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Osmanlı Merkez-Taşra İlişkisinde Yerel 
Hanedanlara Bir Örnek: Rişvanzâdeler

 

          Jülide AKYÜZ*

Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılı devlet-taşra arasındaki ilişkiler bağ-
lamında adem-i merkeziyet yaklaşımıyla değerlendirilmektedir. Yine Osmanlı 
Devleti’nin 18. yüzyılı az bilinen ve az çalışılmış bir dönem olarak kabul edil-
mektedir. Genellikle çöküş ya da geçiş dönemi olarak adlandırılan 17. ve 18. 
yüzyıllar son zamanlarda -özellikle 18. yüzyıl- devletin malî sistemdeki deği-
şiklilikleri açısından ele alınmaktadır. Yönetimde desentralizasyona bağlı ola-
rak yerel ailelerin ortaya çıkışı, mali yapıda malikane sisteminin ömür boyu 
verilmesi devlete sıkıntı yaratan uygulamalardır. Çöküşün ve adem-i merke-
ziyetçiliğin en bariz işareti malikane sisteminin yaygınlaşmasıdır. Bu süreçte 
vergi toplama hakkını elde edenler güçlü yerel aileler olmuştur. Bu ailelerin 
hangi kanalları kullanarak bu hakkı elde ettikleri, devlet-taşra arasındaki iliş-
kilerde oynadıkları rol, yönetici sınıf olarak algılanmaları ya da algılanmama-
ları gibi sorular bu aileleri tanıma çalışmalarının sonucunda ortaya çıkabilir. 

Musul örneğinden hareketle Osmanlı devlet ve taşra toplumunu ince-
leyen Dina Rızk Khoury kaynakların dağıtılması ve tahsisinde büyük bir güç 
olan devletin bu güç sayesinde toplumsal tabakalaşmayı etkilediğini, bunu si-
yasette uygulama ve biçimlendirme gücüne sahip olduğunu vurgulamaktadır.1 
Yazar özellikle iltizam sisteminin ve özel mülkiyet haklarının yaygınlaştırıl-
masıyla devletin taşra toplumuna borçlanarak bu grupların büyük çoğunluğu-
nun Osmanlı sistemine dahil olduğunu savunmaktadır. Devlet yine hem siyasî 
yöneticileri belirlemekte hem de ekonomi kaynaklarını dağıtmaktadır. Araş-
tırmacı, bu durumun sadece Musul’a özgü koşulları hesaba katarak olama-
yacağını, imparatorluğun diğer bölgeleri için de benzer çalışmalar yapılarak 
adem-i merkezileşme modelinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ilave 
etmektedir.2 

* Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, julakyuz@hotmail.com
1 Dına Rızk Khoury, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Taşra Toplumu Musul, 
1540-1834, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003, s. 7. 
2 Khoury, Devlet ve Taşra Toplumu…, s. 11.

79



kebikeç / 27   2009

80

Osmanlı Devleti’nin merkeziyetçiliğini olumsuz etkileyen sistemler-
den biri de ayanlıktır. Ayanlar üzerine yapılan çalışmalarda genel olarak ayan-
lara güç ve servet veren kaynaklar üzerinde durulmuştur. Kaynaklardan biri 
dış talepler sonucunda yoğunluk kazanan ve çiftliklerde yapılan geniş çap-
ta ziraî üretim olarak ifade olunmuştur.3 Ancak, yerel ailelere bu kudreti ve-
ren esas kaynağın mukataa ve malikane sistemi olduğu yönünde çalışmalar 
bulunmaktadır. Bunlardan biri Manisa bölgesinde uzun yıllar etkili olan Ka-
raosmanoğulları hakkında yapılan çalışmadır. Karaosmanoğulları Ailesi önce 
1743’de Saruhan mütesellimliğini ele geçirmiş, zamanla çok etkin bir güç ha-
line gelmiştir. Aile hem iltizam uygulaması hem de çiftlikler kurma yoluyla 
bu gücü sağlamıştır. 4 

Osmanlı Devleti’nde yeni mali kaynaklara işlerlik kazandırılması 
mukataalaşma sürecine hız kazandırmıştır. Eski tımar sistemi uygulamasından 
çıkılarak daha önce tımar sistemi içerisinde vergilendirilen arazilerin “muka-
taa” olarak yeniden ve daha karlı satışlar olarak hazineye kazandırılması ile 
mümkün olacaktı. Daha karlı mukataa satışları, daha güçlü hazine ve daha do-
nanımlı ordu anlamına gelmekteydi. Bu konuda Ayıntab Livasından bir örnek 
verilebilir. Divan-ı hümayun katibi ve daha evvel Halep hazinesinde baş mu-
kataacılık görevinde bulunan hal-i hazırda arz katibi Mustafa Efendi ve Ayn-
tab ayanından katip Mehmed Çelebi Halep divanına baş vurarak Kirli, Kese-
lik ve Zendeganlu mezralarında kendi mülkü olan bağları olduğunu, civarda-
ki köylerin şimdiki halde ekser kuranın reayası perakende ve perişan olmağla 
boşalmış olması nedeniyle miriye ait bu arazilerin harabeye dönmemesi için 
miriye dahi çünden nesne aid olmamağın kendi mülkleri ile birlikte bunları da 
ekmeye ve tımar etmeye niyetli olduklarını bildirmişlerdir. Tahrir defterlerin-
de 950 akçe ile vergilendirilen topraklar üç yıllığına her yılı için 2.850 akçe-
yi “sal be sal”, yani yıldan yıla Halep hazinesine ber vech-i mukataa şeklinde 
ödemek üzere ve hal-i hazırda boş olan arazinin daha sonra buraya gelip eski 
sahipleri olduklarını iddia edenlere karşı devlet tarafından onlara verilmeye-
ceğine dair güvence ile söz konusu şahıslara verilmiştir.5 

Malikâne sistemini inceleyen bir araştırmada Malatya Voyvodalığı 
hakkında bilgiler bulunmaktadır. Söz konusu çalışmaya göre 18. yüzyıl başla-
rında Malatya Sancağı havas-ı hümayuna ait vergi gelirlerinin tevcihi, nezaret 
ve tahsilatı ve ortaya çıkışı voyvodalık kurumuyla yürütülmekteydi.6 1695’den 
itibaren otuz aylık süreçte Malatya Voyvodalığından satılan malikâneler şu 
yerlerdir; Akçadağ, Arguvan, Behinsi, Canibişehr, Cubas, Darende, Gerger, 

3 Halil İnalcık, “The Emergence Of Big Farms, Çiftliks: State, Landlords And 
Tenants”, Collection Turcica III, Paris 1983, s. 105-126. 
4 Yuzo Nagata, Tarihte Ayanlar Karaosmanoğulları Üzerinde Bir İnceleme, TTK 
Yayınları, Ankara 1997, s. 7.
5 Gaziantep Şer’iye Sicilleri, 10, s. 6.
6 Erol Özvar, Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması, Kitabevi, İstanbul 2003, 
s. 127.
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Kahta, Kasaba, Keysun, Malatya, Viranşehir, Muşar, Pağnik, Taşili, İçil, Er-
kenek, Gölbaşı.7 Araştırmada malikâne deruhde edenlerin profili ile ilgili bil-
giler de mevcuttur. Buna göre malikâne deruhde eden askerî zümre mensupla-
rı ile herhangi bir ünvana rastlanmayan sivil zümre malikânecilerin sayısının 
birbirine çok yakın olduğu ifade olunmaktadır.8 

Bu çalışmada Malatya merkez olmak üzere oldukça geniş bir alana 
yayılan Rişvan aşiretine mensup bireylerin devletin temsilcisi olmaları üze-
rinde durulacaktır. Yerel ve güçlü bir aile olan Rişvanlar kimdir? Rişvan aşi-
reti göçebe bir aşiret olarak 16. yüzyılda Malatya-Maraş arasındaki bölge-
de yaylayıp kışlamakta idi. Bu dönemde aşiret bağlı cemaat sayısı 15 iken 
daha sonraki yüzyıllarda aşiretin büyümesine paralel şekilde cemaat sayıla-
rı atmış ve bulundukları bölgelerden Anadolu’nun değişik yerlerine ve hatta 
Rumeli’ne kadar yayılmışlardır.9 

