
Ri KA' 

Müze ve kütüphanelerde günümüze ula
şan örneklerden Yaküt el-Müsta'sımi eko
lünde diğer hat çeşitleriyle beraber rika' 
yazısının da güzelleştiği görülür. Osmanlı 
hat ekolünde XX. yüzyıla kadar bu mek
tebe bağlı hattatların zevk ve sezişleriyle 
işlenerek değişikliğe uğrayan rika' Osman
lılar'da tarihi gelişimini tamamlamıştır. Di
vanlarda resmi kayıt ve yazışmaların, hat
tat icazetnameleriyle ketebe satırlarının, 
yazma eserlerde asıl metinden ayrı yazı
lan hüküm, mülahaza, mütalaa, mukabe
le, sema', temellük, ketebe, ferağ ve M
time gibi kayıtların genelde rika' kalemiy
le yazılması gelenek halini almıştır. Kitap 
sanatlarında görülen bu kayıtlar, rika' hat
tının ilk şekli hakkında bilgi veren ve XX. 
yüzyıla kadar geçirdiği gelişme safhalarını 
belgeleyen örneklerdir. Osmanlılar'da ka
dılığın düzenlediği borç alım satım senet
lerinde, vakfiyelerde divani yazının belir
mesine ve İran'da ta'likin ortaya çıkması
na kadar genelde resmi belgelerde rika' 
yazısı kullanılmıştır. 
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Bazı Türk-İslam _ devletlerinde 
ve özellikle Osmanlılar'da 

sultanın katını veya maiyetini 
ifade eden terim. 

_j 

Kelimenin sözlük anlamı "uzengi"dir. Sel
çuklular'da ve Osmanlılar'da rikil.b kelime
siyle sultanın bizzat kendisi, yanı, katı veya 
maiyetiyle huzura kabulü kastedilirdi. Os
manlılar'da hükümdarın maiyeti için mev
kib-i hümil.yun tabiri de kullanılmıştır. Se
ferde padişahın yanında koruma hizme
ti yapan, merasimlerde ona eşlik eden 
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Yeniçeri Ocağı'na mensup solaklara "ri
kab solakları", hükümdarınkabul töreni
ne "resm-i rikab", huzurunda yapılan top
lantıya rikab denilirdi. "Padişahın huzuru" 
anlamında ise daha ziyade "rikab-ı hüma
yun" tabiri geçer. "Ma'rGzat-ı rikab" terki
biyle de padişaha sunulan arzuhaller kas
tedilirdi. 

Serdar-ı ekrem unvanıyla seferde bulu
nan ve padişahın yanında kendisine veka
let eden sadrazam vekili rikab-ı hümayun 
kaymakamı olarak anılırdı . Diğer yüksek 
rütbeli görevlilerin memuriyet unvaniarının 
başına rikab kelimesi eklenir ve bunlara 
rikab defterdarı. rikab reisi, rikab amedci
si denirdi. Bu sırada yapılan divan toplan
tılarında alınan kararların yazıldığı defter
ler rikab mühimmesi, rikab defterdarının 
tuttuğu defterler rikab ahkam defterleri, 
RuGs Kalemi'nde tutulanlar ise rikab ru
Gsları gibi adlarla belirtilirdi. Sadrazam ve 

Edirne'de 
· bostancıbaş ı 

o lanların her yı l 

göndermeleri 
~adet olan 

rikabiyye 
ile ilgi li evrak 

(BA, Cevdet-Saray, 
nr. 224) 

hükümet erkanı seferden döndükten son
ra bu rikab memurlarının görevleri sona 
ererdi. 

Padişahın yakınında bulunan ve atının 
yanında yürüyen mirahur, mir-i alem, ka
pıcılar kethüdası, kapıcıbaşılar, çavuşbaşı; 

atmacacıbaşı. şahincibaşı ve çakırcıbaşı
dan oluşan şikar ağaları; Yeniçeri Ocağı'
nın yüksek rütbeli zabitleriyle diğer yaya 
kapıkulu ocaklarının ağaları, dört bölük 
ağaları da denilen kapıkulu süvarilerinin 
zabitleri gibi saray ve ordu mensupları ağa
lar rikab-ı hümayun ağaları, rikab ağaları, 
bazan da üzengi ağaları şeklinde nitelen
dirilirdi. Rikab-ı hümayun ağalarının baş
lıca görevleri alay günlerinde padişah ata 
binerken ona yardım etmekti. Atın iç rika
bını büyük mirahur, dış rikabını başkapı
cıbaşı. dizginini mlr-i alem tutardı. Diğer 
kapıcıbaşı ağalar etrafında dururlar, çaş
niglrbaşı padişahın koltuğuna girerek onu 



ata bindirirdi. O sırada atın başını ahır ha
lifesi tutardı. Kapıcılar kethüdası Divan-ı 

