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Iii İBRAHiM HATiBOGLU 

er-RİHLETÜ'l-MAGRİBİYYE 
( ~j.o.J1 ll> )f ) 

Ebu Muhammed ei-Abderi'nin 
özellikle VII. (XIII.) yüzyıl sonlarında 

Kuzey Afrika' daki 
ilim ve kültür hayatına yer veren 

seyahatnamesi 
(bk. ABDERİ, Ebu Muhammed). 

RİHVET 
( öy.-}1) 

Arap alfabesinin bazı harflerindeki 
yumuşak telaffuz özelliğini 

ifade eden terim 
(bk. HARF). 

RİK'A 
( ;w)ı) 

Osmanlılar tarafından geliştirilen 
bir yazı çeşidi. 

_j 

ı 

_j 

_j 

Sözlükte "kağıt, deri parçası" anlamına 
gelen rik'a (ruk'a) hat sanatında çabuk, 
kolay yazma ve okuma ihtiyacından doğ
muş, kalemin tabii akışına uygun divan! 
özelliklerini taşıyan bir yazı türünün adı
dır. Ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak 
bilinmeyen rik'a yazının x;./. yüzyılın ikin
ci yarısından sonra Dulkadıroğulları döne
minde kullanıldığı ileri sürülmektedir (Gök
bilgin, s. 46) Bu yazı x;./111. yüzyılın ikinci 
yarısından sonra Osmanlılar'da Divan-ı Hü-
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mayun'da belli kurallara bağlanmış ve ana 
çizgileriyle beliren bir karakter kazanmış
tır. XIX. yüzyılda günlük hayatta, mektup
larda ve resmi yazılarda yaygın biçimde 
kullanılmış, Babıali hükümet dairelerinde 
işlek hale getirilmiştir. Kısa sürede diğer 
İslam ülkelerinde de beğenilen rik'a günü
müze kadar basitliği ve kolaylığı sebebiy
le eğitim ve öğretimde önemini korumuş, 
matbu kitap dışında geniş kullanım alanı 
bulmuştur. Babıali'de hükümet dairelerin
de çalışan memurların yazdığı eski rik'a ve
ya Babıali rik'ası Mümtaz Efendi (ö. 1872) 
tarafından belli kurallara bağlanarak üs
luplaştırılmıştır. Bu sebeple Mümtaz Efen
di rik'ası da denen bu tarzın divan! yazı
dan ayrı belirgin özellikleri vardır. 

Rik'ada divan! yazıdaki elif, kaf, lam gi
bi dikey harflerin boyları küçülmüş; zülfe, 
kavis ve ayrıntıları ortadan kalkmış; sol ta
rafa olan meyli dik, keskin, köşeli bir bi
çim almış; fa, kat, mlm, vav harflerinin 
gözleri kapanmış. sin dişleri kaybolmuş ve 
düz bir çizgi haline gelmiştir. Rik'a yazıda 
nokta kalemin çıkardığı noktanın yarısıdır. 

İki nokta bir çizgi, üç nokta kıvrık bir bi
çim kazanmıştır. Şin, dad, nun harflerinin 
çanağı .. "' .. şeklini almıştır. Ri k' ada harf
ler ve kelimeler harekesiz, 20-30 derece 
açıyla satıra oturacak şekilde dizilmiş, yal
nız küpler ve "mlm"in "elif'i satırdan aşağı 

. sarkmıştır. Süratle yazılabilmesi için harf 
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bünyelerinde yapılan bu kısaltmalar rik'a 
yazının estetik ifade gücünü azaltmış, 
şahsi his ve heyecan unsurlarını öne çıkar
mıştır. 

Mümtaz Efendi'den sonra Galatasaray 
Mekteb-i Sultanisi hat hocası Mehmed iz
zet Efendi ( ö . 1903) An Paşa. Fuad Paşa 
ve Cevdet Paşa'nın yazıları üzerinde yap
tığı inceleme ve değerlendirmenin ardın
dan rik'a yazıda yeni bir üslup ortaya koy
muştur (Baltacıoğlu, Sanat, s. 106) . Bu 
üslupta harf bünyeleri klasik, kesin oran 
ve ölçülerini bulmuş. bodurluktan kurtul
muş, dikey harflerin sola meyli azalmış. 
kelimeler geometrik düzen içinde daha 
açık yazılarak en güzel ahenk sağlanmış
tır. Bu özellikleriyle sanat yazısı seviyesi
ne yükselen izzet Efendi rik'ası hattatlar 
tarafından çok beğeniimiş ve yaygınlaş
mış, zamanla Mümtaz Efendi rik'ası unu
tulmuştur. Rik'anın süratli, kuralları kırı
larak yazılması sonucu rik'a kırması veya 
Babıali kırması denilen bir şekli ortaya çık
mış. bu tarzda sık kullanılan bazı kelime
ler, birleşmeyen harfler birleşerek özel bir 
biçim almıştır. Kalem ağzı genişliği 1 mm. 
olan rik'anın eel! şekli harf inkılabından 
önce dükkan levhalarında, ilanlarda ve az 
da olsa kitabelerde kullanılmıştır. Günü
müzde müslüman ülkelerde gazete baş
lıkları ve dükkan levhaları genellikle eel! 
rik'a ile yazılmaktadır. 