Malatya Osmanlı klasik dönemi buyunca Rişvan aşireti mensupları 
için önemli bir yerleşim alanı olmuştur. 16. yüzyılda Malatya sancağı dahilin-
deki köyler ve mezralar Rişvan aşireti tarafından ziraat olunmuştur. Güni Ke-
nar Köyü yakınlarındaki Kozkenar Mezrası, Aceb Köyü yakınındaki Hartut 
Mezrası ve İncürlü Mezrasında Rişvan aşireti mensupları ziraatla uğraşmakta 
ve işledikleri alan karşılığında resm-i zemin, harac-ı bağat ve asiyab’dan mü-
teşekkil toplam 1.800 akçe vergi ödemekteydiler.10

7 Özvar, Malikane Uygulaması, s. 128.
8 Özvar, Malikane Uygulaması, s. 129.
9 Faruk Söylemez, “Rişvan Aşireti’nin Cemaat, Şahıs ve Yer Adları Üzerine Bir 
Değerlendirme”, F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ 2002, Sayı: 12, s. 39-52. 
10 Refet Yinanç, Mesut Elibüyük, Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri (1560), 

BOA-Cevdet Maliye 19668
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Yine Ağca Mezra yakınlarındaki Korkmaz Mezrası hass-ı şahi sta-
tüsünde değirmen vergisiyle birlikte 1.800 akçelik vergi geliri maktu olarak 
Rişvan aşiretinden Hamza Ağa’ya aittir. Güni Kenar Köyü ile birlikte Günez 
ve Güllük Mezraları da Rişvan veya Avsan taifesinin mütemekkin oldukla-
rı ve aynı zamanda ziraat ettikleri yerler olarak bilinmektedir. Bu faaliyetleri 
neticesinde devlete 3.000 akçe vergi ödemekteydiler.11 Aşiret yine Karakaya 
Köyü Ali Taş Mezrasında ve Teroş Turali Burcu Mezrasında, Gemrük Köyü 
Çakal Mezrasında, Kuyucak Köyü Gül Baharı Mezrasında, Teroş’a bağlı Ba-
bek Mezrası Keferkeros ve Kuyucak Mezralarında, Maloğlu Mezrası yakının-
da Akpınar Mezrasında ve Babilge Köyü Zurna Mezrasında resm-i zemin öde-
mek şartıyla ziraat yapmaktaydılar.12

18. yüzyılda aşiretin Halep dışında Bozok Sancağı’na bağlı Sivas’ta 
da yayladığı görülmektedir. Ramazan 1201/Haziran 1786’da Sivas Valisi ve-
ziri ve dergah-ı mualla kapucubaşlarından Bozok Mutasarrıfı Cabbarzâde Mir 
Süleyman’a hitaben gönderilen emirde Bozok Sancağında yaylaya çıkan Riş-
van aşireti mensuplarından 1198-1200/1783-1785 senelerine ait olmak üzere 
mirî için toplam 40.187 kuruş olan vergilerinin toplanarak hazineye gönderil-
mesi istenmekteydi.13 1766’da bölgeyi gezen Niebuhr aşiretin 12.000 çadırlık 
olduğunu kaydetmiştir.14   

Yukarıda bahsedilen bölgeler Rişvan aşiretinin toprağa dayalı bir ya-
şam tarzına sahip olduklarını, geniş bir alanı yaylak kışlak olarak kullandık-
larını göstermektedir. Ancak, aşiretin zaman içerisinde siyasî güç ve nüfuzla-
rını kullanarak devlet ile olan ilişkilerinde ilerleme kaydettikleri ve bölgede 
devleti temsil eder bir konuma geldikleri görülmektedir. Yaylamak-kışlamak, 
toprağı ekip biçmek dışında artık yerel anlamda bulundukları bölgelerin yö-
neticileri olmuşlardır. Rişvan ailesi hangi kanalları kullanarak devlet görevli-
si konumuna gelmişlerdir. Önce yönetici olup malikane uygulamasına mı da-
hil oldular ya da malikane sisteminin avantajlarıyla mı yönetici oldular? As-
lında hangisi önce olursa olsun ikisi de birbiriyle içli dışlıdır. Önemli olan bu 
sistem içerisine dahil olmalarıdır. Yönetici olmak, vergi toplamak, devleti re-
aya karşısında temsil etmek, nüfuz sahibi olmak Rişvan ailesine devlet tara-
fından tanınan imtiyazlardır.  

Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıldaki iç problemlerinin temelinde is-
yanlar yatmaktadır. Bu isyanları inceleyen araştırmasında Karen Barkey bu 

Ankara 1983, s. 337.
11 Yinanç, Elibüyük, Malatya, s. 340, 356, 357.
12 Yinanç, Elibüyük, Malatya, s. 413, 415, 421, 422, 423, 426.; Ayrıca, Til 
Mezrasından resm-i zemin ve asiyab ile birlikte 1.250 akçe, Zerni Köyünden 775,”… 
Ve Rişvan taifesinin yaylağı ve kışlağı kaza-i mezburda vaki olmağla kadimden bacları 
alunmayub ancak resim-i yaylakları alınurmış. Haliya dahi ala hale ibka olundı.”
13 Cevdet Maliye, No: 30485.
14 Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskan Siyaseti ve 
Aşiretlerin Yerleştirilmesi, TTK Yayınları, Ankara 1991, s. 112.
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duruma bir devlet merkezileşmesi olarak yaklaşmaktadır. Bu yaklaşımın te-
melinde devletin asileri paralı asker şeklinde kullanarak askeri amaçlarına 
hizmet ettirdiği düşüncesi yatmaktadır. Osmanlı Devleti isyancılara bir takım 
unvanlar ve görevler bahşederek merkezi yönetime dahil etmiştir.15 Bu du-
rumda Osmanlı Devleti’ne isyan etmeyen Rişvan ailesinin de merkezileştiği 
düşünülebilir mi? Devletin temel hedefi mekanı kontrol etmek olarak düşün-
mek mümkün gibi görünüyor. Bu sayede yerel ve güçlü bir aile isyan etmeden 
devlet saflarına katılmış, devlet adına bir takım icraatlarda bulunmuştur. An-
cak hemen ailenin özellikle reayaya yapılan olumsuzluklarda yine devlet tara-
fından cezalandırıldığını belirtmek gerekir.  

Osmanlı Devleti’nin ekonomi sistemi temelde provizyonist (geçim-
lik) ekonomiye dayanmaktaydı. Bu sistemin özü gelirin gideri dengeleme-
si gibi basit bir kuram ile açıklanabilir. Osmanlı ekonomisi gelişen enflasyon 
hareketleri ve siyasî istikrarsızlık dönemlerinde can simidi olarak mukataa sa-
tışlarına bel bağlamıştı. Zamanla malikânelere dönüşen mukataalar daha son-
ra tasarruf eden şahıslara ömür boyu olarak verilmiştir.16 Yerel anlamda bulun-
dukları bölgelerde etkili olan aileler bu uygulamanın en aktifleri haline gel-
diler. Bu ailelerden biri de Rişvan ailesidir. Siyasî gücü ellerinde bulunduran 
Rişvan aşireti mensupları etki sahalarında yer alan mukataalara malikâne tar-
zında sahip olmuşlardır.  Yerel Hanedan denilebilecek bu aile idarî, askerî ve 
malî kimlikleri ve yetkileri ellerine aldıktan sonra devlet adına topladığı vergi 
gelirlerini yine devletin diğer görevlilerine ve askerlerine devlet adına ödeyen 
kişiler olmuşlardır. Aile üyelerinin Malatya Voyvodalığı, Rişvan ve Çataltepe 
Cemaatlerinin hassa vergileri, Behisni ve Hacı Gemlik kazalarının tımar ver-
gileri, Siverek ve Malatya Sancakları mukataaları ile Malatya avarız mukata-
aları gibi muhtelif mukataaları tasarruf ettikleri anlaşılmaktadır.17 

