
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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Edebi mektuplar 
ve belli konularda küçük hacimli 

L 
eserler için kullanılan terim. 
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Sözlükte "göndermek" anlamındaki ir
sal kelimesinden isim olan risale (rlsiHet, 
çoğul u resail) "sözlü veya yazılı mesaj ilet
me" manasında "elçilik" demektir. Elçinin 
ilettiği yazı lı mesaja, ayrıca küçük kitaba 
da risi\le denilmiştir (Kamus Tercümesi, 
lll, 224). Hisalenin manası zaman içinde 
hitap, kitap, mektup, makale; inceleme, 
araştırma, monografi kelimelerini karşıla
yacak şekilde genişlemiştir. ll. (VIII.) yüz
yıldan itibaren edebi mektup, ilim, sanat, 
edebiyat vb. alanlarda tek bir konu üze
rinde yapılan araştırma (monografi) ve ma
kale anlamları öne çıkmıştır (krş. Tacü'l
'aras, "rsl" md.). Modern Arapça'da risale 
"ilmi tez" anlamını da kazanmış olup "risa
letü't-duktora, risaletü'l-macester" şeklin
de kullanılmaktadır. Kur' an! bir terim ola
rak risalet bir mesajın sözlü olarak ifade
si ve iletilmesidir. Kelime Kur'an'da tekil 
ve çoğul şekliyle on yerde geçmekte olup 
bunların "bilgi, mesaj veya haberi etkili 
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biçimde ifade ederek iletme" anlamında
ki tebliğ kavramıyla kullanılması, dört yer
de nasihat. bir yerde kelamla birlikte zik
redilmesi risaletin "iyi, yararlı ve güzel olan 
mesaj" manasma geldiğini gösterir (M. F. 
Abdülbaki , el-Mu'cem, "rsl" md.). 

Hisalenin "yazılı mesaj, yazılı belge" an
lamını kazanması Hişam b. Abdülmelik'in 
(724-743) katibi Ebü'l-Ala Salim b. Abdul
lah ile ilişkilendirilir (EJ2 [İng]. Vlll, 532) . 

Salim'in Aristo'nun İskender' e yazdığı mek
tuplardan Arapça'ya yaptığı çevirinin baş
lığı risale kelimesini içeriyordu (Risaletü 
ArisJatalfs ile'I-İskender (l ~iyaseti'l-mü
dün) . Ayrıca onun 100 varaklık bir risale
sinin olduğu belirtilmektedir (İbnü'n -Ne

dlm, s. ı 31 ) . İslam öncesinden itibaren 
Araplar'da resmi yazışmaları yapmakla gö
revli katipler mevcuttu. Bu tür katipler Hz. 
Ömer zamanında kurulan divanların he
saplarını tutuyordu. Emevller döneminde 
divanların sayısı beşe çıkarılmış, bunlar
dan sadece yazışmaları yapmakla görevli 
bölüme Dlvanü'l-inşa adı verilmişti. Bura
larda görevli kimselere katip, yaptıkları işe 

mükatebe, yazılan şeylere kitap (mektup) 
deniyordu. Hz. Peygamber'in davet mek
tuplarına da kitap adı verilmiştir. Ahmed 
Zeki Saffet, koleksiyonundaki mektuplar 
için risale terimini ilk defa ömer b. Abdü
lazlz'in bir mektubu için kullanmıştır (Cem
heretü resa'ili'l-'Arab, II , 311 ). Kitaptan ri
saleye, katipten müteressile ve mükate
beden teressüle geçiş sürecinde ilk deği
şim, Emevller devrinde Irak Valisi Ubey
dullah b. Ziyad'ın katibi Amr b. Nafi'in , ka
leme aldığı mektupları Araplar'ın daha ön
ce alışık olmadıkları biçimde uzatmasıyla 
meydana gelmiştir (Şevki Dayf, s. 106) 

Böylece gelişim sürecine giren mektup sa
natı, son Emevl halifesi Mervan b. Muham
med'in katibi Abdülhamld el-Katib ( ö. 132/ 

750) tarafından yeni bir biçime kavuştu
rulmuştur. Ebü'l-Ala Salim'in kız kardeşi
nin kocası olan Abdülhamld (İbnü ' n-Ne

dlm, s. 13 1) risale sanatını ondan öğren

miştir. Mektuba hamdü sena bölümünü 
ekleyen ve mektupları daha da uzatan Ab
dülhamld'in bu alanda özel bir üsllıba sa
hip olması ve sonraki risale yazarlarını et
kilemesi sebebiyle (İbn Halllkan, lll, 230). 

