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Muhteşem Vasiyet 

1280’li yıllardı. Osmanoğulları Söğüt bölgesine yerleşmişti. Ertuğrul Gazi’nin üç oğlunun en küçüğü 

olan Osman Bey babasının vefatından sonra bütün beylerin ittifakıyla başa geçtiğinde henüz 23 

yaşında idi. 

Ağırlandığı odada asılı bulunan Kuran-ı Kerim’e saygısından, ayağını uzatmadığı için yatağı bile 

bozulmayan Osman, o gece ilginç bir rüya gördü. Şeyhinin bağrından çıkan bir hilal kendi göğsüne 

girdi ve oradan uç veren bir çınar ağacının dalları gökleri tuttu. Çok sürmedi, Osman Gazi Şeyh 

Edebali hazretlerinin kızı Mâl Hatun (hadun) ile evlendi. 

Hayatı boyunca çadırda yaşamış ve bir çadırda ruhunu teslim etmiş bu gönül eri insanların hayata 

bakışları yaklaşık yedi yüzyıl cihana hükmedecek ve şanı dünyayı tutacak bu ulu çınarın bilek ve kılıç 

(kılıç) gücünden çok, hangi temellere dayandığını göstermesi bakımından oldukça önemlidir.  

Bu bakış açısının Şeyh Edebali hazretlerinin Osman Bey’e yaptığı tarihin unutulmaz belgeleri arasına 

girmiş olan şu vasiyetinde görüyoruz: 

Ey Oğul, Ey Osmancık. 

Şeyhim Edebali’nin sana diyecekleri var. Dinle! İyi dinle. Deden Süleyman Şah’ı dinlermiş gibi dinle. 

Dedene söyleyenler söylermiş gibi dinle. Benim dedeni dinlediğim gibi dinle. Allah gözünü, gönlünü 

ve yolunu ışıltsın. Bileğinin, yüreğinin gücünü pekiştirsin. Doğruluktan eşitlikten merhametten ve 

kararlılıktan uzak komasın.  

Ey Oğul! Beysin… 

Bundan böyle öfke bize; uysallık sana.. 

Güceniklik bize; gönül almak sana… 

Suçlamak bize; katlanmak sana… 

Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana… 

Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana… 

Ey Oğul…  

Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana… 

Üşengeçlikler bize; uyarmak, gayretlendirmek sana… 

Ey Oğul..  

Sabır etmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz…  

Şunu da unutma!... İnsanı yaşat ki devlet yaşasın: 

Ey Oğul! 
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Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı… Allah yardımcın olsun, beyliğini kuvvetli kılsın. Hak yoluna 

yararlı etsin. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek 

akıl ve kalp versin. 

Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllı ve kelamlısın: ama bunları nerede nasıl kullanacağını bilmezsen sabah 

rüzgarında savrulup gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Sabretmesini bil! Vaktinden önce 

çiçek açmaz, ham armut yenmez. Yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. 

 