18. yüzyılda Malatya Sancağı malikane şeklinde yönetilmekteydi. 
1716’da hasha-i bedel-i sancak-i liva-i Malatya mukataası Rişvanzâde Meh-
med üzerinden şekavet yaptığı için alınmış, 1718’de Hasan adlı şahsa iltiza-
men verilmiştir. Yıllık 22 yük (2.200.000) akçe bedel ve 7.754 akçe mâli olan 
mukataa 2.500 kuruş muaccele ile Hasan’ın tasarrufuna bırakılmıştır.18  Ha-
san sadece mukataayı der-uhde etmekle kalmamış, kendisine klasik dönemde-
ki örf mensuplarının sahip olduğu haklar da verilmiştir.19 

15 Karen Barkey, Eşkıyalar ve Devlet Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, Çeviren: 
Zeynep Altok, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1994.  
16 Mehmet Genç, “Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi”, Türkiye İktisat Tarihi 
Semineri, Ankara 1975, s. 232. 
17 Cevdet Maliye, No: 19668. “…Ber vech-i malikane Malatya mutasarrıfı Ömer 
Paşa kullarının uhdesinde olan hazine-i voyvodalık-ı Malatya ve hasha-i Rişvanlu ve 
cemaat-i Çataltepe ve tımarha-i Behisni ve Gemlik Hacı ve mukataa-i liva-i Siverek 
ve bedel-i sancağı Malatya ve hasha-i avarız-ı sancağı Malatya mukataalarının….” 
18 Eftal Batmaz, “İltizam Sisteminin XVIII. Yüzyıldaki Boyutları”, A. Ü DTCF Tarih 
Araştırmaları Dergisi/XVIII, S: 29, s. 45.
19 Batmaz, “İltizam Sisteminin….”, s. 46.
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Sivas Eyaleti kadılarına ve ayanlarına 1137/1724’te gönderilen hü-
kümde Sivas Eyaleti’ne mutasarrıf olan Rişvanzâde’nin kapu halkı ve yarar 
adamları ile seferde olduğu ve eyalete tahmil olunan 66 kese imdad-ı sefe-
riyyenin tahsilinin derhal teslim ve eda olunması bildirilmektedir.20 Malat-
ya ve Çorum Sancaklarına ber-vech-i arpalık mutasarrıf olan Ömer Paşa’dan 
1139/1726’da Belgrad Valisi ve Isfahan ser-askeri Vezir Ahmed Paşa için 500 
nefer yarar ve güzide kapu halkı ile 1000 nefer levend istenmektedir. Acilen 
on güne dek talep olunan askerlerin toplanması ve bu konuda her hangi bir ge-
cikmenin hoş karşılanmayacağı bildirilmiştir.21 

Rişvanzâdeler ahali arasında zulm ile bilinen kimseler olarak merkez-
leri Malatya Sancağıdır. Ailenin zulm ve taaddisine uğrayan ahali İstanbul’a 
kadar giderek durumu bildirmişlerdir. 1153/1740’da Malatya Sancağı muta-
sarrıfı Seyyid Mehmed Paşa’nın vefatından sonra mukataayı kimin der-uhde 
edeceği sorun olmuştur. Mukataanın Paşa’nın evladına verilip verilmeyece-
ği hususu reayaya zulüm yapan birine mukataanın tefvizi kanuna aykırı ol-
duğu açıklamasıyla ber taraf edilmiş ve Yeniçeri Ağası İbrahim Ağa’ya tev-
cih olunmuştur.22 

Rişvan aşireti mensupları beylerbeyi statüsüyle de görev yapmışlar-
dır. Bunlardan biri olan Adana Beylerbeyi Rişvanzâde Süleyman Paşa’ya hi-
taben 1155/1742’de yazılan ferman Rişvanzâdelerin hakimiyet alanlarına da 
vurgu yapmaktadır; Süleyman Paşa Adana Beylerbeyidir, kardeşi Abdurrah-
man Bey ber vech-i iştirak Malatya Voyvodası ve Süleyman Paşa’nın baba-
sı Mehmed Paşa ise Malatya Sancağı Mukataasını der-uhde etmektedir. Yine 
belgeden Seyyid Mehmed Paşa ve Abdurrahman Bey’in müştereken hem Ma-
latya Sancağında, hem de Ayıntab Sancağında avarız ve bedel-i nüzül vergile-
ri topladıkları anlaşılmaktadır.23

1154 C.ahir/Ağustos 1741’de Kayseri Kadısı, Kayseri mütesellimi 
ve İstanbul’dan tayin olunan görevliye hitaben yazılan hükümde Rişvanzâde 
Yusuf’un Aydın muhassılı müteveffa Bolad Ahmed Paşa’nın Menteşe Sancağı 
mütesellimi olduğu anlaşılmaktadır. Belgede 149/150 seneleri Menteşe San-
cağı avarız ve nüzülü, imdad-ı seferiyyesi ve mekkari bedeliyyesi akçelerin-
den hazine defterlerine kaydolan 12.411,5 kuruşun Hanya ve Erzurum kale-
lerinde muhafızlık yapan dergâh-ı mualla yeniçerilerinin mevaciblerine tah-
sis kılınacağı bildirilmektedir. Bunları toplamakla mükellef Rişvanzâde Yusuf 

20 Cevdet Maliye, No: 26742.
21 Mühimme Defteri, No: 134/25.
22 Cevdet Maliye, No: 10032.; “………öyle zulm ve taaddi ile maruf olanların birine 
mukataa tefvizi hilaf-ı kanun olmağla min ba’d onlara verilmeyüb ağa-yı muma ileyhe 
tevcih ve tefviz olunmağa izn-i hümayun-ı cihandari erzani ve cari buyurulmağın 
imdi mukataat-ı mezbure bundan böyle müteveffanın evlad ve akrabasından bir 
ferde verilmemek der-kenara gelür ise kaydı der-kenar dahi olunmamak vechleriçün 
mahalline kayd ve şerh verilmek…..”
23 Cevdet Maliye, No: 5396-1.
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meblağla birlikte Aydın ve Teke yöresinden kaçmış, Kayseri civarında sakin 
olduğu anlaşıldığından orada bulunan görevlilere söz konusu meblağın ken-
disinden tahsil edilmesi, itiraz ederse de İstanbul’a gönderilmesi istenmiştir.24 

1155/1742’de Rişvanzâde Süleyman Paşa serhat kalelerinin muhafa-
zası ile yükümlü dergâh-ı mualla yeniçerilerine 59.474 kuruş tutan maaşlarını 
vermekten imtina etmiştir. Süleyman Paşa paranın kendisinde olmadığını, ba-
bası Seyyid Mehmed Paşa ile kardeşi Abdurrahman Bey’in zimmetlerinde ol-
duğunu belirterek onların ödemek zorunda olduğunu iddia etmiştir. Buna rağ-
men, pay-i tahttan gelen emirde gereken tahkikatın yapıldığı ve parayı baba-
sı ve kardeşlerinin değil bizzat kendisinin ödemek zorunda olduğu bildiril-
miştir. 25

24 Cevdet Maliye, No: 31146.; “……..hala Kayseriyye canibinde sakin olduğu 
sahihan haber verilmekle meblağ-ı mezbur ala eyy-i hal kendüsünden tahsil ve 
eger edasında inad ve muhalefet sadedinde olur ise der-saadetime ihzar etdirilmek 
fermanım olmağın…..”
25 Cevdet Maliye, No: 5396-1. “... dergah-ı muallam yeniçerilerinin 59.474 kuruşluk 
havaleleri henüz eda olunmağın ocak tarafından kabzına memur salyaneci çavuşlar 
meblağ-ı merkumu senden talep eylediklerinde bu havaleler benim zimmetimde 
değildir ve babam Mehmed Paşa’nın ve karındaşlarımın zimmetindedir deyü cevap 
irad idüp ve baban ile karındaşlarından talep eylediğimizde onlar dahi bu akçeler 
bizlerin zimmetlerinde kalmamışdır Süleyman Paşanın zimmetinde kalmışdır deyü 
taallül ve irad eylediklerine binaen müddet-i medideden berü tahsilleri kabil olmayub 
sebeb-i tahrir hükümleri gerüye gelmekle hazine-i amirem defterleri tetebbu ve istifa 
olundukta maru’z-zikr havalenin mecmu’-ı sahihi zimmetlerin olduğundan gayr-i 
emval-i mezkurenin ekserisi senin zimmetine geçtiği erbab-ı vukufun mütehakkık 
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Devletin gönderdiği emrin uygulanmadığı anlaşılmaktadır. Aynı ta-
rihte ve belgenin ikinci sayfasında Süleyman Paşa’nın babası Rişvanzâde 
Seyyid Mehmed Paşa’ya yazılan  fermanda aynı ifadeler kullanılmış, bu kez 
yeniçerilerin ve top arabacıların mevaciplerini, zahire ve çuka bahalarını kar-
şılamak üzere tahsil olunamayan 59.474 kuruşun bizzat Seyyid Mehmed Paşa 
tarafından ödenmesi istenmiştir. Devlet yükümlü olunan paranın ödenmeme-
si durumunda Mehmed Paşa’nın malikane ve beylerbeyliğinin elinden alına-
cağını, gelirlerine, bütün mal ve eşyasına mîrî tarafından el konulacağını da 
açıkça bildirmektedir.26 

