
van katibi oldu: şairliği sebebiyle devrin 
ileri gelen devlet adamlarının takdirini 
kazandığı için süratle yükseldi ve hace
ganlık mesleğinin çeşitli kademelerinde 
görev yaptı. Receb 112S'te (Ağustos 1713) 
vak'anüvis Naima'dan boşalan Anadolu 
muhasebeciliğine. 27 Muharrem 1127'
de (Z Şubat 1715) sipahiler katipliğine ge
tirildi. Ardından haraç muhasebecisi ol
du. Bu sonuncu görevde iken Avusturya 
ile Pasarofça Antiaşması'nın imzalanma
sı sırasında, iki devlet arasındaki ticari 
konuları içine alan ticaret antlaşmasının 
(27 Temmuz ı 718) 19. maddesi uyarınca. 
Osmanlı topraklarından geçecek Avus
turya- İran ticaret yoluna ait meseleleri 
halletmek üzere şıkk - ı sanı defterdarlı

ğı payesiyle iran·a elçi olarak gönderil
di. Ayrıca kendisine devrin sadrazamı 
Nevşehirli Damad İbrahim Paşa tarafın
dan gizli bir talimat verilerek o sırada 
iran'da meydana gelen siyasi olayları ye
rinde izlemesi, bu ülkenin örf ve adetleri
ni öğrenmesi istendi. Dürrf Ahmed Efen
di Ağustos 1720'de istanbul'dan ayrıla
rak Bağdat'a gitti. Orada Osmanlılar'ın 
Bağdat valisi Eyüplü Hasan Paşa ile gö
rüştükten sonra Dergezfn. Hemedan ve 
Kazvin üzerinden İran Şahı Hüseyin ' in 
bulunduğu Tahran'a ulaştı. Yaptığı gö
rüşmeler sonunda ticaret işleriyle ilgili 
hususların hallini sağladı. Bir süre daha 
burada kaldıktan ve dönüş sırasında 

uğradığı Van'da atalarına ait bazı hayır 
eserlerini tamir ertirdikten sonra 1 S Sa
fer 1134'te (5 Aralık 1721) istanbul'a gel
di. Elçiliğiyle ilgili olarak hazırladığı ra
poru lll. Ahmed'e ve Sadrazam İbrahim 
Paşa'ya sundu. Bu hizmeti karşılığında 
başmuhasebeciliğe getirildi : bir yıl sonra 
da 2 Rebfülewel 1135'te ( 11 Aralık 1722) 
vefat ederek Vefa· da Şeyh Vefa Camii 
haziresine gömüldü. Kendisinden bah
seden tezkirelerde iyi Farsça bildiği, son 
derece nüktedan bir kişi olduğu. güzel 
yazı yazdığı belirtilir (Salim, s. 239-240: 

Fatin, s. 93). 

Eserleri. 1. Sefaretname. Dürrf Ahmed 
Efendi'nin başlıca eseridir. İran elçiliğiy
le ilgili olarak kaleme aldığı ve padişah 
ile sadrazama sunduğu bu eserin iyi nüs
halarından biri İstanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi 'nde kayıtlıdır (TY. nr. 3228; di
ğer yazmaları için bk. Unat, s. 61). Bir ra
por özelliği taşıyan eserde kendi seya
hati, yaptığı temaslar ve göreviyle ilgili 
konular yanında iran ' ın iç siyasi durumu. 
halkı, şehir ve kasabaları, askeri gücü, 
idari yapısı, cemaatleri, şahın sarayı hak
kında etraflı bilgiler verir. Sefaretname 

oldukça ilgi çekmiş, önce Raşid Tarihi 
içinde (V. 372-398) yayımlanmış, Polanya
lı Krusinski tarafından Latince'ye tercü
me edildiği gibi (Jesu 1733) Fransızca'ya 

da çevrilmiştir (bk. bibl.). Ayrıca Paris'te 
mağribf yazı stili ile yazılı nüshasının li
tografya baskısı da yapılmıştır (ı 820). 2. 

