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Dürrizade ailesine mensup altıncı ve 
son şeyhülislamdır. istanbul"da doğdu . 
Rumeli Kazaskeri Dürrizade Mehmed 
Efendi'nin oğludur. Küçük yaşta baba
sından bazı dini dersler aldıktan sonra 
Fatih Demirköşe ve Sultan Selim Rüşdi
yesi 'nde okudu. Bu arada özel hocalar
dan Arapça ve Farsça'sını ilerletti. Daha 
sonra Fatih Medresesi'ne devam ede
rek Fatih dersiamlarından Eğinli Hoca 
olarak tanınan İbrahim Hakkı Efendi'
den icazet aldı . 1887 yılında henüz on 
sekiz yaşında iken Bab-ı Fetva Mektübi 
Kalemi'nde mülazım oldu: 1890'da ya
pılan bir imtihanla istanbul müderrisli
ği ruüsunu kazandı. İbtida-i haric, hare
ket-i haric, ibtida-i dahil, müsıle- i sahn, 
ibtida-i altmışlı, müsıle-i Süleymaniyye, 
hamise-i Süleymaniyye gibi medrese de
recelerini, daha sonra da kaza derece
lerini kısa aralıklarla katederek 1896"da 
bilad-ı hamse, 1897'de Haremeyn, 1901 '
de istanbul payelerini aldı. Babasının ka
zaskerliği sırasında bir ara gayri resmi 
olarak kazaskerlik kethüdalığında bulun
duysa da 1897'de babasının kazasker
likten istifası üzerine o da Mektübi Ka
lemi'nden ayrıldı. Ankara kadılığına gön
derilmek istendi, ancak saraydan gör
düğü destekle istanbul'da kaldı ve 1901 
yılında Meclis-i Tedkikat-ı Şer'iyye üye
liğine seçildi: bu arada 1902' de Anado
lu kazaskerliği payesini aldı. 

Abdullah Efendi, ll. Meşrutiyet'ten 

(1908) sonra Meclis-i Tedkikat-ı Şer'iyye 

üyeliğinden ayrılıp bir süre mülki görev
Ierde bulunduğu için "bey" unvanını da 
kullandı. Merkez Tensik Komisyonu tara
fından kendisine önce Galata kadılığı veril
diyse de sonradan bu komisyonca 1909'
da Anadolu kazaskerliğine tayin edildi: 
iki yıl sonra bu görevden ayrıldığında 

kendisine mazuliyet maaşı bağlandı. 

1918'de tekrar memuriyete dönen ve 
Defter-i Hakani Emanat-ı Aliyye daire
sinde göreve başlayan Abdullah Beye
fendi, 1919'da padişah emriyle Tedkik-i 
Mesahif ve Müellefat-ı Şer'iyye Meclisi 
başkanlığına tayin edildi : aynı yıl içinde 
görevi meşihat makamı müsteşarlığına 
nakledildL Anadolu'daki Kuva-yi Milliye 
hareketine daha anlayışla bakan Salih 
Hulüsi Paşa'nın istifası üzerine sadare
te Damad Ferid Paşa getirilince kurula-
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cak kabinede şeyhülislamlık görevi. it
tihatçılar'a karşı şiddetli muhalefetiyle 
tanınan ve siyasetin fiilen içinde yer alan 
Mustafa Sabri Efendi yerine S Nisan 
1920'de Dürrizade Abdullah Beyefendi'
ye verildi (Damad Ferid ve Abdullah Efen
di'nin tayiniyle ilgili Hatt- ı Hümayun için 
bk. Cerfde·i ilmiyye, sy. 58, s. 1837- 1838). 
İşgal altında bulunan istanbul'da Damad 
Ferid Paşa kabinesi Anadolu hareketine 
karşı sert bir tavır takınmış, kabine üye
lerinin zaman zaman yaptıkları sert açık
lamalara karşılık Abdullah Beyefendi da
ha temkinli davranmışsa da Damad Fe
rid hükümetinin Kuva-yi Milliye aleyhi
ne çıkarmış olduğu beş fetvayı 11 Nisan 
1920' de imzalaması ile resmen tavrını 
ortaya koymuştur (fetvaların metni için 
bk. a.g.e., sy. 58, s. 1843-1 844). Bunun üze
rine Ankara hükümeti, Ankara Müftüsü 
Rifat Efendi'ye (Börekçi) mukabil fetva 
hazırlatmış ve bu fetvayı çok sayıda müf
tü, kadı ve müderrisin dışında birinci 
meclisteki ilmiyeden mebuslar da imza
Iamıştır. Rifat Efendi bu fetvasından do
layı meşihatça 25 Nisan 1920'de göre
vinden azledilmiştir. 

