
DÜRRIZADE MEHMED ATAULLAH EFENDi 

güreli. s. 255) ve ondan naklen Cevdet 
Paşa (Tarih, lll . ı 36-137). kinayeli bir ifa
de ile ishal ve vücudun su toplamasın
dan (sü-i kınye ve istiska) bahsederlerken 
Vak'aname adlı esere dayanan i. Hakkı 
Uzunçarşılı onun yolda zehirletilerek öl
dürüldüğünü belirtir. 
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i DÜRHİzADE MUSTAFA EFENDi i 

(ö. 1188/ ı 775) 

L 
Osmanlı şeyhülislamı. 

1114'te ( 1702-1703) istanbul'da doğ
du. Tanınmış ilmiye ailesi Dürrlzadeler'e 
adını veren Şeyhülislam Dürrr Mehmed 
Efendi'nin oğludur. Tahsilini tamamla
dıktan sonra ibtida-i haric derecesiyle 
müderris oldu. ilmiye derecelerini peş 
peşe katederek babasının şeyhülislam
lığı sırasında 1147'de (1734) Süleyma
niye müderrisliğinden Galata kadılığına 
tayin edildi, ardından Edirne ve Hare
meyn payelerini aldı. Babasının ölümün
den sonra uzun süre mazul kaldı. 1739'
da istanbul kadısı oldu, bir yıl kadar bu 
görevde bulunduktan sonra aziedildL 
1746 Ekiminde Anadolu kazaskerliğine 
getirildi. Ardından Rumeli kazaskerliği
nin önce payesini aldı, sonra 26 Haziran 
1751'de bilfiil Rumeli kazaskeri oldu. 10 
Mayıs 1756'da ikinci defa Rumeli kazas
kerliğine tayin edildikten iki ay sonra 26 
Temmuz'da Damadıade Feyzullah Efen
di'nin yerine şeyhülislamlığa getirildi. 
Yedi ay kadar bu makamda kaldı, 18 Şu
bat 1757' de aziedilerek Gelibolu'ya gön
derildi. Beş yıl kadar görevden uzak kal
dıktan sonra 29 Nisan 1762'de ikinci de
fa şeyhülislam oldu. ikinci şeyhülislam
lığı beş sene sürdü: 23 Nisan 1767'de 
görevinden alınarak evinde oturmasına 
izin verildi. Normal olarak azil haberini 
şeyhülislamiara çavuşbaşılar bildirirken 
Mustafa Efendi'ye azledildiğini, kendi
sine duyulan hürmetten dolayı Relsül
küttab Ömer Efendi yalısına kadar gi
derek tebliğ etmişti (Çeşmfzade, s. 26). 
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Yedi yıl kadar süren mazuliyetten son
ra Dürrizade Mustafa Efendi, gerek da
ha önceki şeyhülislamlık tecrübesi, ge
rekse ulemanın en kıdemli ve itibariısı 

olması sebebiyle 15 Zilkade 1187'de (28 
Ocak 1774) üçüncü defa şeyhülislamlığa 
getirildi. Fakat yaşlı ve yorgun olduğu 
için bu görevi kısa sürdü. 29 Eylül 1774'
te görevden alındı ve 7 Zilhicce 1188'de 
(8 Şubat 1775) vefat etti. Edirnekapı dı
şında La'lfzade Çeşmesi yanındaki aile 
mezarlığına defnedildi. Toplam meşi

hat süresi altı yıl bir ay on beş gün ka
dardır. 

