazife görmekte olan elçi
lerin de ikinci delege olarak katılmaları il
kesini takip etmiş olarak görüşmeler şu 
delegeler tarafından sürdürüldü: Fransa: 
Kont Florian Calanna Walewsky ve Baran 
Bourqueney; İngiltere: Lord Georg Ciaren
don ve Lord Cowley; Avusturya: Kont Boul 
ve Josef Alexander Hübner; Sardinye: Kont 
Cavour ve Marki Villamarina; Prusya: Man
teuffel ve Hatzfeldt; Rusya: Kont Aleksej 
F. Orlow ve Baran Filipp I. Brunnov; Os
manlı Devleti: Sadrazam Mehmed Emin 
Ali Paşa, Paris sefiri ve Reşid Paşa'nın oğ
lu Mehmed Cemi! Bey. Kongrenin başkan

lığına Kont Walewsky getirildi. 21 Şubat' 

ta İngiltere, Fransa ve Avusturya temsil
cileri arasında yapılan ön görüşmede Rus
ya'nın itiraz ettiği hususlar ele alındı. Fran
sa'nın rıza göstermek eğiliminde olduğu 
bir konu olan Rusya'nın Kars' ı Besarabya'
nın bir kısmı karşılığında iade etmesi gö
rüşü kabul edildi ve müttefiklerin kendi 
aralarında mutabık olmadıkları herhangi 
bir hususta Rusya'ya taviz verilmemesi ka
rarlaştırıldı. İngiltere'nin Çerkezistan 'ın ba
ğımsızlığını istemesi destek bulmadı. Vi
yana'da kararlaştırılan dört madde bura
da barışın ön şartı olarak ilan edildi ve as
keri birliklerin konumunu muhafaza et
mesi şartıyla mütareke S Mart'a kadar 
uzatıldı. 16 Nisan' a kadar yirmi bir oturum 
yapıldı. İlk on dokuz oturum Şark mese
lesine ayrıldı. Antlaşma otuz dört madde 
halinde 30 Mart'ta imzalandı ve 27 Ni
san'da tasdiknameler mübadele edildi (Ro
sen, ll, 246; Bamberg, s. 246-259; antlaş

ma metni için bk. Noradounghian, lll. 70-

79; Lutfl, IX, 230-244; Erim, s. 341-353; 

Baumgart, Der Friede von Paris, s. 169-

I 71; Andıç, s. I 13 vd.; Osmanlı Belgelerin

de Kırım Savaşı, s. 66-79; Muahedat Mec
muası, IV [1298]. s. 242 vd.) 

Toprak meseleleri doğal olarak görüş
melerin en zorlu konusuydu. Rusya'nın 
Besarabya'da bir kısım araziyi terketme
sini isteyen Avusturya, Kars'ın iadesiyle bu 
mesele arasında bir irtibat kurulmuş ola
rak Fransa'nın desteğini alan Rusya ile uz
laşmak zorunda kaldı. Önemli bir müstah
kem mevki olan Hotin Kalesi ve doğrudan 
Tuna'ya giriş imkanı sağlayan Bolgrad (Bohl
grad) üzerinden Jalpuch gölüne uzanan böl
ge Rusya'ya bırakıldı. Karadeniz'in doğu sa
hillerine uzanan yerlerdeki Rus hfıkimiye-

tine karşı çıkan İngiltere'nin itirazı, bu top
rakların Osmanlı Devleti ile yapılan 1829 
Edirne Antıaşması'nda da Rusya'ya bıra
kıldığının teyidiyle giderildi. İsveç'in kendi
sine verilmesini talep ettiği Aland adaları 
konusu buranın silahsızlandırılmasına ka
rar verilerek halledildL Toprak talepleriyle 
ilgili meselelerin çözümü tarafların diğer 
meselelerde daha rahat bir şekilde uzlaş

masını temin etti. Karadeniz'in tarafsız

Iaştırılması ve silahtan arındırılması böy
lece kabul edildi. Burada bulundurulması 
gerekli olan gemilerin sayısı, evsafı ve di
ğer ayrıntılar Rusya ile Osmanlı Devleti ara
sında daha sonra tesbit edilecekti. Tuna 
prensliklerinin tek bir devlet halinde birleş
tirilmesiyle ilgili olarak Fransa'nın yaptığı 
teklif Osmanlı ve Avusturya tarafından şid
detle reddedildi. Memleketeyn, Babıali ta
rafından verilmiş olan imtiyazlar çerçeve
sinde iki prenslik olarak eski haliyle kaldı 
ve Avrupa'nın garantörlüğüne zayıf bir gön
derme yapıldı . Tuna nehrinin milletlerara
sı bir statü içine sokulması Avusturya'nın 
başlangıçtaki şiddetli itirazına rağmen 

