
üzerine Ebezade meşihatten azledilmiş, 
Ataullah Efendi sadrazamla birlikte hu
zura çağrılarak şeyhülislamlık görevi ona 
verilmiş (14 Mart ı 7 ı 3) ve kendisine özel 
şeyhülislamlık elbisesi "ferve- i beyza" 
giydirilmişti (Nusretname, ll / 2, s. 294~ 
295). 

Bu görevde iken önce Bolu, Mihaliç, 
Edincik bir süre sonra da Maraş ve Ar
navut Belgradı kendisine arpalık olarak 
verildi. Şeyhülislamlığı sırasında ilmiye 
sınıfının tayinlerinde usulsüzlük ve yol
suzluklar yapıldığı iddiaları üzerine dev
rin sadrazamı Şehid Ali Paşa meseleyi 
gizlice araştırdı, yaşlı şeyhülislamın bu 
konuda ihmalkar davrandığı ve kusurlu 
olduğu anlaşılınca iki ay yedi gün sonra, 
20 Mayıs 1713'te aziedildL Görevden ay
rıldığında Maraş arpalığı kendisinden 
alındı. Rumelihisarı'ndaki evinde ken
disini ziyarete gelenlerin yanında bazı 

devlet büyüklerini çekiştirmesi üzerine 
lll. Ahmed'den alınan bir fermanla Si
nop'a sürülmesi kararlaştırıldı. Yola çık
tıktan sonra hava muhalefeti yüzünden 
Kefken Limanı yakınında gemisinin ka
raya vurup parçalandığı, kendisinin bü
yük güçlüklerle kıyıya çıkarak oradan ar
palığı olan Bolu'ya gittiği haberi Dfvan-ı 
Hümayun'a ulaşınca Bolu 'da oturması

na izin verildi. 2 Ağustos 171 S'te orada 
vefat etti. Mezarı Bolu' da Şemsi Paşa 
Camii haziresindedir. 

İslam hukukunda derin bilgi sahibi 
olan Ataullah Efendi'nin bu sebeple üç 
defa getirildiği fetva eminliği sırasında 
en zor meseleleri bile vukufla hallettiği 
kaynaklarda belirtilmektedir. 
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Babasına nisbetle Şerifzade, büyük de
desine nisbetle Ebü İshakzade, aksaklı
ğı sebebiyle de Topa! lakaplarıyla tanı
nan Ataullah Efendi, Şeyhülislam Şerif 
Mehmed Efendi'nin oğludur. İstanbul'da 
doğdu. Babasının ve çevresindeki hoca
ların yanında başladığı ilk tahsilini da
ha sonra Tokadi Mustafa Efendi'den ta
mamlayarak genç yaşta müderris oldu. 
Kısa zamanda yükselerek 1782'de Gala
ta, 1792'de Mekke kadılığına tayin edil
di. İki yıl sonra kendisine İstanbul kadı
lığı ile birlikte nakibüleşraf*lık da ve
rildi. 1801 'de önce Rumeli kazaskerliği 
payesini aldı, 1804'te ise Rumeli kazas
keri oldu. Siyası olayların son derece yo
ğun olduğu bu sırada, köklü bir aileye 
mensup oluşu, iyi bir tahsil görmüş ol
ması, muhafazakar bir tavır takınması 
ve maddi konulardaki dürüstlüğü se
bebiyle padişah lll. Selim tarafından 14 
Kasım 1806'da şeyhülislamlığa getirildi. 
Bu dönemde meydana gelen birçok si
yasi olayın bizzat içinde bulundu. lll. Se
lim'in tahttan indirilmesi ve IV. Musta
fa'nın onun yerine tahta çıkması olayla
rında Köse Musa Paşa ile birlikte aske
rin ileri gelenleriyle bazı müzakereler 
yaptı ve onların istekleri doğrultusunda 
hareket etti. Bu durum daha sonra çok 

Ataullah Mehmed Efendi 'n in bir fetvası 
(ilmiyye Sainllmesi, s. 572) 
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tenkit edilmesine sebep oldu. Bu arada 
Kabakçı Mustafa saflarına katılan mü
derris Seyyida Efendi gibi bazı muhalif
Ierinin onu lll. Selim taraftarı gösterme
leri üzerine 13 Temmuz 1807' de azi edil
di. Yerine Ömer Hulüsi Efendi tayin edii
diyse de ayaklanan zorbaların isyan teh
didi üzerine yanlışlık yapıldığı anlaşıldı 

ve bir gün sonra makamına iade edildi. 

Ataullah Efendi bu ikinci şeyhülislam
lığında devletin en nüfuziU şahsiyeti ha
line geldi; hatta üst seviyede yapılan ba
zı tayin ve azillerde etkili oldu. Bu sıra
da ordusuyla Rusçuk'tan İstanbul'a doğ
ru yola çıkan Alemdar Mustafa Paşa, 

asilerin ve şeyhülislamın davranışların
dan blzar olan IV. Mustafa'ya, Kabak
çı'yı ortadan kaldırıp Ataullah Efendi'yi 
de makamından uzaklaştıracağı yolun
da teminat verdi. İstanbul ' a girdikten 
sonra önce Kabakçı'yı ortadan kaldıran 
Alemdar, 21 Temmuz 1807' de de Ata
ullah Efendi'yi aziederek yerine Arapza
de Mehmed Arif Efendi'yi şeyhülislam
lığa getirdi; lll. Selim'in tahttan indiril
mesinde rol oynayan ulemayı da sürgü
ne gönderdi. Ataullah Efendi bir süre 
Bebek'teki yalısında oturduktan sonra 
31 Temmuz 1808'de Bulgaristan'ın Kı
zanlık kasabasına sürüldü. 181 o· da ar
palığı olan Güzelhisar'a (Aydın) nakledil
di ve 14 Ekim 1811 'de orada vefat etti. 
Mezarı Cami-i Atık civarındadır. 

İyi yetişmiş bir alim ve devlet adamı 
olan Ataullah Efendi, oldukça yoğun si
yası faaliyetleri yanında ilmi ve edebi 
çalışmalar da yapmıştır. Çeşitli kütüpha
nelerde nüshaları bulunan ve daha çok 
Fetdvd-yı Atdullah adıyla anılan bir fet
va mecmuası (bk. Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 920, 1095, 1096; Fatih, nr. 2386) 

ile küçük hacimli bir divanı (İÜ Ktp., TY, 

nr. 1659, 2902, 3590) vardır. Ayrıca Mün
şedt'ı, Kazasker Alizade Efendi'nin Veh
habl akaidine reddiye olarak kaleme al
dığı risaleye şerhi, Ali el-Karl'nin Mend
sik'ine ihtisarı, Beyzavi tefsirine yazdı
ğı tamamlanmamış muhtasar bir Türk
çe haşiyesi olduğu, Behcetü'l-fetdvd, Fe
tdvd-yı Feyziyye ve Netfcetü'l-fettivti'-· 
yı tertip ve ihtisara başlayarak "kitabü'l
icare"ye kadar getirdiği kaynaklarda zik
redilmektedir. 
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