"Hisale Abdülhamld ile başlar, İbnü'l-Amld 
ile son bulur" denmiştir (Şevki Dayf, s. 114) 

İbnü'n-Nedlm onun 1000 varaklı k risale 
koleksiyonu olduğunu söylerse de ( el-Fih
rist, s. 131) bunlardan günümüze çok azı 
ulaşmıştır (bazıları için bk. Muhammed 
Kürd Ali, s. 164-175; ayrıca bk. MEKTUP). 

Hisale kelimesinin kişiler arasındaki ya
zışmalara ad olmasından başka zaman 
içinde ilk örneklerinin mektup formunda 

olması sebebiyle monografi tarzı eserle
re de bu isim verilmiştir. İlk defa, Mervan 
b. Hakem'in soyundan gelen halifeler dö
neminde bilginin aktarımı risale formun
da gerçekleşmiştir. İslam'ın ilk yıllarında
ki olaylarla ilgili olarak bilgi edinmek iste
yen Abdülmelik b. Mervan dönemin ünlü 
fakihlerinden Urve b. Zübeyr'e mektup 
yazmış , o da istenen bilgileri risale (mek
tup) yoluyla kendisine ulaştırmıştır (Ta beri, 
1, 1180-1181 ' 1284-1288, 1634-16,36, 1770) 

Mektupla bilgi aktarımı yazara çeşitli ki:ı
laylıklar sağladığı ve esere bir sohbet ha
vası kattığı için daha sonraki zamanlarda 
da benimsenmiştir. Söz konusu kolaylık
lardan biri, katı ve yerleşik kuralların izin 
vermeyeceği bazı şahsi görüşleri daha ra
hat ifade edebilme imkanıydı. Zira ilmi öl
çülere göre aktarılan bilginin bir dayana
ğa oturtulması gerekiyordu, mektup for
munda yazılan monografilerde ise bu zo
runluluk yoktu. Bu sebeple bireysel dü
şüncelerin ve kabullenilmiş değer yargıla
rıyla çelişen fikirlerin ifade edilmesi için ri
sale formuna başvuruluyordu. İlk Abbas! 
halifeleri dönemindeki dini, askeri, içtimal, 
siyasi ve mali kurumların en mükemmel 
analiz ve eleştirilerinden biri olan İbnü'l
Mukaffa'ın eseri Risdletü'ş-şa]J.dbe baş
lığını taşır (Muhammed Kürd Ali , s. 120-

131 ). Eser Risdletü's-siydse ve er-Risd
letü'l-Hdşimiyye olarak da anılır. Cahiz'in 
felsefe, kozmoloji, astroloji, sihir ve müzik 
gibi konulara dair Risdletü't-terbi' ve't
tedvir'i ile İbn Zeydlın'un Vezir İbn Ab
dus'a hitaben sevgilisi Veliade'nin ağzın
dan yazdığı er-Risdletü'l-hezliyye'si, cin
ler alemine gerçekleştirilen bir seyahat 
çerçevesinde Ebü'l-Ala el-Maarrl'nin dini 
ve felsefi problemler i özgün bir yaklaşım
la ele aldığı Risdletü'l-gufrdn' ı, İbn Şü
heyd'in aynı yöntem içinde edebi problem
leri çağdaşlarının anlayışlarından farklı bir 
görüş açısıyla işlediği Risdletü't-tevdbi' 
ve'z-zevdbi'i klasik Arap edebiyatının şa
heserleri olarak değerlendirilir. 

Başta inanç, felsefe, dil ve edebiyat 
problemleri olmak üzere risale Arap kül
türünün hemen bütün alanlarında görül
mektedir. Pek çok eser arasında Cahiz'in 
risaleleri teolojik, sosyal, siyasal ve edebi 
problemler gibi çok geniş bir alanı kapsa
maktadır. Teolojik alanda ortaya konan ri
salelerin en eskileri Hasan-ı Basri ve Gay
lan ed-Dımaşki gibi önemli kişilere atfe
dilen eserlerdir. Hasan-ı Basri'nin Risdle 
fi fazli Mekke'si ile Risdle ila 'Abdilme
lik b. Mervdn fi'l-]fader'i ve dönemin 
alim ve yöneticilerine yazdığı bazı mektup
ları günümüze ulaşmıştır (Ahmed Zeki Saf-