Rişvanzâde Seyyid Mehmed Paşa Safer 1158/Mart 1745’de Malatya 
Sancağına ber vech-i malikane şeklinde tasarruf etmektedir. Söz konusu belge 
merkezî hükümet ile Rişvanzâdeler arasında yaşanan 1155, 56, 57/1742-43-
44 yıllarına ait cebelü bedeliyelerinin ve avarız kalemiyelerinin ödenmesi ko-
nusundaki sıkıntıyı ifade etmektedir. Toplam 17.317,5 kuruş tutan bu miktarın 
şimdiye kadar çok az bir kısmı ödenmiş olduğundan en kısa sürede bu mik-
tarın tamamının ödenmesi istenmekteydi. Aynı belgede Erzurum taraflarında 
olan yeniçeri maaşlarının karşılanması amacıyla Rişvan mukataasından 4.100 
kuruş gönderilmesi de istenmiştir.27

1171/1757-58’de Malatya Voyvodalığı Mukataası Rişvanzâde aile-
sinden alınmıştır. Mukataa reayası Rişvan ailesine mensup paşanın kendile-
rine mezalim ve taadiyat yaptığından şikayet etmiştir. Bunun üzerine merkez 
mukataa-i hasha-i Malatya ve tevabihayı Mart evvelinde Rişvanzâdeganların 
ellerinden almaya karar vermiştir. Mukataanın nısf hissesi 5.000 kuruş muac-
cele ile Süleyman Paşa, diğer nısfı yine 5.000 kuruş muaccele ile Abdurrah-
man Bey’e aittir. Mukataanın yarı hissesi iki Rişvan’a aittir. Diğer yarısının 
kimlere ait olduğu bilinmemektedir. Ancak, belgeden diğer hissedarların mu-
kataa üzerindeki haklarından mukataa şartlarına göre ref olunacağı anlaşıl-
maktadır. Mukataanın yarısı 10.000 kuruş muaccele ile Belgrad muhafızı Ve-
zir İbrahim Paşa ve diğer yarısı ise Elhac Ebubekir Ağa, Mehmed Said Efen-
di ve Abdullah Şefik Ağalara deruhde olunmuş, mukataanın muaccelesi hazi-
neye teslim kılınmıştır.28   

ve zahir olduğu ecilden zikr olunan 59.474 guruş yeniçeri havalatının senden tahsil 
olunması...” 
26 Cevdet Maliye, No: 5396-2.; “...şöyleki bu eksiği yed-i vazla dahi inada taallül 
ve muhalefet ve beyhude inad gadr ve illet eyleyecek ihtimalin olur ise malikânen ve 
mir-miranlığın ref ve mecmu emval ve eşyan zabt olunduktan sonra hakkında aher 
gûne muamele rü’yet zuhura geleceği mukarrer...” 
27 Cevdet Maliye, No: 19241.
28 Cevdet Maliye, No: 21737.; “…….Rişvanzâdelerin zulm ve taaddilerine binaen 
sadır olan ferman-ı alileri ile ref’leri……Malatya Voyvodalığı Mukataatı bi’d-defaat 
beyne’n-nas müzayede ve ba’de’l-ınkıtai’r-rağbe on bin guruş muaccele ile nısfı halen 
Belgrad muhafızı vezir-i mükerrem saadetlü İbrahim Paşa ve nısf-ı aheri birer rub’ 
olmak vechiyle El-Hac Ebubekir Ağa ile Mehmed Said Efendi ve Abdullah Şefik Ağa 
üzerinde karar ve taliban-ı aheri keff-i yed etmekle sadır olan ferman-ı ali mucebince 
muaccele-yi mezkuresi teslim-i hazine-i amire olunmağın……”   
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Ramazan 1175/1762-63’de Rişvan ve tevabi mukataasının yarım his-
sesi Mısır Valisi Vezir Ebubekir Paşa’nın, yarım hissesi ise Aydın muhassılı 
Vezir Hüseyin Paşa ile Ali Ağazâde Mustafa Efendi ve İsmail Ağaların mali-
kane şeklinde uhdelerindedir. Bu tarihte mukataa bu kişilerin üzerinden alın-
mıştır. Belgede mukataa reayasının aslen aşayir ve kabailden ibaret bir taife ol-
dukları, müteferrik ve perakende şeklinde yaşadıkları için de mâl-i mirîlerinin 
tahsilinde sıkıntı çekildiği ifade olunmuştur. Bu ifadeye mâl-i mirînin ancak 
aşiret mensubu biri tarafından toplanabileceği de ilave olunmuştur. Rişvan 
mukataasının rub’ hissesi Rişvanzâde Seyyid Süleyman Paşa’ya, rub’ (4/1) 
hissesi Hasan ve Ali’ye, Malatya Voyvodalığının nısfı (yarısı) Seyyid Süley-
man Paşa’ya ve nısfı Seyyid Abdurrahman Bey’e ve Malatya Sancağının nıs-
fı Seyyid Süleyman Paşa’ya ve nısfı Seyyid Mustafa ve Ömer Beylere tevcih 
olunmuştur. Mukataa Rişvanzâdelere tevcih olunurken bilâ-muaccele tevcih 
olunması tahrir olunmuş ancak, bu durumun mukataa şartlarına aykırı olduğu 
gerekçesiyle daha önce 1.000 guruş muaccele ile tevcih olunan Rişvan muka-
taasının buna kıyasen 500 guruş muaccele ile verilmesi uygun görülmüştür. 29   

1178/1764-65 tarihli bir belge mukataalar için belirlenen muacce-
le bedelleri hakkında bilgi vermektedir. Belge müteveffa Süleyman Paşa’nın 
sancaklık uhdesiyle Bedel-i Sancağ-ı Malatya, iştirak ve istiklal malikane uh-
desinde Voyvodalık-ı Malatya, karye-i Urfa nısf-ı bâd-ı hevâ Behinsi mukata-
alarıyla avarızının geçmiş yıllara ait mallarından zimmet ve Çirmen mukataa-
tından ber vech-i malikane Terviş ve tevabi-i mukataasının 171 senesi mâli ve 
sancak-ı voyvodalık ve Rişvan mukataaları müstakilen ve iştiraken kendisine 
tevcih olunmuştur. Paşa seleflerinin geçmiş yıllara ait bakayasını tahsil ve eda 
edeceğini taahhüt etmiş, ancak hazine defterlerine bakıldığında 3 yük 81.191 
kuruşun eda olunduğuna dair bir senet gelmediği anlaşılmıştır. Paşa vefat et-
tiğinden üzerindeki malikaneleri deruhde etmesi için kardeşi Abdurrahman 
Paşa’ya mir-miranlık rütbesi tevcih edilmiştir. Abdurrahman Paşa’nın bu rüt-
be ile birlikte kendisinden talep olunan hususları kabul mir-ahur-ı evvel Elhac 
Halil Bey tarafından taahüd olunan bir takrir ile bildirmiştir.30 

