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ِحيم ْحمِن الرَّ ِبْسِم اهلِل الرَّ

MUKADDİME
Âdemoğlunu yeryüzünde kendine halife kılıp ona bilmediklerini ve ka-

lemle yazmayı öğreten Allahü Zülcelal'e hamd ü senâlar olsun. Allâhü Zül-
celâl'in Resulü Ekrem ve Nebiyyi muhterem Efendimiz Muhammed Mus-
tafa (s.a.v.) ve onun Âl ve Ashâbına salât ü selâm olsun.

Kitâbet genel olarak yazı yazma, bir sözü kâidelerine uygun şekilde 
yazmaktır.

Hat: Harflerin müstekil şekilleri, kelime içindeki yazılışı ve satıra nasıl 
yerleştirileceği ilmidir. Ayrıca Güzel yazı, Sanatlı yazı (Hüsn-i Hat) anla-
mında da kullanılır.

İmlâ: Sözü, dilbilgisi usûl ve kâidelerine muvâfık olarak yazmaktır.

Yazılmayan ilim çabuk unutulur. İsmail Hakkı Bursevî hazretleri Rûhu'l-
Beyân tefsîrinde “İlim bir avdır, yazmak onun bağıdır.” buyurmuştur.

Kur'ân-ı Kerîm yazısının tarihine şöyle bir baktığımız zaman bu yazı 
İslam'dan önce fazla kullanılmayan ve bilinmeyen bir yazı idi. İslam'dan 
kısa bir müddet önce Arabistan bölgesinde geliştirilmiş ve de çok ibtidâî 
idi. Tarih kitaplarında (İslam Tarihi, M. Âsım Köksal, c.11) ifâde edildiğine 
göre sadece 40-50 kişi tarafından biliniyordu. Peygamber Efendimiz (sav), 
kendisine vahiy gelmeye başladığında bu yazıyı tercih etmiş ve vahiy kâ-
tiplerinden bu yazıyı bilmeyenlerin hemen öğrenmesini istemiştir. Pey-
gamberimiz (sav.)’in teşvikleriyle bu yazı kısa zamanda Ashâb-ı Kirâm (r.
anhüm) arasında bilinir hale geldi.

Başta Kur'ân-ı Kerîm olmak üzere bütün dînî ilimler hep bu yazıyla yazıl-
dı. Araplar ve Arap olmayan bütün Müslüman milletler bu yazıyı kullanmış-
lardır. Ecdâdımız da mîlâdî 750 ile 900 seneleri arasında İslâm’ı din olarak 
kabul etmiş ve akabinde kullandıkları yazıyı bırakıp yazılarını Kur'ân-ı Kerîm 
yazısı ile yazmaya başlamışlardır. Ecdâdımızın tesis ettiği binlerce dînî, ilmî, 
fennî, siyâsî eserler ve milyonlarca arşiv vesikaları hep bu yazı ile yazılmıştır. 
Biz Müslümanların Kur'ân-ı Kerîmi ve Kur'ân-ı Kerîm’le alakalı ilimleri öğre-
nirken ve öğretirken Peygamber Efendimizin (s.a.v.) tercih ettiği ve bütün 
Müslümanların yazısı olan bu yazıyı bilmemiz ehemmiyet arz etmektedir.
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OSMANLICA NEDİR?
Osmanlıca genellikle Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Türk-

ler’in konuşup yazdığı veya aynı dönemde yazılan, içinde Arapça, Farsça 
kelimelerin yer aldığı dil veya daha genel olarak Kur'an harfleriyle yazılmış 
Türkçe’ye denir.

Osmanlı Türkçesi’ni onun devamı olan bugünkü Türkçe’den ayrı dü-
şünmek doğru değildir. Türkçe’nin değişik adlarla anılması, Türk dilinin 
uzun bir tarih içerisinde geniş bir coğrafyaya yayılarak çeşitli lehçelere 
ayrılmasından kaynaklanmaktadır.

Osmanlı Türkçesi’yle yalnız edebî eserler değil yüzlerce yıllık tarih bo-
yunca dinî ilimler, edebiyat, tarih, tıp, hukuk, iktisat vb. alanlara ait binlerce 
eser meydana getirilmiştir.

Bu yazıyı öğrenmek bizim için son derece lüzumludur. Çünkü ecdadı-
mızın asırlar boyu yazdığı zengin eserleri okuyup istifade etmek Osmanlı-
cayı bilmeye bağlıdır.