gerçekleştirildi. Bu nehirdeki gemi işlet
meciliğinin serbestçe yapılması, kıyı dev
letlerinin temsilcilerinden oluşan daimi bir 
komisyonun sorumluluğuna bırakıldı. Son 
önemli konuyu Osmanlı Devleti'ndeki gay
ri müslimlerin hukuki durumuyla ilgili ye
ni düzenlemeler teşkil etti. 18 Şubat ta
rihli ferman buna bir cevap vermekle be
raber bunun antlaşma metninde yer al
ması özellikle Rusya'nın ısrar ettiği bir ko
nu oldu. Kongrenin fermanı "senet ittihaz 
etmesi" anlamındaki bir tanımlamayla ant
Iaşma metnine almak istemesi tartışma

ya yol açtı. Bu tanımlama, vaktiyle Rus
ya'ya vermediğinden ötürü bir savaşı gö
ze aldığı böyle bir senedi şimdi bütün Av
rupa'ya vermek istemediğini ifade eden 
Abdülmecid'in de itirazına uğradı (Türk
geldi, I, 114-1 15). Babıali, fermanın ant
laşma metninde herhangi bir şekilde yer 
alması veya atıfta bulunmasına padişa

hın hükümdarlık haklarına hale! getireceği 
gerekçesiyle karşı çıkınakla beraber ancak 
değinme ifadesini değiştirmeye muvaffak 
oldu ve ferman varılan uzlaşma neticesin
de antlaşma metninde (md. 9), "Yüksek 
değeri takdir edilmektedir" şeklinde geçti 
(Andıç, s. 120) . 

Paris Antiaşması neticesinde Osmanlı 
Devleti kağıt üzerinde Avrupa devletler 
sisteminin eşit bir üyesi olarak kabul edil
di ve Avrupa hukukundan istifadesi sağ
landı. Ancak Ali Paşa'nın 25 Mart'ta gün
deme getirmiş olduğu ve birtakım destek 
vaadleri almakla yetinmek zorunda kaldığı 
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kapitülasyonlar kaldırılmadı (a.g .e., s. 78-

79) . Antlaşmayı imzalayan devletler, Ba
bıali'nin bağımsızlığının ve toprak bütün
lüğünün garantisini genel menfaatlerin ay
rılmaz bir parçası olarak gördüklerini ilan 
ettiler. Bu husus, bütün Avrupa'da Rusya'
nın ll . Katharina'dan beri devam etmekte 
olan Osmanlı istikametindeki genişleme 
politikasına bir set çekildiği şeklinde yo
rumlandı. Gerçekten antlaşma 1774 Kü
çük Kaynarca Antiaşması'nı yürürlükten 
kaldırmaktaydı. Antlaşma neticeleri itiba
riyle Rusya'da ağır bir hakaret olarak algı
landı. Bu büyük savaşın yol açtığı askeri, 
içtimai ve mali krizler Rusya'da köklü re
formlara gidilmesi sonucunu verdi ve Ba
tıcılar ile Slavcılar arasında Büyük Petro 
zamanından beri devam etmekte olan mü
cadelenin başarı ibresini Slavcılar lehine 
çevirdi. 

177 4 Küçük Kaynarca. 1826 Akkirman, 
1829 Edirne antlaşmalarının Rusya'ya ta
nıdığı üstün duruma son veren, 13 Tem
muz 1841 Boğazlar mukavelenamesini 
değiştiren, Osmanlı Devleti'nin Avrupa 
ailesi camiasma dahil edildiğini ilan eden 
ve onu siyasi yönden yeni bir döneme 
sokan Paris Antlaşması, devletin özel
likle Isiahat Fermanı sebebiyle önemli bir 
anayasal değişikliğin içine girmesine de 
yol açtı. Fermanın uygulanması esnasında 
meydana gelen toplumsal kavga ve karga
şa, millet sisteminin yeniden düzenlen
mesinin sıkıntıları daha sonraki döneme 
damgasını vurdu. Devlet savaşın yol açtı
ğı büyük bir borç batağının içine düştü. 
Devletin İslami yapısına rağmen yeni za
manlara ayak uydurabileceğinin ispatını 
vermiş olduğuna dair yapılan tesbitler (Ro
sen, II, 248) zamanın icraatını yücelten er
ken değerlendirmeler olarak kaldı. Antlaş
manın uygulanmasının beklenenin aksine 
daha soğuk kanlı ve reel politika uyarınca 
gerçekleştiği, verilen söz ve garantilerin iş
lemediği kısa zamanda görüldü. Paris Ant
Iaşması , Fransa'nın 1870-1871 Prusya 1 
Alman savaşındaki ağır yenilgisiyle tarihe 
karıştı ve Rusya daha bu savaş sona er
meden özellikle Karadeniz'le ilgili madde
ye artık riayet edilmeyeceğini ilan etti. Bu 
ise yakın zamanda patlak verecek olan bü
yük bir Osmanlı-Rus savaşının ilk işareti 
oldu. Paris Antiaşması'nın ardından top
rak bütünlüğünün garanti edilmiş olması
nın bir şey ifade etmediği 1877-1878 Os
manlı-Rus Savaşı esnasında görüldü ve 
Rus savaşı sonundaki büyük parçalanmayı 
engelleyemedi. Avrupa hukukundan istifa
denin ne anlama geldiği ise Bismarck'ın 
Berlin Kongresi ( 18 78) esnasında bu h u-
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kuktan faydalanmak üzere devletin hakkı
nı savunmaya kalkışan Osmanlı delegeleri
ni, "O hukuk size göre değil" diyerek azar
lamasıyla daha iyi anlaşıldı. 
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llW!.J KEMAL BEYDİLLİ 