29 Cevdet Maliye, No: 18610/3.; “işbu hulasada Rişvan mukataasının nısf hissesi 
saadetlü vezirim Hüseyin Paşa hazretleriyle Mustafa Efendi ve İsmail Ağa ……..
Rişvanzâde Süleyman etba’ından Ali Ağa’ya bila-muaccele tevcih olunması tahrir 
olunmuş ancak nısf-ı aheri saadetlü Ebubekir Paşa hazretleri …….mir-miran-ı 
muma ileyh ile etba’ından Ali Ağa ve Hasan Ağa’ya 1.000 guruş muaccele ile tevcih 
olunmağla hisse-i mezbure kıyasen bu hisseye dahi bir mıkdar muaccel takdir olunmak 
iktiza eder bila muaccele malikane olmaz şurutun hilafı olmuş olur.” 
30 Cevdet Maliye, No: 28478.; “….işbu bakaya defteriyle arz olundukda mir-i ahur-ı 
evvel muma ileyhin taahhüdüyle itibarıyla şeref-yafte-i sudur olan emr-i hümayun 
şevket-makrun mucebince muma ileyh Abdurrahman Bey’e rütbe-i mir-miranı tevcih 
ve ihsan buyurulub ……zaman-ı zabt Mart ibtidasından olub nısf-ı bad-ı heva-i 
kaza-i Behisni maktu’uyla senevi 7.425 guruş mal-ı mukayyedi olan hahsa-i bedel-i 
sancak-ı Malatya mukataası bila-muaccele maktu’an ve senevi 45.220,5 guruş mal-ı 
mukayyedi olan Rişvan ve Sakallu mukataasının sülüs hissesi ve Evkaf-ı Haremeyn 
Mukataasından 8.500 guruş mal ile mukayyed Terviş ve tevabiha mukataasının üç 
sümn hissesi ber vech-i malikane …..muma ileyh Abdurrahman Paşa’nın kabulü….”
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Muharrem 1182/1768-69’da Malatya Sancağı mutasarrıfı mir-miran 
ve madenler emini Mustafa Paşa’ya yazılan bir emirde vefat eden Malatya 
Sancağı sabık mutasarrıfı Rişvanzâde Abdurrahman Paşa’nın canib-i mirîye 
külliyetli deyni olduğu belirtilmektedir. Bu deyne karşılık Paşa’nın üzerin-
de bulunan mukataa ve emlakının zabtı için Rakka Valisi Vezir Mehmed Paşa 
ve dergah-ı mualla gediklilerinden Delibaş Mustafa tarafından Abdurrahman 
Paşa’nın gerek Behisni’de gerekse sair mahalde bulunan her türlü emval ve 
akarı defter edilecektir. Rişvanzâde bakayasından 20.278, Malatya bakaya-
sından 17.016 guruş tahsilatı olmuş, Behisni tarafında bulunan kura ve me-
zari ve sair mukataası hasılatı telef  olunmasın diye 23.919 guruş bedelle ilti-
zam olunmuştur.31 

Malatya Sancağı Mutasarrıflığı Recep 1182/Kasım 1768’de Rişvan 
aşiretinden Mustafa Paşa’nın uhdesindedir. Mustafa Paşa bu görevi Rumeli 
Beylerbeyi payesiyle yürütmekteydi. Mustafa Paşa’ya gönderilen emirde Riş-
van mukataasının 1181/1767-68 yılına tekabül eden vergisinin bir an bile ge-
ciktirilmeden, ama halka zulüm ve taaddi edilmeden toplanarak hazineye gön-
derilmesi istenmekteydi.32

Ramazan 1187/Kasım 1773’de Malatya mutasarrıfı Rişvanzâde Ömer 
Paşa ve aile üyelerinin diğerlerinin iştiraken beş aded mukataayı deruhde et-
tikleri anlaşılmaktadır. Bu mukataalar Voyvodalık-ı Malatya 18.960,5 guruş, 
bedel-i sancak mâli 7.430, Urfa Karyesi mukataası mâli 1.728, Rişvan ve Sa-
kallu Mukataası mâli 21.652,5 kuruş ve 86 senesi için avârız mâli 5.542 ku-
ruştur. Toplam 55.313 kuruş Paşa tarafından çukadâr Mustafa eliyle Keban 
Maden Eminine 47.647,5 kuruş teslim edilmiş ve karşılığında makbuz alın-
mıştır. Paşa’nın uhdesinde 26.453 kuruş zimmet kalmış, 40-50 gün zarfında 
bu paranın ödeneceğine dair taahhütte bulunulmuştur.33 Devlet memleketin 
her tarafında mukataa sahipleri zimmetinde kalan bedellerin sefer nedeniyle 
çekilen sıkıntıyı gidermekte kullanacağını ve bu konuda hemen harekete ge-
çilmesi gerektiğini Paşa’ya ve diğer ilgililere bildirmiştir.34

1191/1777’de Rişvanzâdelerden Ömer Paşa Malatya Valiliği görevi-
ni ifa etmektedir.35 1194/1780’de Malatya Voyvodalığı yine Rişvan ailesinden 
Ömer Paşa ile oğulları Seyyid Mehmed, Ahmed, Süleyman, Bahaeddin, Sey-
fullah, Abdullah, Ebubekir ve Abdulkadir’in müştereken tasarrufları altında-
dır. Paşa’nın oğullarından Siverek Naibi Seyfullah “hasha-i Siverek ve Sam-
sad ve hasha-i mirliva-i Siverek ve tevabi mukataası”nı senelik 15.230 ku-
ruş bedelle mukataa şeklinde üzerine almıştır. Seyfullah mukataa bölgesin-

31 Cevdet Maliye, No: 26277/1.
32 Cevdet Maliye, No: 8337.
33 Cevdet Maliye, No: 8216.
34 Cevdet Maliye, No: 8216/2.
35 Suavi Aydın, Kudret Emiroğlu, Oktay Özel, Süha Ünsal, Mardin Aşiret-Cemaat-
Devlet, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul  2000, s. 182.
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deki reayaya mukataasına karşılık gelen meblağı toplamak için çok fazla zu-
lüm etmiş, halk bu zulmünden dolayı Seyfullah’ı Diyarbakır beylerbeyine şi-
kayet etmiştir.36

Rişvan mukataası 18. yüzyılda 45.000 akçelik bir gelirle hass olarak 
valide sultan hasları arasında yer almaktadır.37

Valide Sultan Hasları Miktar (akçe)
Mukataa-i Kilis Ma’a Şetemlu 45.682
Mukataa-i Azez ma’a El Vahid 35.549,5
Mukataa-i Rişvan 45.000
Mukataa-i Zile 23.182,5

36 Cevdet Maliye, No: 29558.
37 Cevdet Maliye, No: 1874.
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Mukataa-i Esbkeşan 8.000
Mukataa-i Ekrâd nam-ı diğer Çorum Kürdi 7.500
Mukataa-i Kemaban Boz Ulus Sakinân-ı Kaman 8.159,5
Mukataa-i Memi 10.909,5
Mukataa-i Mihaliç 7.150
Mukataa-i Kemabân Bozulus Sakinân-ı Ankara 7.393
Mukataa-i Çeltük-i Enhâr 11.000
Genel Toplam 209.526

Rişvan beyleri klasik dönemde yöneticilerin sorumlulukları arasın-
da yer alan sancak, voyvodalık ve eyaletlerde güvenliği sağlamakla görev-
li olmalarının yanında, bölgelerinde cereyan eden isyan, taaruz v.b. hadisele-
re de müdahale etmekle görevlendirilmişlerdir. 1791’de Milli Aşireti iskanba-
şısı iken isyan eden Timur Bey isyanının bastırılması için Bağdat Valisi Bü-
yük Süleyman Paşa, Halep Valisi Köse Mustafa Paşa, Diyarbakır Voyvoda-
sı İbrahim Hafid Beylerle birlikte Malatya Valisi Rişvanzâde Ömer Paşa da 
görevlendirilmişti.38  

Rişvan Aşiretine mensup beyler sorumlu oldukları bölgelerde devlet 
adına toplanacak vergileri toplayıp hazineye göndermek mecburiyetinde idi. 
Özellikle bu mecburiyet savaş zamanlarında daha da önemli hale gelmekteydi. 
Şevval 1186/Aralık 1772’de Maraş, Malatya, Behisni şehirlerinin kendisine 
bağlı olduğu Rişvanzâde Ömer Paşa’ya serasker Osman Paşa’nın imdad-ı se-
feriye vergisinin ödenmesi hususunda bir buyuruldu yazılmıştır. Osman Paşa, 
Behisni Kazası halkının 11 ay mekseden (geciken)  bedeliyyelerini vermek is-
temediklerini merkeze bildirmiş, devlet bu durum hakkında Ömer Paşa’dan 
bilgi istemiştir. Paşa, Malatya ve Behisni ahalilerinin üzerlerine düşen ver-
giyi Vezir Osman Paşa’ya ödediklerini, ancak Akçadağ ve Arguvan ahalile-
rine ait vergilerin Keban Madeni Emini Vekili Ahmed Efendi’nin bu mahal-
lerin madene ait olduğunu iddia etmesi nedeniyle toplanamadığını bildirmiş-
tir. Aslında sorun mukataa alanının sınırlarından kaynaklanmaktadır. Anlaş-
mazlık dergah-ı ali gediklilerinden Halil Ağa’nın bu havalilerin Rişvanzâde 
Ömer Paşa’nın görev alanı olduğunu bildiren ilamı ile çözülmüş ve 12 Şev-
val 1186/Aralık sonu 1772’de Osman Paşa için istenen imdad-ı seferiye ver-
gisi toplanmıştır.39 