Şeyhülislamlığı sırasında kadı tayinle
rinde dürüst davrandığı belirtilen Mus
tafa Efendi, kısaca Dürre-i Beyia de
nilen ed-Dürretü'l- beyia ii beyani aJ:ı
kdmi'ş-şeri'aü'l- garra, adlı oldukça ha
cimli (815 varakl Arapça bir eser telif et
miştir. Eserin Süleymaniye Kütüphane
si'nde, biri Müstakimzade'nin ta'lik hat
tıyla olmak üzere (Esad Efendi. nr. 685, 
istinsah tarihi 1178) çeşitli yazma nüsha
ları mevcuttur (Halet Efendi, nr. 125; Per
tev Paşa , nr. 215 ; Reşadiye , nr. 262). Bü
yük bir servete sahip olan Mustafa Efen
di'nin ayrıca bazı hayratı da vardır (bun
ların isimleri, yerleri ve şartlarıyla ilgili ola
rak düzenlediği vakfiyesi için bk. istanbul 
Atatürk Kitaplığı Muallim Çevdet kitapla
rı, nr. K. 273). 

Devlet erkanının padişaha ve saraya 
kitap hediye etmesi geleneğine uygun 
olarak Mustafa Efendi'nin de lll. Mus
tafa'ya kitaplar hediye ettiği bilinmek
tedir (TSMA, nr. F 2885 / 30) 

Mustafa Efendi, tanınmış bir ilmiye 
ailesi olan Paşmakçızadeler'den Şeyhü
lislam Seyyid Abdullah Efendi· nin kızı 

Şerlfe Safiye Hanım'la evlenmiş, böylece 
aile seyyid unvanı almıştır. Mustafa 
Efendi'nin beş oğlundan ikisi (Mehmed 
Ataullah ve Mehmed Arif) şeyhülislam, bi
ri Rumeli kazaskeri, biri kadı. biri de mü
derris olmuştur. 
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DÜRRİzADELER 

Tanınmış bir Osmanlı ulema ailesi. 
L ~ 

XVIII. yüzyıl başlarından XX. yüzyıl baş
larına kadar 200 yıldan fazla devam eden 
ve Osmanlı ilmiye mesleğine altı şeyhü
lislam, birkaç kazasker ve birçok kadı ve 
müderris yetiştiren bu köklü aileden kay
naklarda "hanedan-ı kadfm, aile-i pak
nihad" gibi isimlerle bahsedilmektedir. 
Ailenin tanınmış ilk ferdi Dürrr Mehmed 
Efendi'dir (ö. ı 736). Aslen An karalı olup 
hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan 
ilyas Efendi adında bir kişinin oğludur. 
Dürri lakabının nereden geldiği bilinme
mektedir. Medrese tahsilinden sonra mü
derrislik ve kadılıklarda bulunan, şeyhü
lislamlığa kadar yükselen Mehmed Efen
di, Babazade Sinan ailesinden Relsülule
ma Abdülkadir Efendi'nin kızı ile evlen
miştir. Mehmed Efendi'nin iki oğlundan 
büyüğü Mustafa üç defa şeyhülislam 

olmuş, ikinci oğlu Nüreddin ise müder
risken genç yaşta ölmüştür. 

Şeyhülislam Mustafa Efendi, Paşmak
çızadeler'den Şeyhülislam Seyyid Abdul
lah Efendi'nin kızı Şerlfe Safiye Hanım'
la evlenmesiyle Dürrlzadeler aynı zaman
da bir seyyid ailesi olmuştur. Bu sebep
le daha sonra aile fertleri arasında na
klbüleşraflık yapanlar da vardır. Musta
fa Efendi'nin beş oğlundan ikisi şeyhü
lislamlık, biri Rumeli kazaskerliği, biri 
kadılık. biri de müderrislik görevinde bu
lunmuştur. Ayrıca Mehmed Arif Efendi 
naklbüleşraflık da yapmıştır. Kızı Şerlfe 
Ayşe Hanım ( ö. 18 ı 7) genç yaşta vefat 
etmiştir. Mustafa Efendi'nin beş oğlu
nun 'soyundan aile hayli genişlemiştir. 

Dürrrzadeler, çeşitli ulema aileleriyle 
kurmuş oldukları akrabalık bağları sa
yesinde daha da güçlenmişlerdir. Bun
lar içerisinde en tanınmış ilmiye ailesi 
Paşmakçızadeler olup ayrıca Feyzullah
zadeler. Çerkezbeyzadeler ile de akra
balık tesis edilmiştir. Ailenin erkek ço-


