
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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Iii SEMA Yİ EYİCE 

AMD 

(bk. KASIT). 
.J 

L 

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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

BA. HH, nr. 5254; TS MA. nr. D 3208; d'Ohs
son. Tabtea u General, VII, 166; Osmanlı Dev· 
/eti Salnamesi ( 1 3101. s. 152; a.e. 1 ı 9181. s. 
123; Mustafa Nüri Paşa. Netayicü'l-vukuat, 
istanbul 1327, lll , 78, 79; Pakalı n. 1, 55 · 56; 
Uzunçarşılı. Merkez·Bahriye, ·S. 55-58; C. V. 
Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman 
Empire, Princeton 1980, s. 78, 83, 84, 243; S. 
Shaw - E. K. Shaw. Osmanlı imparatorluğu 
ve Modern Türkiye (tre. Mehmed Harmancı). 
istanbul 1983, ll, 49, 90; Sertoğ lu . Tarih Lüga· 
ll, s. I 5 · 16; Necati Aktaş - is m et Binark. el· 
Arşf{ü'l-'Oşmanf, Arnman 1986, s. 6; Efda
lüddin. "Amedci, Amedi", iTA, 1, 370; Tayyib 
Gökbilgin , "Amedci", iA, 1, 396·397; Halil İna l

cık. "Reis-ül-Küttab", iA, IX, 675. 

L 

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. 



Hayatının son yıllarını Abbasi halife
lerinden Muktedir devriyle ilgili kronik
ler üzerinde çalışarak geçiren Amedroz. 
Mart 1917'de öldü. 

Araştırma ve Neşirleri . 1. Hilal es-Sa
bf'nin lö 448 / ı 056) Kitabü 'l-Vüzera, ile 
et -Tari{! 'inin neşri: Histarical remains, 
First Part ot his Kitab al- Wuzara and 
Fragment ot his History (389-393 A. H.) . 

Leiden 1904. Amedroz bu yayınında, Ab
basiler'in dikkati çeken iki veziri ibnü'I
Furat ile Ali b. isa'nın hayatlarını ve dev
letin devamını sağlama gayretlerini, is
lam tarihçiliğinde önemli bir yeri olan 
Hilal es-Sabi gibi orijinal bir kaynak
tan günümüze utaştırmıştır. Hilal'in Ta
ri{! 'i. 360-447 yılları arasındaki olayları 

ihtiva eden dokuz kitaptan ibaret iken 
bunların çoğu kaybolmuştur. Amedroz 
380-393 (990 - 1 003) yıllarına ait bulabil
diği kısmı. Kitabü'l-Vüzera , nın da yine 
bulabildiği sadece baş kısmını neşret
miştir. 2. ibnü'l- Kalanisi'nin z;eylü Ta 
ri.[ıi Dımaş~'ının neşri : History ot Da
mascus (363-555 A. H. ), Leiden 1908. 
Bu kitapta da metni asli dili olan Arap
ça ile verirken buna ingilizce bir özet. 
bir lugatçe ve gerekli indeksleri ilave 
etmiş, ayrıca bu eserde, başka kaynak
lardan faydalanarak hazırladığı dipnot
tarla okuyucunun istifade imkanını art
tırmış ve böylece metin neşrindeki titiz
liği ile dikkatleri çekmiştir. 3. Bir başka 
ingiliz şarkiyatçı D.S. Margoliouth ile bir
likte İbn Miskeveyh'in Tecaribü'l-ümem 
adlı eserinin neşri: The Eclipse of the 
Abbaside Caliphate (!-VII, Oxford I 920-
192 1) . 