Rişvanzâdelerin Keban ve Ergani Madenleri Emini ile malî ilişkileri 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Yavuz Sultan Selim döneminde Ergani’ye Lauri-
um Rumlarının yerleştirilmesi ile başlayan maden ocağı faaliyetleri, 18. yüz-
yıla kadar üretimin yeterince kârlı görülmemesi nedeniyle tam randımanla iş-
letilememişti. 18. yüzyılın ortalarında Ergani 1708’den itibaren de Keban Ma-
denlerinin üretime geçtiği bilinmektedir. Madenlerin gelirleri Tanzimat’a ka-
dar padişahın hususi hazinesine, Tanzimat sonrasında ise Maliye Nezaretine 

38 Aydın, Emiroğlu, Özel, Ünsal, Mardin, s. 182.
39 Cevdet Maliye, No: 14989/1. Cevdet Maliye, No: 14989/1.
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bırakılmıştır.40

Madenler 1775 tarihinde Maden-i Hümayun Emaneti olarak bilinen 
bir eminlik ile idare edilmekteydiler. Bu eminlik kurulmadan önce Erzincan, 
Eğin, Kemah, Kercanis ve Harput bölgeleri Keban Madenine imdad-ı haze-
riyye ve imdad-ı seferiyye olarak kütük ve kömür sağlamakla görevli idiler. 
Aynî ve nakdî mükellefiyeti olan yerler ise Çarsancak, Arabkir ve Malatya’dır. 
Çermik Eğil, Ebutahir ve Hasaran kazaları da yine bu tarihe kadar Ergani 
Madenine bağlıydılar. 1778’de Hekimhan, 1779’da Palu Kazaları Maden-i 
Hümayun’a kömür temin etme göreviyle bağlanmışlardır.41 1839 tarihine ka-
dar çeşitli defalar yayınlanan fermanlar ile maden emaneti kapsamına giren 
kazalar artmış veya azalmıştır.

1207/1792-93’de Rişvanzâde Seyyid Ömer’in vefat etmesi ile geride bıraktığı 
muhallefatından Diyarbekir Valisi ve Keban- Ergani Madenleri Emini Elhac Yusuf Ziya 
Paşa tarafından 41.125 kuruşluk bir kıt’a poliçe temessükü hazine-i amireye teslim edil-
miş ve Baş Muhasebe defterlerine kaydolunmuştur.42

Rişvanzâde Seyyid Ömer Paşa 1197/1782-83’de Malatya mukataasını elin-
de bulundurmaktaydı. Bu mukataanın mâlinden 1197 Mart evveline kadarki gelirinden 
Bahr-ı Sefid taraflarını muhafazaya gönderilen donanma-i hümayun kalyonlarında 
asker, süvari, levent ve kürekçilere maaş ödenmesi (mevacib- ulufe-salyane) 
için 891.600 akçe göndermesi istenmekteydi. Her bir kuruş 120 akçe üze-
rinden hesaplanarak 7.437 guruşun defterdar-ı şıkkı evvel mehremendle-
rinden Uzun Mehmed tarafından hazine-i amireye getirilmek üzere teslimi 
istenmekteydi.43

1201/1786-87’de Bozok Sancağı’nın malikane mutasarrıfı 
Cabbarzâde Süleyman’a yazılan fermanda Rişvan aşiretine mensup cemaatle-
rin 98 senesinden 1.000 kuruş, 99 senesinden 20.000 kuruş ve 200 senesinden 
40.187 kuruşun zimmetlerinde kaldığı belirtilmiştir. Malatya Sancağı muta-
sarrıfı Rişvanzâde Seyyid Ömer Paşa Malatya Voyvodalığı tevabiine mensup 
cemaatlerin üzerlerine düşen mâl-ı mirîleri ödemeleri gerektiğini İstanbul’a 
bir tahrir ile bildirmiştir. Ancak, cemaat üyeleri mâllerini ödediklerini bildiren 
ellerinde yazılı bir tezkire olduğunu ifade etmişlerdir. Devlet bu durumun ye-
rinde tahkikini talep etmiştir.44    

40 Hasan Yüksel, Osmanlı Döneminde Keban-Ergani Madenleri 1776-1794 Tarihli 
Maden Emini Defteri, Sivas, 1997, s. IX-XI.
41 Yüksel, Keban-Ergani Madenleri, s. XVII-XX.
42 Cevdet Maliye, No: 14989/3.
43 Cevdet Maliye, No: 27996/1,2
44 Cevdet Maliye, No: 30485.; “ferman olunduğu vechle amel ve hareket birle 
voyvodalık-ı mezkur tevabiinden olan cemaatlerin sinin-i sülüse-i merkumeye 
mahsuben üzerlerine edası lazım gelen mal-ı mirileri olmak üzere gayr-ı ez tahsilat 
zimmetlerinde teraküm edüb bakaya kaldığı inha olunan  cem’an 40187 guruşun şurut 
ve kuyuda nazaran eda eylediklerini müşar yedlerinde eda tezkiresi olduğu halde 
mahallerine marifet-i şer’ ve Sivas valisi vezir-i müşarun ileyh mahsuben hazine-i 
amireme isal ve teslime ihtimam ve dikkat eyleyesin….”
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Aileye ait mukataa alanlarının 1187/1773 ve 1189/1775 yıllarına ait 
kalemiyyelerin devlete ödenmesi konusunda da problem yaşanmıştır. Padi-
şaha ait (yani devlete ) 11.984 kuruş 20 akçe kalemiyyenin tahsili kendisi-
ne verilen bir fermanla çukadar tarafından Rişvan beyine bildirilmiştir. Bel-
geden Rişvan aşiretinin bu meblağın 6.029 kuruşunu vermekte zorluk çıkar-
dıkları ve tahsilin mümkün olmadığı, iki senelik kalemiyyenin terk ve tenzil 
olunduğu,  toplam 5.860,5 kuruşun çukadar tarafından hazineye teslim edil-
diği kayıtlıdır.45

Rişvan aşiretine mensup idareciler ile devlet arasındaki ilişkilerde çe-
şitli sorunlar yaşanmaktaydı. Özellikle mukataa gelirlerinin devlet hazinesine 
intikali çoğu zaman sıkıntılı olmakta veya hiç mümkün olamamaktaydı. Bazen 
de buna mukataayı elinde bulunduran Rişvan mensubunun ömrü vefa edeme-
mekte idi. Hazineye olan tahsilat borcunu ödemeden vefat eden Malatya Voy-
vodası Ömer Paşa da böyle bir hadise yaşanmıştır. Paşa’nın vefatından son-
ra Keban ve Ergani Madeni Emini Yusuf Ziya Efendi bir tahrirat göndermişti. 
Şevval 1206/Haziran 1792 tarihli tahriratta Paşa’nın devlete ödemesi gereken 
vergi borcu karşılığında Ömer Paşa’nın biraderzâdesi Hacı Ali Bey, Kethüda-
sı İbiş, Hazinedarı Rüstem ve Hazine Katibi Molla Mehmed’in hapsedildiği 
bildirilmektedir.46 Söz konusu şahısların zimmetlerinde olan paranın tahrirat 
itası ile irsali veya çavuş mübaşereti ile gönderilmesi hususunda İstanbul’dan 
nasıl bir muamele yapılması gerektiğine dair bilgi istenmekteydi.47

