
Başlangıçta babasının, daha sonra da 
bizzat kendi nüfuzu ile devrinin olayla
rında önemli rol oynayan ve itibarını he
men daima koruyan Abdullah Efendi me
rasim ve teşrifatı seven. ihtişama düş
kün bir kişiydi. Köklü ailesinden gelen 
büyük bir servete sahip olup Bebek'te 
bugün Mısır konsolosluğu olarak kul
lanılan binanın yerinde yalısı. Üsküdar 
Tunusbağı'nda da bir konağı vardı. 
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istanbul'da doğdu. Şeyhülislam Dür
rizade Mustafa Efendi'nin oğludur. Kü
çük yaşta babasından ve çevresindeki 
alimlerden ilim tahsiline başladı . 1754'
te hariç derecesiyle icazet aldı. Bazı 

medreselerde müderrislik yaptıktan 

sonra 1766-1767'de Yenişehir, 1774'te 
Mekke kadılığı payesiyle Bursa. 1780'
de istanbul ka d ısı, 1782 ·de nakibüleş
raf oldu. Dürrizade ailesinden ilk naki
büleşraf olan Arif Efendi'dir. Anadolu 
kazaskerliği payesini aldıktan sonra 
1783 'te bilfiil Anadolu, 1784 'te ise Ru
meli kazaskerliğine getirildi. Şeyhülis

lam Arapzade Ataullah Efendi'nin ölü
mü üzerine 23 Ağustos 1785 tarihinde 
şeyhülislam oldu. Beş buçuk ay görev 
yaptıktan sonra 10 Şubat 1786'da se
bepsiz olarak aziedildL 1789'da şeyhü
lislam olan Hamidizade Mustafa Efen
di, o sırada ulema arasındaki bazı an
laşmazlıkları ileri sürerek onların istan
bul dışına gönderilmesi hususunda lll. 
Selim'den aldığı yetkiyle eski şeyhülis

lamiardan Dürrizade Arif, Müftizade Ah
med ve Mehmed Kamil efendileri arpa
lıkları olan Kütahya, Ankara ve Keşan 'a 

gönderdi. Bu arada hacca giden Dürri
zade Taif'te oturmaya mecbur ediidiyse 
de daha sonra arpalığı olan Kütahya'ya 
döninesine izin verildi. Ancak 1791 ·de 
Mekki Mehmed Efendi'nin şeyhülislam
lığı sırasında istanbul'a döndü, hemen 
ardından da onun azli üzerine 12 Tem
muz 1792'de lll. Selim tarafından ikinci 
defa şeyhülislamlığa getirildi. Arif Efen-
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di göreve başladıktan sonra ilk iş ola
rak rakibi Hamidizade'yi Manisa'da otur
maya mecbur etti. Ayrıca onun çeşitli 

yerlere gönderdiği diğer ulemanın istan
bul'a dönmesini sağladı. Bundan başka 
kadılık nizarnı ile ilgili bir metin hazırla
yarak bunun uygulanması için lll. Selim'
den bir hatt-ı hümayun aldı. Bu metin
de kadıların alacağı harçlar belirleniyor, 
ileri gelen ilmiye mensuplarından her 
birinin ne kadar mülazım vereceği tes
bit ediliyordu. Ayrıca mesleğin itibarının 
korunması ve kimseye iltimasla görev 
verilmemesi isteniyordu. 