Bunlardan başka. özellikle neşrettiği 
metinleri kullanarak yaptığı tematik in
celemeleri, 1906-191 S yılları arasında 
ingiltere'de Journal ot the Royal Asia
üc Society, Almanya'da Der Islam ve 
İtalya'da Bolleüno mecmualarında ya
yımlamış, ayrıca Encyclopedia ot Is
lam 'da bazı Abbasi vezirlerinin biyogra
fılerini yazmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü'l- Kasım Sehab, Ferheng-i ljauerş ina· 

san, Tahran 1317 hş., s. 44; A. J. Arberry. Bri· 
tish Orientalists, London 1943, s. 5 ; J. Sauva
get, Introduction a /'Histoire de /'Orient Mu· 
s ulman, Paris 1946, s. 132 ·ı 33, ı 38; J. W. 
Fück, Die Arabischen Studien un Europa, 
Leipzig 1955, s. 275; Necib el- Aklkl, el· Müs· 
teşri k ün, Kahire 1980, ll, 73-74; Abdurrahman 
Bed~vi, Me usa 'atü 'l-müsteşrikin, Beyrut 1984, 
s. 35 -36; D. S. Margoliouth, "H. F. Aınedroz", 
JRAS ( 1917). s. 692 · 693; TA, ll , 265. 

liJ HiDAYET NuHOGLU 

L 

AMEL 

(~1) 

Dünya ve ahirette 
ceza veya mükafat konusu olan 

her türlü iş ve davranışı ifade eden 
bir terim. 

_j 

Sözlükte "iş, çaba, fiil. çalışma· gibi 
manalara gelen amel (bk. Usanü 'l- 'Arab, 

"'amel" md .), " canlı varlığın gayeli ola
rak yaptığı iş· diye de tarif edilmiştir. 

Buna göre amel fii l kelimesinden da
ha özel bir mana ifade eder. Çünkü fii l, 
bilgisiz ve gayesiz olarak yapılan iş l eri 

de kapsamaktadır (bk. Rag ı b el-isfahanT, 
el-Mü{redat, "'amel", "fi 'l" md leri) . Ayrıca 
dini literatürde amel kelimesi giderek 
"emir. tavsiye veya yasaklara konu olan, 
sonunda ceza veya mükafat bulunan tu
tum ve davranış" anlamını kazanmış ve 
böylece insanın her türlü işleri için kul
lanılan fiil kelimesine göre daha dar 
kapsamlı bir terim halini almıştır. Öte 
yandan amet. aslında söz ve inanmayı da 
içine alır. Nitekim pek çok ayet ve ha
diste amel terimi genellikle sözlü dav
ranışları da kapsayacak şekilde kullanıl
mıştır. Ayrıca gerek bazı hadislerde (bk. 
Buhar!, "Tevhid", 47; DarimT. "Ril5-iik", 28). 
gerekse başta tasawufi literatür olmak 
üzere diğer islami kaynaklarda iman 
"kalbin ameli" sayılmıştır. Bununla bir
likte amel kelimesinin iman ve söz dı

şında kalan tutum ve davranışlar için 
kullanımı daha yaygındır. Kur'an-i Ke
rim'de de bu ayırımın yapıldığı, mesela 
bir ayettesözler (el-kelim) ve arnelin (bk. 
Fa tır 35/ 1 0). bir ayette SÖZ (el -kavl) ve 
arnelin (b k Fussılet 4 ı 1 33), birçok ayet
te de iman ve arnelin yanyana kullanıl
dığı görülmektedir. 

Kur'an - ı Kerim 'e göre Allah yeri ve 
gökleri, dünya nimetlerini, hayatı ve ölü
mü, hangilerinin daha güzel amel ede
cekleri hususunda insanları denemek 
içinyaratmış (Hüd 11 / 7; el-Kehf 18/ 7 ; 
el-Mülk 67 / 2). yine aynı maksatla insan
ları yeryüzünün halifesi kılmıştır (Yunus 
10/ 14) Allah ' ın şahit olmadığı hiçbir 
amel yoktur (Yunus 10/6 1). O, ileride 
dünyada iken kimlerin daha güzel amel 
ettiğini ortaya çıkaracak ve hiçbir hak
sızlığa meydan vermeksizin herkesi arne
line göre yargılayacaktır 1 et-Tevbe 91 94, 
105 ; Yasin 36/ 54); zerre kadar iyi arneli 
olan da zerre kadar kötü arneli olan da 
karşılığ-ını görecektir (ez-Zilzal 99/7-8) 
Bununla birlikte kötü arneli olanlar yal-