PARMAK 

L 
Bir uzunluk ölçüsü birimi. 

_j 

İlkel antropometrik ölçü sisteminde in
san parmağı esas alınarak belirlenen uzun
luk ölçüsü birimidir. Parmağa Kıbtlce'de 
e?;ba', İbranice'de eşba', Arapça'da ışba', 
Pehlevice'de engüst, Farsça'da engüşt 1 
engül, Sanskritçe'de engül, Grekçe'de dak
tilos, Latince'de digitus, İngilizce'de fin
ger ( digit: işaret parmağının genişliği = 3.4 
in ch). Fransızca'da doigt (pouce: baş par
mak) denir. 994 (1586) yılına kadar Türk
çe'de baş parmağın ucundan ilk ekiemine 
kadar olan uzunluğa (SA, N, 1594) -mimar 
arşınının yirmi dörtte birine eşitti- boğum 
adı verilirdi. Yan yatırılmış işaret parma
ğının tırnak kökü hizasındaki kısmının ka-
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lınlığına ise parmak denirdi ve arşının alt
mışta birini ifade ederdi. Buna göre bo
ğum her biri on iki iplikten (Ar hat) ibaret 
2.5 parmağa denk sayılırdı. Bu tarihten 
sonra arşının yirmi dörtte birine parmak 
denilmiştir (Gökyay, İsmail Hakkı Uzun
çarşılı'ya Armağan, s. 1 79; Pakalın, Il, 4, 
754; SA, IV, 1594). Arapça'da bu birimle 
orta parmağın orta boğumunun genişliği 
kastedilir (Şeyhürrabve ed-Dımaşki, s. 13) . 

İngilizce'de baş parmağın tırnak dibi hiza
sındaki kısmının genişliğini ifade etmek 
üzere inch sözcüğü kullanılır ki başağın 
ortasında yetişen arpalardan uç uca ek
lenmiş üçünün boyu uzunluğundadır. Elin 
baş parmak dışındaki dört parmağının ge
nişliğine ise kabza (tutam) adı verilmiştir. 

Ölçüler gelişip sistemleştikçe insan or
ganlarından bağımsıztaşmış ve parmak da 
diğerleri gibi nisbeten standart bir uzun
luk biriminin adı olmuştur. Birinin karnı 
diğerinin sırtına gelecek biçimde yan ya
na diziimiş orta büyüklükte 6 (veya 7) ar
pa tanesi bir parmak sayılmıştır (Evliya 
Çelebi, Mekke arşınının parmağını 5 arpa 
olarak kaydeder, Seyahatname, IV, 536). 

Arpa da standartlaştırılarak yan yana bir
leştirilmiş 6 (veya 7) katır kuyruğu kılına 
eşitlenmiştir (İbnü'r-Rif'a. s. 78-79). Ölçü 
birimi olarak parmağa ve kabzaya bağla
nan bir fıkhl hüküm yoktur. 

Yunan ve Roma arşını veya Mısır eski 
arşını ile aynı olan şer'! arşının yirmi dörtte 
birine, kabzanın da dörtte birine denk ge
len parmak(= 46,2 7 24 =) 1,925 cm. civa
rındadır. Nil nehrinin su seviyesinin ölçü
münde kullanılan arşınlardan birinin par
ınağı ise 2,25 cm. olarak hesaplanmakta
dır (Popper, s. 105). İslam tarihi boyunca 
parmak ölçüsü -türevi olduğu arşının uzun
luğundaki değişikliklere paralel biçimde
zamana ve mekana göre farklılıklar gös
termiştir. 