Abdullah Beyefendi, Sadrazam Damad 
Ferid Paşa'nın muahede şartlarını görüş
mek üzere ikinci defa Paris'e gittiğinde 
(1 O Haziran- 14 Temmuz I 920) sactarete 
vekalet etti. Muahede şartlarını görüş
mek için Sultan Vahdeddin'in emriyle 
22 Temmuz 1920'de ikinci defa topla
nan saltanat şurasına kabine üyesi ola
rak katıldı. 31 Temmuz 1920'de Damad 
Ferid kabinesinin istifasıyla o da 3 ay 
25 gün süren şeyhülislamlık görevinden 
ayrıldı. Bir süre istanbul· da kaldıktan 
sonra Milli Mücadele'nin kazanılmasıyla 
1922 Eylülünde Rodos'a kaçtı, oradan 
İtalya'ya geçti. 23 Mart 1923'te hac için 
Mekke'ye gitti ve 30 Nisan 1923'te Ha
rem-i şerif'te vefat etti. 
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1183'te (1769-70) istanbul'da doğ
du. Şeyhülislam Dürrizade Mehmed Arif 
Efendi'nin oğludur. Babasından ve dev
rin tanınmış bilginlerinden tahsil gör
dü. 1196'da ( 1781 -82) icazet alarak mü
derrislik hakkını kazandı. Babasının şey
hülislamlığı sırasında önce İzmir, sonra 
Galata kadısı oldu. lll. Selim 'in, baba
sı Şeyhülislam Mehmed Arif Efendi'yi 
konağında ziyareti sırasında bir Iutuf 
olarak kendisine Mekke kadılığı paye
si verildi. Daha sonra istanbul kadılığı 
ve Anadolu kazaskerliği payelerini aldı. 

180S'te bilfiil Anadolu kazaskeri, iki yıl 
sonra da nakfbüleşraf oldu. Bu görev
de iken 28 Temmuz 1808'de Eyüp Ca
mii 'nde ll. Mahmud'a kılıç kuşandırdı. 

Aynı zamanda Rumeli kazaskerliği pa
yesini alan Abdullah Efendi'nin bu sı

rada meydana gelen Kabakçı İsyanı'n
da devletle asiler arasında imzalanan 
anlaşmada ve 29 Eylül 1808'de imza
lanan Sened-i İttifak'ta imzaları bulun
maktadır. 

21 Kasım 1808'de şeyhülislamlığa ge
tirilen Abdullah Efendi bir yıl on ay ka
dar bu makamda kaldı. Ancak muhteme
len ayaklanan bazı zorbaları teşvik etti
ği hususunda IL Mahmud'da bir şüphe 
uyanması üzerine 22 Eylül 1810'da az
ledildi, yerine üçüncü defa Samanizade 
ömer Hulüsi Efendi getirildi. 12 Haziran 
1812'de Hulüsi Efendi'nin azli üzerine 
ikinci defa şeyhülislam oldu. Üç yıla ya
kın bir süre görevde kaldı. Oldukça ka
rışık geçen bu dönemde Sadrazam Ah
med Hurşid Paşa'nın zorbaları te'dib ka
rarını tasvip etmeyerek fetva vermeme
si sadrazamla birlikte aziedilmesine se
bep oldu (22 Mart 1815). Azlinden sonra 
arpalığı olan Manisa'ya gönderildi. Bir 
süre sonra affedilerek istanbul'a dön
mesine izin verildiyse de tekrar Manisa'
ya, oradan da Bursa'ya gönderildi. 1823'
te Abdülmecid'in doğumu üzerine affa 
uğrayarak istanbul'a döndü. 

Abdullah Efendi, 1826'da Yeniçeri Oca
ğı ' nın kaldırılması sırasında mazul ule
manın en kıdemlilerinden biri olarak ha
zırlanan mazbataya imzasını koydu : bir 
süre sonra ll. Mahmud'un Kubbealtı'nda 
akdettiği toplantıda en önemli şahsiyet
ler arasında yer aldı . 23 Cemaziyelewel 
1 244'te ( 1 Aralık 1828) vefat etti ve Ka
racaahmet Mezarlığı 'na defnedildi. 