AMEL 

nızca kötülüklerinin dengiyle cezalandı

rılırken iyi amel işleyenler fazlasıyla mü
kafatlandırılacaktır (en-Nür 24/38; Se
be' 34/37-38; el-Mü'min 40/40; el-Ahkiif 
46 / 16) Kur'an-ı Kerim'de içki, kumar, 
falcılık, haksız yere adam öldürme gibi 
büyük günahlar "şeytan ın arneli" şek
linde nitelendirilmiş (el-Maide 5/90; ei
Kasas 28 / 15). kafirlerin arnelleri ıssız 

çöllerdeki seraba ve derin denizdeki ka
ranlığa benzetilmiştir (en-Nür 24/ 39, 40) 
Allah bilgisizce kötü amel işleyip de ar
dından tövbe edeni bağışlar ; buna kar
şılık kötü arnellerini hayatının sonuna 
kadar sürdüren. sonra ölüm gelip ça
tınca tövbe etmek isteyen kimsenin bu 
tövbesini kabul etmez (en-Nisa 4/ ı 7-18). 

Arnel-i Salih. Ameller, şeriat ilkeleriyle 
uyuşup uyuşmamak bakımından genel
likle taat. masiyet ve mubah şeklinde 
üç kısma ayrılır. Gerek Kur'an ve hadis
lerde gerekse diğer dini kaynaklarda 
taat sayılan arneller çoğunlukla arnel -i 
salih (çoğulu a'mal-i saliha). bazan da ha
sene (çoğuıu has(2nat). masiyet sayılanlar 
ise arnel-i sii', arnel-i gayr-i salih, seyyie 
gibi adlarla anılır. 

Salih arneller dinin yapılmasını emir 
veya tavsiye ettiği, iyi, doğru, faydalı ve 
sevap kazanmaya vesile olan işler: gayr-i 
salih arneller ise yapılması yasaklanan 
veya hoş karşıtanmayan kötü, yanlış, za
rarlı ve günaha yol açan amellerdir. Fı

kıh kitaplarında salih arneller genellik
le farz, vacip, sünnet. müstahap veya 
mendup: gayr-i salih arneller de haram, 
rnekruh ve müfsid şeklinde bölümle
re ayrılır. Mubahlar, aslında yukarıdaki 
olumlu veya olumsuz değerlerden birini 
taşımayan ve dinin yapılması ya da ter
kedilmesi yönünde bir hüküm koymadı

ğı amellerdir. Bununla birlikte mubahla
rın işlenmesinde güdülen maksat ve ni
yet bu işleri salih veya gayr-i salih amel 
durumuna sokabilir. Bu yüzden özellik
le ahlakçılar, "Manasız işleri terketmek 
kişinin müslümanlığının güzelliğini gös
terir" (Tirmizi, "Zühd", ı ı; İbn Mace, "Fi
ten", ı 2) anlamındaki hadisi de dikkate 
alarak, mubahları dinin iyi ve doğru bul
duğu gayelerle yapmanın önemi üzerin
de durmuşlar, iyi niyetten yoksun ola
rak mubahlara dalmayı dini ve ahlaki 
hayat için tehlikeli görmüşlerdir. Esa
sen Hz. Peygamber'in. "Haram belli, he
tat de bellidir: bu ikisinin arasında ise 
insanların çoğunun bilmediği şüpheli du
rumlar vardır. Şüphelerden korunan ki
şi dinini ve şerefini korumuş olur" (Bu-
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