Osmanlı devrinde X.V. yüzyılın sonlarına 
doğru parmak 1 00 ipliğe, iplik de 1 00 
örümcek ağı teline eşit kabul edilirdi. Ek
rem Hakkı Ayverdi'nin yayımladığı Süley
maniye Camii inşaatıyla ilgili kayıtlarda 
X.Vl. yüzyıl mimar arşınının değeri 73,3 
cm. olarak verilmektedir ki bu ölçüye gö
re parmak 3,05 cm. demektir (Osmanlı 
Mi'mtirfsi lll, s. 371-372; krş. Özdural, XV 
ı 1998 ı. s. 101-115 ). lll. Selim tarafından 
standart ölçü olmak üzere abanoz ağa

cından yaptıntıp Mühendishane-i Berrl-i 
Hümayun'a konulan mimar arşınının bir 
yüzü her biri 1 2 hattan ibaret olan 24 
parmağa, diğer yüzü her biri onar hatlık 
yirmi eşit kısma bölünmüştür. 1841 yılın
da mimar arşınının değeri platin bir ayar 

arşını ile 75,7738 santimetrelik standar
da bağlanmıştır. Buna göre parmağın as
katları hat ve nokta (ı parmak = 12 hat = 
144 nokta= 3,1572416 cm.). üskatları ise 
tutarn 1 kabza, ayak 1 kadem ve arşın 1 
zira'dır. Mimar arşınının uzunluğu sonraki 
tarihlerde yapılan düzenlemelerle 75,775 
cm. kabul edilmişken hesapları kolaylaş
tırmak için 1869'da 75,8 santimetreye ta
mamlanmıştır, bunun parmağı da 3,1583 
cm. eder. Tersane arşınınınki ise yaklaşık 
3,53 cm. kadardır (İnciciyan, 11/8 ı 1965]. 

s. 74). Ancak Hidiv Tevfik Paşa tarafından 
Ocak 1892'den itibaren geçerli olmak üze
re çıkarılan 28 Nisan 1891 tarihli ölçü ka
rarnamesiyle Mısır'da 75 santimetrelik bir 
standarda bağlanan mimar arşınının par
ınağı 3, 1 25 santimetredir. 29 Şewal 1298'
de (24 Eylül 1881) yeni ölçüterin tanzim, 
tensik ve kullanım şekilleri hakkında eski 
ölçüterin karşılıklarını gösteren listeleri de 
ihtiva eden bir kararname yayımlanmış

tır. Buna göre yeni arşının yüzde birini ifa
de eden parmak her biri 1 O noktadan iba
ret olan 1 O hatta bölünmüştür (Ff 29 Şev

va!, s. 2, 4-5; Young, IV, 371; Systeme, s. 
4). Bu durumda yeni parmak metrik sis
temdeki santimetreye karşılık gelmekte
dir. 

Hindistan'da Ekber Şah'ın 41 parmak
lık gez-i ilahisinin alt birimi engüştün met
rik karşılığı 2,033239 cm. olmalıdır. Cihan
gir'in, taksimatını kolaylaştırmak için gezi 
-uzunluğunu değiştirmeksizin- kırk bölü
me ayırttığı anlaşılmaktadır ki buna göre 
parmak ölçüsü 2,08407 santimetreye çık
mış demektir (Ebü'l-Fazl el-Allaml, ll, 66; 

Moreland, ıı927J, s. 120 ııo2[-103; EJ2 
[ing. ı. vıı, 139). Şah Cihan'ın zira-ı padişa

hlsinin parmağı ise 1,997456 cm. civarın
da hesaplanmaktadır (Singh, s. 283). John 
Oordon Lorimer'in XX. yüzyılın başlarında 
18,75 ingiliz ineine eşit olduğunu bildir
diği Bahreyn arşınının paqnağı ( [ 18,75 x 

2,5417 24 =) 1,984375 cm. civarındadır 
(Delflü'l-Jjalfc, I, 313; diğer arşınların par
makları için bk. ARŞlN). 

Ayrıca güneş veya ay kutrunun on iki
de birine parmak adı verilir ki ay ve güneş 
tutulmalarının genişliğini belirlemek için 
kullanılır. Arapça klasik denizcilik metin
lerinde de ısba' terimi okyanuslarda en
lem derecelerini belirlemek üzere özellik
le kutup yıldızı, Büyükayı ve Küçükayı gi
bi yıldızların belli zamanlarda ufuk çizgi
sinden irtifaını ölçmekte kullanılan birim
lerden olup "zam" adı verilen sekiz alt bö
lüme ayrılır. Mesela kuzeyyönünde bir zam 
(yani üç saat) seyreden bir gemi kutup yıldı
zının irtifaını 1/8 ısba' yükseltecektir. X.Vl. 