Dürrizade altı yıldan fazla süren bu 
ikinci şeyhülislamlığından, Pazvandoğlu 
Osman Ağa 'nın Rumeli 'de bazı kaleleri 
ele geçirip halka eziyet etmesi, ayrıca 

Fransızlar'ın Mısır'ı işgali gibi olaylarda 
kusurlu görülen Sadrazam izzet Meh
med Paşa ile birlikte aziedildi (30 Ağu s

tos 1798). Bir süre Bursa'da oturdu. is
tanbul'a dönmesine izin verildikten son
ra 20 Cemaziyelewel 1215'te (9 Ekim 
1800) vefat etti. Mezarı Eğrikapı'dadır. 
Kaynaklarda son derece nazik ve hayır 
sever bir kimse olarak nitelendirilen Meh
med Arif Efendi, dönemindeki ısiahat 

ve yenileşme hareketlerinin önemine ve 
gereğine inanmıştı. Halk tarafından çok 
sevildiği gibi yenilik taraftarı olması do
layısıyla lll. Selim'in de takdirini kazan
mıştı. Dürrizade Arif Efendi'nin Netice
tü'I-fetava• adlı eseri meşhur olup ba
sılmıştır (İstanbul 1237, 1265) Oğlu Ab
dullah Efendi ll. Mahmud döneminde 
şeyhülislamlık yapmıştır. 
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1142'de (1729) doğdu . Şeyhülislam 

Dürrizade Mustafa Efendi'nin oğludur. 
İlk tahsilini babasından gördü ve şey
hülislam çocuklarına tanınan imtiyaz
dan faydalanıp 1736'da henüz yedi ya
şında iken aldığı icazetle itibari olarak 
müderrislik payesini elde etti. Uzunca 
bir süre daha tahsil hayatına devam et
tikten sonra 1759 yılında Selanik kadısı 
oldu. 1178'de ( 1764 -65) Mekke kadılığı 
payesini aldı, 1769 ·da istanbul kadılığı
na getirildi. Bunun ardından uzun bir 
süre mazul kaldı. 1774'te Anadolu ka
zaskeri oldu, bir yıl sonra aziedilince Gü
mülcine civarında bazı yerler kendisine 
arpalık olarak verildi. 1778 ve 1782 ·de 
iki defa Rumeli kazaskerliği yaptı. Kara
hisari Seyyid İbrahim Efendi'nin vefatı 
üzerine 20 Mayıs 1783'te saraya davet 
edilerek Sadrazam Halil Hamid Paşa'nın 
hazır bulunduğu bir merasimle şeyhülis
lamlığa tayin edildi. Rumelihisarı'ndaki 
yalısı uzak olduğundan tebrik merasi
mL eski şeyhülislamiardan Şerif Efen
di 'nin Hocapaşa'daki konağında yapıl
mıştı (Enveri, vr. 30b). 

Mehmed Ataullah Efendi 'nin şeyhü
lislamlığı sırasında devleti meşgul eden 
en önemli mesele Osmanlı-Rus harbi idi. 
Bu konuda şeyhülislam konağında yapı
lan meşveret meclisindeki konuşmaları 
ayrıntılı olarak veren Cevdet Paşa · nın 

Tarih'inden (ll l , 16-24) anlaşıldığına gö
re bu toplantılarda şeyhülislam ateşli 

konuşmalar yapmış ve yetkililerin Rus
ya ile savaş konusundaki tereddütleri 
karşısında. "Moskovlu Kırım ' ı açıktan açı

ğa zaptetti, süküt mu edelim?" diyerek 
savaş açılmasını teşvik etmiştir. 

İki yıl kadar şeyhülislamlık makamında 
kalan Ataullah Efendi. Sadrazam Halil 
Hamid Paşa'nın ı. Abdülhamid'i tahttan 
indirip yerine yenilik taraftarı Selim'i ge
çirme teşebbüsünde onunla birlikte ha
reket ettiği gerekçesiyle 31 Mart 1785'
te aziedildL Önce Rumelihisarı'ndaki ya
lısında oturmasına izin verildiyse de da
ha sonra sürgüne gönderilmesi karar
laştırıldı. Deniz yoluyla Hicaz'a gitmesine 
müsade edilen Mehmed Ataullah Efen
di, kethüdası Osman Efendi ile yola çık
mış , ancak Gelibolu'ya vardığında vefat 
ederek oraya gömülmüştür. Ölüm sebe
bi olarak Ahmed Vasıf Efendi (Ta rih !İl-
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