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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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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. 



yüzyıl civarında yazılan bahriye metinlerin
de 360° pratiklik açısından 224 ısba' sa
yılmıştır ki 1 ısba' yaklaşık 1 o 36' demektir 
(EJ2 [İng J, IV, 96-97) 

Günümüzde boruların dış (ve anma) çap
larını, cıvata türü bağlama elemanlarının 
dişli kısımlarının uzunluğunu (hatve) ve 
keçe gibi sızdırmazlık 1 yalıtım ürünlerinin 
ölçülerini belirtmekte kullanılan parmak 
kelimesiyle İngiliz inci (sembolü: ") kaste
dilm ektedir. Ancak boruların anma çap
ları -et kalınlıkları ve suyun iç yüzeylere 
sürtünmesinden doğan basınç kayıpları 
göz önünde bulundurulduğundan- inçten 
(2.54 cm) daha büyük bir ölçüyü ifade et
mektedir. Bunlardan başka tekerleğin gö
beğini çemberine bağlayan çubuklara da 
Türkçe'de parmak (ispit) adı verilir. 
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PARMAKSIZOGLU, İsmet 
(1 924- ı 984) 

Tarihçi ve yazar. 
_j 

Kavala'da doğdu. İlk ve orta tahsilini İs
tanbul'da tamamladı. 1945'te İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü
mü'nden mezun oldu. Mezuniyet tezi ola
rak Orhan Köprülü ile birlikte Karaçele
bizade Abdülaziz Efendi'nin Hayatı ve 
Ravzatü'l-Ebrar Zeyli'nin tenkitli neş
rini hazırladı. Mezuniyetinden kısa bir sü
re sonra kütüphanecilik alanını seçti. 
1945'te Manisa şehir kütüphanesinde baş
ladığı memuriyetini İstanbul'daki Ragıb 
Paşa Kütüphanesi'nde sürdürdü ve genel 
müdürlüğe kadar yükseldi. Bu sırada ko
misyon üyelikleri, daire başkanlığı ve müs
teşarlık makamlarında bulundu. En 
önemli faaliyeti olarak Türkiye kütüphane
lerinin ihmal edilen veya çok ağır işleyen 
bir toplu katalogunun hazırlık çalışmaları
na yön vermesi sayılabilir. Memuriyeti sıra
sında Bağdat'a resmi görevle gitti ve bu
rada Arapça'sını ilerletti. 1962'de kütüp
haneler genel müdür yardımcısı, 1966'da 
Din Eğitimi genel müdürü oldu. 196Tde 
bakanlık müfettişliği kadrosuna geçip 
Bağdat'a kültür ataşesi olarak gönderil
di. Dönüşünde 1971 'de yeniden Din Eğiti
mi genel müdürlüğüne getirildi. 1975'te 
Kültür Bakanlığı'nda başmüşavirlik kad
rosuna tayin edildi ve aynı yıl emekli ol
du. Bulunduğu makamlar dolayısıyla ta
rih alanındaki çalışmalara öncelik verdi 
ve Türk tarih metinlerinin neşrinde ça-

lsmet 
Parmaksızoğlu 

PARMAKSIZOGLU, isınet 

ba gösterdi. Türk Tarih Kurumu bünyesi 
içinde tasnif çalışmalarına ve bazı neşri
yat işlerine katkıda bulundu. Şark dilleri ve 
Osmanlı Türkçesi ile olan malzemenin 
düzenlenmesi sırasında bilgi ve becerisini 
ortaya koydu. 1983 yılında yeniden organi
ze edilen Türk Tarih Kurumu'nun tayinle 
gelen geçici üyeleri arasında yer aldı. Ev
liya Çelebi'nin Seyahatname'sinin yeni 
neşri için oluşturulan komisyonda çalıştı 

ve eserin bazı bölümlerini sadeleştirdi. 

Son zamanlarında bütün mesaisini Kültür 
Bakanlığı bünyesinde başlatılan Türkiye 
Yazmalan Toplu Kataloğu çalışmaları
na vermişti. 7 Ocak 1984'te vefat etti. 

Eserleri. İsmet Parmaksızoğlu'nun eser
leri büyük ölçüde tarihi metinlerin sade
Ieştirilmesine dayanır. Ayrıca kütüphane
ler hakkındaki yazıları yanında bazı dergi
lere makaleler ve İslam Ansiklopedisi 
için maddeler yazmıştır. Eserleri içinde 
Türkiye' de Din Eğitimi (Ankara I 966), 
Genel Tarih: Eski Çağlar ve Türk Ta
rihinin İlk Dönemleri (Yaşar Çağlayan 
ile birlikte, Ankara I 976), Türklerde Dev
let Anlayışı: İmparatorluk Devri 1299-
17 89 (Ankara I 982), Tarih Boyunca Kürt 
Türkleri ve Türkmenler (Ankara I 983), 
Anadolu'da ve Türklerde Hıristiyanlık: 
Küçük Kilise Tarihi [baskı yeri ve tarihi 
yok]) zikredilebilir. Kütüphanecilikle ilgili 
çalışmaları arasında Manisa Genel Kü
tüphanesi Tarih- Coğrafya Yazmalan 
Kataloğu I . Türkçe Yazmalar Kataloğu 
(İstanbul I 952) ve Kıbrıs Sultan İkinci 
Mahmud Kütüphanesi (Ankara 1964) sa
yılabilir. Tarihi metin neşirleri ise Kazasker 
Hafıd Efendi'nin Setine tü '1-vüzera'sı (İs
tanbul ı 952), Ermeni Komitelerinin İh
tilal Hareketleri ve Besledikleri Emel
ler'dir (Ankara ı 981). Ayrıca Mehmed 
Asaf'ın 1909 Adana Ermeni Olaylan ve 
Anılarım (Ankara I 982) adlı eserini ve İb
rahim Olgun ile birlikte Pirdevsi-i Rumi'
nin Kutbname'sini yayımiarnıştır (An
kara 1980). Sadeleştirme çalışmaları 

içinde Silahdar Mehmed Ağa'nın Nusret
name'si (l/l-3, Ankara 1962-1963; 11/1-2, 
Ankara ı 963), Ahmed Rasim'in Osmanlı 
Tarihi (Seçmeler) (İstanbul I 968) ve Ho
ca Sadeddin'in Tacü't-tevarih'i (1-V, An
kara I 992) bulunmaktadır. Evliya Çelebi'
nin Seyahatname'sinden (Ankara 1982) ve 
İbn BartOta'nın eserinden (İstanbul 1993) 
seçmeler yapmıştır. Sadeleştirilen metin
lerin ihtisar edilmiş olması, tamamlayıcı 
ve açıklayıcı notlara yer verilmemesi, ba
zı kelimelerde hata yapması bunların ilmi 
çalışmalarda güvenilir kaynak olarak kulla
nılmasını önlemektedir (bk. Gökyay, bibl.) 
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