Rişvan ailesinin deruhde ettiği Malatya Sancağı 1223/1808’de Abdur-
rahman Paşa’nın mir-miranlığının kaldırılmasıyla Maden-i Hümayun’a ilhak 
olunmuştur.48 Rişvanzâde Abdurrahman Paşa’nın görevden alınmasının nede-

45 Cevdet Maliye, No: 19668.; “87 ve 9 senelerine mahsuben hisse-i hazret-i 
veliü’niamiye aid olan 11.894 guruş 20 akçe kalemiyyenin tahsisini muhtevi şir küsür 
iden ferman-ı alişan çukadar-ı merkum kullarıyla paşa-yı muma ileyhe lede’l-vusul 
mefhum-ı münifi malumu olub Rişvanlı mukataasının kalemiyyesi olan yalnız 6.029 
guruşun Rişvanlı aşiretinin adem-i itaatlerinden naşi tahsili mümkün olmayup ber 
muceb-i suret aşiret-i merkumun 2 senelik kalemiyyeleri fürünihade oldukda baki kalan 
mukataanın cem’an 5.860,5 guruş kalemiyyeleri tahsil ve ba ma’rifeti şer’ çukadar-ı 
merkum kullarına tamamen teslim ve hazine rabt ve hitam emr-i mamuresiyle iade 
idildiğin paşa-yı muma ileyh iki kıt’a mektubunda tahrir ider..” 
46 Buradan da anlaşılacağı üzere maden eminin bu kişileri hapsetmiş olması onun 
maiyetinde bir askeri kolluk kuvvetini bulundurduğunu göstermektedir. Klasik Osmanlı 
mukataa sisteminde emin ve mültezimlerin herhangi bir kolluk kuvveti olmamasına 
karşın maden-i hümayun emanetini elinde bulunduranlara ayrıcalık tanındığı 
görülmektedir. Bunlar gerektiğinde askeri yükümlülüklerle mükellef tutulmuş veya 
herhangi bir sefer için maiyetindeki askerler ile birlikte orduya katılması istenmiştir. 
Bazen bölgesindeki eşkıyalık olaylarını bastırmaya memur edilmiş, bazen de kendi 
tertip ettiği ve sayısı 1.000’i aşan askeri müfrezesine bir serdar tayin ederek sefere 
gönderebilmiştir. Serdivangan, gece nazırı, başbuğ, serdar, tüfekçibaşı ve delilbaşı, 
maden bölükbaşısı ve kışlakçılar ise maden-i hümayun eminlerinin yardımcısı olan 
diğer güvenlik görevlileridir. Hasan Yüksel, Maden Emini Defteri, s. XXIX-XXXI.
47 Cevdet Maliye, No: 2415.
48 Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray Arşivi Kataloğu, Fermanlar/I, E.5216/10.
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ni ise halka yaptığı meza-
lim olarak ifade olunmuştur.49 
1224/1809’da Abdurrah-
man Paşa’nın hilaf-ı emr ve 
rıza hareket eylediğine meb-
ni mir-miranlığı ref’ olun-
muştur. Paşa’nın üzerinde bu-
lunan mukataat ve emlakinın 
mirî için zabt olunması bildi-
rilmiştir. Senevî 17.280 guruş 
mâl ile kayıtlı Siverek ve Sam-
sad ve tevabi mukataanın rub’ 
hissesi 18.224 kuruş ve 1 yük 
5.900 akçe mâl olan erbab-ı 
tımarha-i kal’a-i Behisni muka-
taası 5.000 guruş, Malatya San-
cağında vaki senevî 1.753 gu-
ruş mâl ile kayıtlı Karye-i Urfa 
mukataasının nısf ve sümn his-
sesi 7.228 guruş ve 2.578 gu-
ruş mâli olan Cemmat-i Cebel 
mukataasının rub’ hissesi 1.004 
guruş ve 2.428 guruş mâl ile 
kayıtlı Ekrad-ı Reşi mukataasının 3,5 guruş hissesi 7.400 guruş ve Haremeyn 
mukataatından dahi senevî 5.000 guruş mali olan Terviş mukataasının sülüs 
hissesi dahi 333 guruş ile Paşa’nın ber-vech-i malikâne uhdesindedir. Bunlar-
dan başka mukataat ve emlaka dair bir kayıt bulunmadığı Haremeyn muhase-
besi, mukataası ve muhallefatı defterlerinde der-kenar olduğundan, Paşa’nın 
üzerinde bulunan söz konusu mukataaların darbhane tarafın-dan zabtı, idaresi 
ve müzayede yoluyla taliplilerine satışı için mezada ihracı hususunda emir ve 
irade buyurulması istenmiştir.50   

Rişvanzâdeler Malatya mukataasına 1225/1810 tarihle-rinde de tasar-
ruf etmekteydiler.  Bu tarihte Malatya 350 kese muaccele ile ber vech-i ma-
likane mirmiran-ı kiram’dan Rişvanzâde Abdurrahman Paşa’ya hatt-ı hüma-
yun ile tevcih edilmişti. Malikane gelirine karşılık olarak muaccele kabilinden 
75.000 kuruş peşin olarak alınmış, Abdurrahman Paşa sonraki 50 bin kuruş-
luk iki taksiti ödeyemediğini bildirmiştir. Abdurrahman Paşa Bağdatlı Haksal 
adlı bir zımmiden mukataa bedelini borçlanmak suretiyle borcunu ödemiştir.51 

49 Fermanlar/I, E.706/4.
50 Cevdet Maliye, No: 1301.
51 Cevdet Maliye, No: 24608.; “……Bağdadi Haksal sarrafın takdim eylediği arzuhal 
defterinde hasha-i voyvodalık-ı Malatya ve tevabi’-i mukata’ası 175.000 guruş 
muaccele ile mir-mirandan Abdurrahman Paşa kullarının sene-i sabıka sefainden 
uhdesine teveccüh olunmak takribiyle muaccele-i mezkurenin 75.000 guruşu ber vech-i 
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Sarraf Haksal’ın bu parayı darb-
haneye teslim ettiğine dair bir 
ferman sureti yazılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nde 
gerek yerel ticarette gerekse böl-
gesel ve uluslararası ticarette 
gittikçe önem kazanan bu şahıs-
lar Galata Bankerleri ya da Ga-
lata Sarrafları adlandırılmışlar-
dır. Bu kişilerin kurdukları ban-
kerlik işletmeleri Osmanlı mali 
tarihiyle birlikte Türk toplumu-
nun ekonomik ve hatta günlük 
yaşantılarını etkilemede büyük 
rol oynamışlardır.52 Galata Ban-
kerlerinin Türk ekonomisinde-
ki asıl rolü Batıdaki sanayi dev-
rimi ile ağırlık kazanmış, impa-
ratorluğun Batı için devamlı bir 
pazar haline getirilmesinde sar-
raflar önemli rol oynamışlardır.53

1228/1813’de Meadin-i 
Hümayun emini Ahmed Paşa, 
Malatya Sancağı mutasarrı-
fı Rişvanzâde Abdurrahman 
Paşa’yı şikayet eden bir arzda 
bulunmuştur. Söz konusu arz-
da Abdurrahman Paşa’nın aslın-
da Meadin-i Hümayun’a bağlı Hısn-ı Mansur kazasını Malatya Sancağı’na 
dahil olduğunu zannederek buraya Abdulkadir Bey’i mütesellim nasb etti-
ği belirtilmiştir. Abdulkadir Hısn-ı Mansur’da hükümet ettiği sürede 24192 
kuruş gelir kaydetmiştir. Söz konusu mukataa senelik 30250 kuruş bedel ile 
Meadin-i Hümayun Emaneti’ne der-uhde olunmuştur. Rişvanzâde Abdurrah-
man Paşa’nın mütesellimi Abdulkadir Bey’in zimmetinde bulunan gelirin ma-
dene devr edilerek buraya Ahmed Paşa’nın müteselliminin tayin edilmesi ta-

peşin ve 100.000 guruşu dahi iki taksit ile tarafından tamamen teslim-i darbhane-i 
amirem bulunmuş olduğunu beyan birle meblağ-ı mezburun teslim olunduğunu müşar 
yedine sened-i miri i’tası hususunu tahrir ve istid’a iden sadır olan ferman-ı alileri 
mucibince der kenara havale olundukta mukata’a-i mezkurenin salifü’z-zikr 175.000 
guruş muaccelesi üç taksit ile sarraf-ı merkum tarafından tamamen darphane-i amireye 
teslim olunmuş olduğu derkenarda müsteban olmağla bu suretde meblağ-ı mezburun 
teslim olunduğunu müş’ar suret virilmek iktiza eylediği derkenar olunmuşdur…”
52 Haydar Kazgan, Galata Bankerleri,  TEB Yayınları, İstanbul 1991, s. 16.
53 Kazgan, Galata Bankerleri,  s, 17.
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raflara bildirilmiştir.54