Hümayun günleri dışında rikilb-ı hümayun 
hizmetinde bulunurdu. Beylerbeyilere, Kı
rım hanına kılıç , kaftan, hatt-ı hümayun ve 
ferman götürmek, padişah fermanlarıyla 
işleri yürütmek rikab-ı hümayun ağaları
nın göreviydi. Divan günlerinde mütefer
rika ağaları rikab ağalarının sonunda yer
lerini alırlardı. Rikab ağaları XVI. yüzyılda 

dış hizmete 360 akçe gelirle çıkariardı (Lut
fi Paşa. s. 2 ı ) . Yüzyılın sonlarında rikab-ı 

hümayun bölük ağalarına muayyen bir ze
amet miktarı arpalık verilmiştir. Bunların 

XVII. yüzyı l sonlarındaki mevcutları altmış 

altı kişi idi (Eyyubf Efendi Kanunnamesi, 
S. 35). 

Eflak ve Boğdan gibi bazı prenslikler
den gelen ek vergilerle sadrazam. vezirler 
ve diğer yüksek rütbeli devlet adamları ta
rafından padişaha ver ilen hediyeler, Nev
ruz'da mlrahurun sunduğu ldiyye 1 ıydiy
ye, Edirne bostancıbaşısı olanların vergi 
olarak takdim ettiği meblağ "rikabiyye" 
şekl inde ifade edilirdi (BA, Cevdet-Saray, 
nr. 224 ). ll. Mahmud zamanında (1808-

1839) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ar
dından yapılan değişiklikler çerçevesinde 
gösterişli törenler de önemli ölçüde sade
Ieşmiş , bu arada solak, peyk, haseki gibi 
saray görevlilerinin yerini rikab-ı hümayun 
hacternesi almıştır (Hızır İlyas, s. 441) . l l. 
Abdülhamid döneminde ( 1876-1909) cu
ma selamlığı esnasında halkın sunduğu 
arzuhallerin değerlendirilmesi amacıyla sa
r ayda Ma'rQzat-ı Rikabiyye Dairesi adıy

la bir büro kurulmuştur (Tahsin Paşa , s. 
22) . 
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Arap ve İsla.m Türk devletlerinde 
daha ziyade ahırlarda, 

Osmanlılar'da ise Enderun'da 
hizmet yapan görevli. 

_j 

Sözlükte "atın üzengisini tutan" anla
mındaki rikab-dar kelimesi terim olarak 
efendisi ata binerken üzengisini tutan sa
ray görevlisini, bazan da seyis veya at uşa
ğını ifade eder. Bu görevli koşum, eyer, bi
niş iskemiesi gibi at takımlarını da muha
faza ederdi. Endülüs Emevileri'nde sahi
bü'r-rikab, Fatım'iler'de rikabi veya sıbya

nü'r -rikabi'l-has unvanıyla anılan saray gö
revlilerin den söz edilmektedir. Bunlar Ab
basiler'de de saray görevlileri arasında olup 
halifenin maiyet erkanından, merasim ve 
teşrifattan sorumluydu. Rikabdar Selçuk
lular'da ferraşla (seyis) birlikte kullanılmış 
(İbn Blbl, I, 174), onlardan EyyQb'iler'e ve 
Memlükler'e geçmiştir. İran Moğolları'nda 
ve Timurlular'da saray ve ahır görevlileri 
arasında bulunan rikabdar şerbetdarlığa 
yükselebilirdi. Safev'iler'de ise Türkçe kar
şılığı olan üzengi kurçisi, bazan da aynı an
lamda celovdar kelimeleri kullanılmıştır. 

Memlükler'de rikabl denilen bu görevliler 
rikabhaneye mensup idiler. Aynı anlamda 
bazan sarrac tabiri de geçer. 