Mümtaz Efendi'nin rik'a yazıs ı (ibnülemin Mahmud Kemal Koleksiyonu) 



İbnülemin Mahmud Kemal Son Hat
tatlar adlı eserinde sülüs. nesih ve ta'lik 
hattatlarından sonra rik'a hattatlarının bi
yografılerini yazmış ve yazılarından örnek
ler vermiştir. Bunlar arasında Ali Paşa. Ah
med Arifi Paşa . Ali Fuad Bey, Emin Paşa. 
Esad Bey, Cemi! Paşa. Hadi Paşa. Hüseyin 
Haşim Bey, İsmet Bey. Kamil Paşa. Kemal 
Bey, Mahmud Celaleddin Paşa. Reşid Bey, 
Said Bey. Şerifı Efendi rik'a yazıyı güzel ya
zan hattatlardandır. Sülüs. nesih ve ta'lik 
hattatları rik'ayı da yazmıştır. Mehmed 
Şefik Bey, Ferid Bey, Hafız Hasan, Tahsin 
Hilmi, Mehmed Şevket, Vahdeti, Sami 
Efendi, Sofu Mehmed Efendi, İsmail Hak
kı Altunbezer. Kamil Akdik, Necmeddin 
Okyay, Macit Ayral, Harnit Aytaç, Halim 
Özyazıcı ve Kemal Batanay rik'ayı güzel 
yazan hattatlardandır. 
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Iii MuHiTiiN SERiN 

RiKA' 
( ti.S}f) 

Altı çeşit yazıdan 
(aklam-ı sitte) biri. 

_j 

Sözlükte "hızlanmak, hızlı yürümek" ma~ 
nasındaki rak' kökünden türeyen, "kağıt 
ve deri parçası" anlamına gelen ruk'a ke
limesinin çağulu olan rika' , hat sanatında 
boyutları belirlenmiş küçük kağıt ve par
şömen parçaları üzerine süratle yazılan 
yazının adı olmuştur. Emeviler dönemin
de genişleyen idari kurumlarda mektup ve 
yazışmalarda, ayrıca ilmi sahada müellif, 
müstensih ve katipler tarafından kullanıl
mak üzere boyutları belirlenmiş parşömen, 
papirüs ve kağıtlara uygun, kalem ağzı eni 
değişik, konusuna ve kağıt ebadına göre 
adlandırılan yazılar geliştirilmiştir. Bu hızlı 
oluşum içinde ll. (VII I.) yüzyılın ortaların
da katip ve şair Yusuf Lakve sülüs yazıdan 
yeni bir tarz çıkarmış. "riyasi" ve daha son
ra "kalemü't-tevkiat" adı verilen bu yazı
dan rika' yazısı doğmuştur. Rika' kalemi 

değişik olmakla beraber genelde tevki' ka
leminin yarısıdır ve nesih kalemi eninde
dir (bk AKLAM-ı SİTIE). 

Harf ve harf birleşimleri tevki' biçiminde 
olmakla beraber rika' kaleminin ayrı özel
likleri vardır. Elif harfinin boyu sülüste ye
di nokta iken tevki' ve rika'da kendi kale
mine göre beş noktadır. Aklam-ı sittenin 
diğer çeşitlerinde olduğu gibi rika'da da 
harflerin eni ve boyu, satıra olan açısı, 

meyli. kaselerin. küplerin genişlik ve de
rinliği , keşidelerin uzunluğu gibi estetik 
kurallar kendi kalemine göre belirlenmiş
tir. Tevki' kalemine göre rika'da harfler da
ha yuvarlaktır (mukavver) . Bitişmeyen elif, 
ra ve vav gibi harflerin diğer harfiere bağ
landığı, kelimelerin birbirine iliştiği. yak
laştığı görülür. Bu birleşme ve toplanma 
isteği rika' yazısına devamlılık ve akıcılık 
(seyyal iyet). eğri çizgiler ise canlılık ve ha
reket verir. Harflerin boyu tevki' kalemine 
göre daha kısa, küçük, ince ve güzeldir. 
Kelimenin ortasında ve sonunda ayın , kaf, 
mim, vav harflerinin gözü belli belirsiz ka
palı, tevki' kaleminde açık, "lamelif'in dü
ğümü yok olmuştur ; sad, ta harfinin gözü 
ile kelimenin başında ve yalnız yazıldığın
da ayın harfinin ağzı açık yazılır. "Vav"ın 
başı ve kasesi yuvarlak, bitişi yukarı dağ-
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Ri KA' 

ru yükselir. Rika' yazısına hat icazetname
lerinde kullanılması sebebiyle "hatt-ı ica
ze" de denilmiştir. 

Yazım kuralları ve yazı özellikleri yönüy
le tevki' yazısına bağlı olan rika' geniş kul

lanım alanı sebebiyle, gelişme safhalarına 
ait elde bulunan belge ve örnekıerden hat 
sanatı tarihinde beliren ve gelişmesini ilk 
tamamlayan yazı tarzlarından olduğu an
laşılmaktadır. IV. (X.) yüzyılın başlarına ka
dar devam eden, "el-hattu'l-mevzGn" diye 
adlandırılan devrede tevki' ve rika' yazıla
rı özellikle Dlvanü'l-inşa'da işlenip gelişti
rilmiştir. Katipierin üç asırlık tecrübe ve 
arayışlarını değerlendirerek hat sanatın
da "el-hattu'l-mensub" denilen yeni bir dö
nem başlatan İbn Mukle ve kardeşi Ebu 
Abdullah Hasan yazı çeşitlerini sınıflan
dırarak belli geometrik ölçü ve kurallara 
bağlamış , Ebu Abdullah neshi, İbn Muk
le ise özellikle tevki' ve rika' yazılarının ni
zam ve ahenginin elde edilmesinde büyük 
çaba göstermiştir. İbn Mukle'nin üslubu
nu geliştiren İbnü'I-Bewab aklam-ı sitte
nin oluşumunda yeni bir çığır açmış, bu 
yolu izleyen ve İbnü'I-Hazin diye bilinen 
Ebü'I-Fazl Ahmed b. Muhammed ed-Dine
veri tevki' ve rika' yazılarının klasik ölçü
lerini ortaya koymuştur. 
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