Divan. 3500 kadar beyitten oluşan di
van yetmiş üç varak olup tek yazma nüs
hası bilinmektedir (Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 3409/ ı . vr. 3-73). Kendi
sinden söz eden kaynaklar onun güçlü 
bir şair olduğunu belirtirler. Gazel, ka
side, kıta ve Iugazlarıyla tanınan Dürrf. 
XVII. yüzyıl divan şairlerinin ve bilhassa 
Nablnin etkisinde kalmıştır. Tarih dü
şürmede de çok başarılı olan şairin bu 
başarısını Şeyh i. " ... tarih- gOylukta ho d 
akranı nadir" sözüyle ifade etmiştir (Ve· 

kayiu ' l· fuzala, ıv. 737). Sa di ve Feyzf adın
daki kardeşlerinin de şair olduğu bilinen 
Dürrf (a.g.e., IV, 4 7 I ; Osmanlı Müelli{leri, 

lll, 8) yaşadığı dönemde yapılan birçok 
esere tarih düşürmüştür. 
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~ AYDIN TALAY 

DÜRRİ MEHMED EFENDi 

(ö. 1149/ 1736) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Osmanlı Devleti 'nde pek çok alim ve 
altı şeyhülislam yetiştiren Dürrfzadeler 
ailesinin ilk ferdi olup İlyas Efendi'nin oğ
ludur. Medrese tahsilini tamamladıktan 

DÜRRi MEHMED EFENDi 

sonra müderris oldu. IV. Mehmed devri 
kazaskerlerinden Refsülulema Abdülka
dir Efendi' nin kızı ile evlendi. 1116' da 
( 1704 -1705) Süleymaniye müderrisi iken 
kadılık mesleğine geçti ve 1707'de Mı
sır, 1716'da Mekke, 1720'de istanbul 
kadılığına getirildi. Bu sonuncu görevin
den, istanbul fırıncı esnafının narha ri
ayet etmemesi hususundaki ihmali ile
ri sürülerek 1721'de aziedildi (Raşid, V, 

276-277). Uzun bir süre bekledikten son
ra 1726' da mazul istanbul kadılarının 
en kıdemlisi olarak Anadolu kazaskerli
ğine tayin edildi. Ancak kadıların Sadra
zam İbrahim Paşa 'ya şikayette buluna
rak Dürrf Efendi · nin kadı tayinlerinde 
tezkirecilerinin sözüne uyup usul ve kı

deme aykırı tevcihlerde bulunduğunu 

bildirmeleri üzerine görevden alındı ve 
istanbul'da oturmasına izin verilmeyip 
arpalığı olan Tatarpazarcığı 'na gitmesi 
emredildi. Bir müddet sonra Rumeli ka
zaskerliği payesini alan Dürrf Mehmed 
Efendi, Patrona Halil ayaklanmasının ar
dından Ekim 1730 ·da bilfiil Rumeli ka
zaskeri oldu. Dokuz ay kadar sonra bu 
görevden ayrıldı ve Ağustos 1734'te ikin
ci defa aynı göreve getirildi. 3 Cemaziye
tahir 1147 (31 Ekim 1734) tarihinde şey
hülislamlığa tayin edildi. Bu sırada ol
dukça yaşlı idi. Şubat 1736 ·da felç ol
du. ı. Mahmud, rahatsızlığı geçineeye 
kadar düzenlediği fetva. hüccet vb. ev
rakta imza yerine mühür kullanmasına 
izin verdi. Dürrf Efendi rahatsızlığı sıra
sında da devlet meseleleriyle ilgilendi, 
ancak durumunun giderek ağırtaşma
sı üzerine 1 Zilhicce 1148' de ( 13 Nisan 
1736) aziedildL Hayatının kalan kısmını 
Üsküdar' daki evinde geçirdi. Vefatında 
Karacaahmet Miskinler Tekkesi yakı

nındaki Yeşilkapı Mezarlığı'na defnedil

di. 

Dürrf Efendi'nin müderrislik yapan 
oğlu NOreddin genç yaşta vefat etmiş 
1 1722). diğer oğlu Dürrizade Mustafa 
Efendi ise şeyhülislam olmuştur. 
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