Osmanlılar rikabdar terimini Anadolu 
Selçukluları'ndan almıştır. Nitekim aynı gö
revli diğer Anadolu beylikleriyle Karako
yuolu ve Akkoyunlular'da da mevcuttur. 
Ancak Osmanlı Devleti saray teşkilatında 
rikabdar ahır görevlisi değil doğrudan pa
dişaha bağlı önemli bir kişidir. Orhan Gazi 
döneminde Koca İlyas Ağa adlı bir rikab
darın varlığından söz edilmekte (Tayyarza
de Ata Bey, I, 94), fakat hangi görevi ifa et
tiği belirtilmemektedir. Daha sonra gittik
çe yükselen bu memurun mevkii ve görev
leri Fatih Sultan Mehmed'in Kanunname'
sinde belirtilmiştir. Buna göre rikabdar sa
ray hiyerarşisinde çuhadarın üstünde, tül
bent ağasının altında idi; fakat daha son
ra çuhadarın altına düşmüştür. Asli göre
vi önceleri padişahın çizmelerine bakmak, 
ayakkabılarını giydirmek iken daha sonra 
bu hizmetler başçuhadara ve maiyetine 
verilmiştir. XVI. yüzyıldaki görevi hüküm
ctarın bahçe gezilerinde atının üzengisini 
tutmaktı (A11' Mustafa Efendi, s. 30 I). Res
ml günlerde bu işlerle rikab ağalarının il
gilendiği bilinmektedir. XVI. yüzyıl sonla
rında u!Qfesi 20 akçe olup senede dört de
fa elbiselik kumaş verilirdi. Diğer Has Oda 
ağaları gibi rikabdar da padişahla birlikte 
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sefere giderdi. 1 B66'da Sigetvar'da vefat 
eden Kanuni Sultan Süleyman'ın cenaze
sini yıkayanlar arasında Rikabdar Mustafa 
Ağa da vardı. 

XVII. yüzyılın ikinci yarısında yevmiye 
olarak 36 akçe alan rikabdarın (Hezarfen 
Hüseyin Efendi , s. 61) maiyetinde iki has 
odalı, bir karakullukçu, bir baltacı, iki so
falı, bir heybeci ile iki yedekçi bulunurdu. 
Silahdar olamayan rikabdarlar 60-100.000 
kuruş yıllık gelirle emekli edilirdi. Has Oda'
nın sultana çok yakın dört görevlisinden 
biri olan rikabdara gayri resmi olarak kol
tuk veziri denilirdi. Doğrudan padişaha su
nulan arzları efendisine vermesinden do
layı diğer dört has odalı ile birlikte arz ağa
ları diye de anılırdı. Çuhadarın bulunmadı
ğı zamanlarda silahdara vekalet eden ri
kabdar saray içi tayin ve terfilerde çuha
dar, büyük mlrahur, çavuşbaşı, mütefer
rika, kapıcıbaşı veya çaşniglr olabilirdi. Sa
ray dışına ise sancak beyi, beylerbeyi, ba
zan da vezir rütbesiyle çıkardı. 

XVlll. yüzyılda ll l. Mustafa zamanında 
( 1757- 1774) rikabdarın yukarıda belirtilen 
hizmetleri sadece resmi günlerde ifa et
tiği anlaşılmaktadır. Rikabdarın bu rütbe
ye ulaşabilmesi için uzun süre Enderun'
da hizmet etmesi gerekirdi (Tayyarzade 
Ata Bey, ı, 208). Aynı dönemde mevlid gü
nü ve bayram selamiıkiarında rikabdar da 
görev alır, saltanat kayığında silahdar, has 
odabaşı ve çuhadarla birlikte bulunurdu. 
Rütbece üstündeki arz ağaları gibi başına 
sarık takardı (D'Ohsson, VII, 35) . XVll . yüz
yılda yeni tayin edilen rikabdara acemilik 
adıyla kumaş verilirdi; ancak bunun daha 
sonra paraya çevrildiği anlaşılmaktadır. 
Mevlidlerde ve bayramlarda olmak üzere 
yılda iki defa rikabdara 1 BO altın i h san 
edilirdi. Rikabdarlık muhtemelen Il. Mah
mud zamanında (1 808- 1839) kaldırılmıştır. 
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