
AMCAZADE HÜSEYiN PAŞA VALISI 

Amcazade Yalısı divanhanesi, mima
risinin çok sade oluşuna ve dışarıdan 

hiçbir dikkat çeken özelliği bulunmayı

şma karşılık iç süslemesi göz kamaştı
rıcı bir güzellik ve zenginlikte idi. Avru- · 
pa sanatının ağır baskısının başlamasın

dan önceki Türk sanatına ait olan bu 
süslemelerde, ortadaki kubbe ile bütün 
duvarlar ve çıkıntıların tavanları, altın 

yaldızın hakim olduğu nakışlarla bezen
miştir. Dip duvardaki dolap kapakların
da ise fildişi ve sedef kakmalar vardır. 

Duvarlarda üst tabakada sıra halinde 
panolar bulunmakta, bunların her biri
nin içler inde bir testiden çıkan çeşitli 

çiçekler yer almaktadır. 

Türk köşk ve kasır mimarisinin he
nüz yabancı tesirierin baskısı altına gir
meden önce yapılmış olan bu ahşap di
vanhane, bugün İstanbul'da ayakta ka
labilmiş kendi cinsinin tek eseridir. Bu 
bakımdan itina ile korunması ve yaşa
tılması gerekirken, artık bir eşinin bu
l unması imkansız bu sanat ve tarih anı
tının ona sahip çıkan ellerde son elli alt
mış yı l içinde harabe haline getirilmesi 
bir talihsizlik olmuştur. 

Esas yalı binalarının arsası üstünde 
küçük evler yaptıran müteveili aileleri
ne mensup kişiler ile İstanbul Belediye
si arasında, bu tarihi köşkün mülkiyeti 
hakkında çekişmeler cereyan etmiş ve 
bu hukuki anlaşmazlıklara Vakıflar İda
resi de karışmıştır. Ancak İstanbul Be
lediyesi tarafından yıkılmış olan eski 
esas ya lı arazisi istimtak edilmiş ve bu 
durum mahkemece de karar altına alın

mış bulunmaktadır. 
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AMED Cİ 

Osmanlı devlet teşkilatında 
Divan-ı Hümayun'a bağlı 
Arnedi Kalemi'nin amiri. 

.J 

Arnedi veya Amedi-i Divan-ı Hümayun 
da denilen bu amir, Tanzimat'tan önce 
divan katiplerinin şefi olan reisülkütta
bın özel kalem müdürü durumundaydı. 
Gerek sadrazarnın padişaha yazacağı 

telhis • ve takrir*ler, gerekse yabancı 
devletlere yazılan her çeşit yazılar Arne
di Kalemi'nde yazılır ve burada sakla
nırdı. Amedci, reisülküttabın sadraza
ma, sadrazarnın da doğrudan doğruya 
padişaha yazacağı yazıların önemli olan
l arını temize çeker, daha az önemli olan
ları ise bizzat sadrazam adına kaleme 
alırdı. Başlangıçta amedcinin emrinde 
beş altı katip çalışırken zamanla bu ka
lemin önemi artınca memur sayısı da 
artarak altmışa kadar çıkmıştır. Amed
ci o devrin hariciye nazırı durumunda 
olan reisülküttabın yabancı devletlerin 
temsilcileriyle yaptığ ı toplantılarda ha
zır bulunur, konuşma zabıtlarını tutar
dı. Yeni verilen timar• ve zeAmet"ler
den reisülküttaba gelmesi gereken ka
lem harçlarını da amedci toplardı. Muh
temelen, bu verginin ödendiğini belir
ten belgenin üzerine Farsça "geldi" an
lamındaki amed kelimesinin yazılma

sından dolayı bunlara arnedi denmiştir. 

Amiri olduğu kalem oldukça eski bir 
kuruluş olmakla birlikte arnedi tabiri
ne ancak XVIII. yüzyılı n son çeyreğinde 
rastlanmaktadır. Divan-ı Hümayun'da 
görülen iş ler Babıali'ye intikal ettikten 
sonra amedci de emrindeki Amedi-i Di
van- ı Hümayun hulefasıyla birlikte sad
razarnın "rical-i Babıali" denilen yüksek 
rütbeli memurlarının önde gelenlerin
den olmuş ve sadaretin bütün haberleş
ınesi bu kalemden yürütülmeye başla

mıştır. Osmanlı hükümetinin Avrupa'da 
daimi elçilikler kurmasından sonra. el
çilerden gelen raporların kayıtlarını tut
mak, şifrelerini çözmek, bunlara cevap
lar yazmak da Arnedi Kalemi'nin görev
leri arasına girmiştir. Arnedi efendi de 
beylikçi gibi hAcegAn • lık rütbesinde idi. 
Teşrifatta başlang ıçta beylikçi*ler ön
de iken zamanla amedciler onların önü
ne geçmiştir. 

Bilhassa lll. Selim zamanında bu ma
kama yapılan tayinlerde özel bir itina 
gösterilmiştir. Birçok yüksek rütbeli dev
let adamı. bu arada Tanzimat Fermanı'nı 
ilan eden Mustafa Reşid Paşa da amed-

cilikten yetişmiştir. Tanzimat'ın i l anın

dan ( 1839) sonra önemi daha da artan 
amedcinin başlıca görevleri padişaha 

takdim edilecek arzları yazmak, Babıa 

li'ye gelen hatt-ı hümayunları okumak, 
vekiller heyetinin müzakere zabıtlarını 

tutmak ve padişah iradelerini muhafa
za etmekti. ll. Meşrutiyet'ten sonra adı 
Meclis-i Vükela ve Maruzat Kalemi Baş
katibi'ne çevrildiyse de 1912'de yine 
Amedi-i Divan-ı Hümayun'a dönüştürü
len bu görevli Osmanlı Devleti'nin sonu
na kadar varlığını sürdürmüştür. Amed
ciler sefere gidince merkezde kendile
rine vekalet edecek birini bırakırlardı: 

buna rikab amedcisi denirdi. 
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Iii NECATi AKTAŞ 

AMEDROZ, 
Henry Frederick 

(1854-1917) 

İsviçre asıllı İngiliz şarkiyatçı. 
_1 

Winchester· de doğdu, kazandığı bir 
bursla aynı yerde hukuk öğrenimi yap
tı. 1877' de girdiği Türkçe tercümanlığı 
imtihanını kazandı, fakat sıhhi sebep
lerle bu işe devam edemedi. 1882'de 
baroya girdi ve raportör olarak çalıştı. 

Bu sırada Arapça öğrendi ve Arapça yaz
ma bulunduran kütüphanelere devama 
başladı. Özellikle İslam tarihi ve İ slam 
tarihçiliğ i konularıyla ilgilendi. Bir yan
dan araştırmalar yaparken öte yandan 
da aynı konuda çalışan diğer müsteş

riklerle münasebet kurdu. 
Araştırma ve yayınları yanında şarki

yat çalışmalarına idareci sıfatıyla da ka
tıldı. Gibb Vakfı'nın mütevelli heyeti üye
si olarak bu vakfın yayınları ve diğer ça
lışmalarındaki hizmetinin yanı sıra 1912-
191 S yılları arasında Royal Asiaüc So
ciety'nin de idare heyetinde bulundu. 