Rişvan aşireti üzerlerine düşen vergileri ödemekten imtina etmekte, 
eşkıyalık olaylarına katılmaktaydılar. III. Selim, Rişvan aşireti mensuplarının 
“Valide Sultan Hassı olmaya tahammüllerinin olmadığı”nı belirterek bölge-
nin bu statüden çıkarılmasını ve güvenlik sağlanıncaya kadar devletin burada 
sıkı önlemler alarak vergilendirmeye işlerlik kazandırması gerektiğini vurgu-
lamıştır.  Rişvan Mukataasının yıllık 45.220,5 guruş mâl-ı mirî ve 9.044 guruş 
kalemiyye geliri düzenli olarak toplanabilirdi. Bu durum Valide Sultan’a yeni 
bir hass gerektirdiğinden Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın ölümünden sonra 
Darbhane-i Amire tarafından idare edilen Denizli ve Tevabi-i Mukataası uy-
gun görüldü. İki mukataa arasındaki mâl-ı mirî ve kalemiyye farkları Denizli 
Mukataasının Rişvan Mukataasına denk hale getirilmesi ile giderildi. Denizli 
ve Tevabi’i Mukataasının 19.462,5 guruş mâl-ı mirî ve 1.946 guruş kalemiy-
yesi vardı.55 Görüldüğü üzere Rişvan Mukataasının bedelleri Denizli Mukata-
ası ile karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. Devletin vergileri tahsil etmek-
te ne kadar zorlandığı ve yeni uygulamalar yapmak durumunda kaldığı da an-
laşılmaktadır.

Rişvanzâdelerin eşkıyalık hareketleri nedeniyle derebeyi gibi davran-
dıkları olmuştur. Ramazan 1205/Mayıs 1790 tarihli bir arzuhalde eski Bağ-
dad kadısı Seyyid Mahmud Efendi Bağdat dönüşünde Rişvanzâde toprağın-
dan geçerken Rişvan ekradının saldırısına maruz kalmış, Mahmud Efendi kat-
ledilerek malının tamamı çalınmış ve durum eşi Fatma Hanım’a bildirilmiş-
tir. Fatma Sultan devlete yazdığı arzında “…aciz olub şimdi bu ana gelince 
el-yevm merkum Rişvanzâdede 13 aylık müctemm olub bir vechile almanın 
imkanı yok ve kendüsü derebeyi olduğundan bu tarafta kapı kethüdası yok, 
şevketlü padişahımızın malını virmez, rical-i devletin malını virmez, biz ga-
rip ve biçareler nice olacağız cenab-ı Allah hakkı içün bundan gayri ne ye-
timlerin ne benim bir pare bir mahalden iradem yok fakir düştük ve kimseye 
el avuç açamayız…” şeklindeki duygusal başvurusu üzerine İstanbul gümrüğü 
mukataasından karşılanmak üzere Fatma Hanım’ın kızları Şerife Faize ve Şe-
rife Fatımatü’z-zehra’ya aylık 15’er kuruş olmak üzere toplam 30 kuruş maaş 
bağlanmıştır.56

Sonuç
Rişvanzâdeler, Doğu Anadolu gibi devletin yerleşik hayatına uyum 

sağlayamayan, merkezî otoritenin tam denetim altına alamadığı, bu nedenle 
de çeşitli problemlerin yaşandığı bir bölgede aşiret kökenli bir hanedan aile 
olmuştur. 17. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarında etkin olan aile Malatya, 

54 Cevdet Maliye, No: 24608.
55 Tanju Demir, “Şer’iyye Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılın Sonlarında Denizli’de 
Mukataa ve Vakıflar”, EJOS, VII(2004), No: 7, s. 5.
56 Cevdet Maliye, No:10574.
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Maraş, Adana, Antep, Kahta, Behisni, Hısn-ı Mansur, Gerger, Sivas, Çorum 
gibi merkezlerde mutasarrıf, beylerbeyi, mütesellim, voyvoda mukatta sahibi 
malikaneci olarak hizmet etmişlerdir. Rişvanzâdeler devlete, devlet Rişvanla-
ra ihtiyaç duymuştur, yani karşılıklı bir ilişki içerisinde olmuşlardır. 18. yüz-
yılda desentralizasyon ve geçmişte yerel hizmet sınıfları için belirlenen vergi-
lerin kamulaştırılması ve malikane uygulamasının giderek yaygınlaşması ve 
farklı bir boyut kazanması sonucu yerel ayanlar ya da aileler doğmuştur. Bu 
aileler bir taraftan devletin kendilerine verdiği siyasî, yönetimsel, ekonomik 
kaynaklarla yönetime katılıp merkezîleştirilmiş, diğer taraftan bu görevler on-
ların merkezî otoriteye karşı taşrada etkin bir güç olarak görülmesine yol aç-
mıştır. Bu yerel aileler ilk önce devlet tarafından verilen kapucubaşı, ağa daha 
sonra da vezir, paşa ev bey resmî unvanlarını elde ederek Osmanlı yönetici sı-
nıfına katılmışlar, daha sonra da voyvoda, mütesellim, mutasarrıf gibi görev-
leri deruhde etmişlerdir. Yani, hem siyasî hem de malî güçlerini arttırmışlar-
dır. Rişvan ailesi de aşiretten kaynaklanan nüfus üstünlüğünü devlet ile olan 
ilişkisinde nüfuza çevirmeyi başarmıştır.
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Özet: Bu çalışmada özellikle 18. yüzyılda güç kazanmış bir yerel hanedandan, Rişvan 
aşiretinden hareketle merkez-taşra ilişkileri değerlendirilmiştir. Geniş bir coğrafyada 
yayılan bu aile bulundukları bölgelerde Osmanlı Devleti’ni temsil etmişlerdir. Devlet 
adına bir takım fonksiyonları yerine getirmişler, buna karşılık kendileri de devlet ta-
rafından verilen bir takım ayrıcalıklarla adeta ödüllendirilmişlerdir. Söz konusu aile-
nin yetkilendirilmeleri açısından klasik dönemin taşra yöneticileri pozisyonunda ha-
reket ettikleri anlaşılmaktadır.   
Anahtar sözcükler: Rişvanzâdeler, merkezi iktidar, taşra, aşiret

Abstract: We have evoluated centre-country relations especially refering to Rişvan 
tribe which gained power in the 18th century. This tribe which lived  in a very wide 
geography represented the Ottoman Government where they lived and they fulfilled 
some functions of the central authority. In response they were awarded some privil-
lages by the Ottoman Government. It is clear that the above mentioned tribe had res-
ponsibilities of country administrators of the classical ages. 
Key words: Rişvanzades, central government, local power, tribe
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Yumurta: Ruha Yolculuk
[Dipnot Kitapevi]

Seçil Büker & Hasan Akbulut
Neden Yumurta dediğimizde, belki de aklımıza gelen ilk yanıt, kahramanın 

yolculuğu ve yolculuk sonunda ulaştığı “son” oluyor. İşte bu nedenle, 
Yusuf’un ruhuna yaptığı yolculuğun izini sürmeye karar verdik.

Kuşkusuz izleyici de kendi ruhuna doğru yolculuğa çıkabilir. Nasıl 
mı? “Bulutsuz bir gecede gökyüzüne bakarken nutkunuz tutulmuyorsa, 

gerçekten bakmıyorsunuz, orada olan bütünlüğü görmüyorsunuz demektir” 
diyor bir Zen ustası. Yusuf ile birlikte gökyüzüne bakabilenler, filmi 

izlerken yolculuğa çıkmayı düşünmüşlerse, bu deneyimi yeniden kitapla 
yaşayabilirler. Üstelik sayfalarda diledikleri kadar gezinebilirler, ilgili 

görüntüleri yeniden çağırabilirler.


