OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN KURUCUSU
İLK PADİŞAH OSMAN BEYİN TAVSİYELERİ
Tarihte gelmiş geçmiş en büyük ve en sürekli İmparatorlukların
biri olan Osmanlı İmparatorluğu’nun bu büyüklük ve sürekliliğinde
etken olan BİLGİLİ, BİLİNÇLİ ve ADİL davranma prensipleri
kurucu ilk padişah Osman Beyin Vasiyetnamesinde belirtilmiştir.
İmparatorluk, bu prensiplere bağlı kaldığı sürece gelişmiş, bilim-ilimadalet prensiplerinden uzaklaştıkça bocalamış, küçülmüş ama
şükürler olsun ki, Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüşmüştür.
Maddi hırs ve kavganın insan topluluklarını, insanları, hatta en yakın akrabaları
birbirine ve mahkemelere düşürdüğü çağımızda, ADALETİN dağılım ve
dağıtımında, tüm ilgililere ışık tutar düşüncesile, insan amacının, sadece haklı
veya haksız maddi yararlar değil, çok daha üstün manevi değerler olduğunu
belgeleyen ve en büyük ebedi TÜRK Devletinin kurucusu merhum OSMAN
GAZİ’nin oğlu ORHAN GAZİ’ye vasiyet ve nasihatını sunuyorum:
- ALLAH BUYRUĞUNDAN GAYRİ İŞ İŞLEMEYESİN;
(yani doğru olanı yapalım, haksız hiçbir iş ve işlem yapmayalım.
Dosdoğru çalışalım.)
- BİLMEDİĞİNİ ŞERİAT ULEMASINDAN SORUP ANLAYASIN.
İYİCE BİLMEYİNCE BİR İŞE BAŞLAMAYASIN;
(nasıl yapılacağını, en iyi ürünün hangi şartlarda elde edileceğini
bilmeden hiçbir iş yapmayalım. Ustası değilsek helva, börek, çörek
gibi hamur işlerine dahi girişmeyelim, aspirin yapımını düşünmeyelim,
yasal unsurlarını bilmiyorsak vergi beyannamesi doldurmayalım ve
ödeme emirlerine itiraz etmeyelim. Bu ve buna benzer iş ve işlemleri
“ulemadan” = alimlerden = BİLENLERDEN öğrenip sonra
yapalım. Veya bilenlere yaptıralım. Örneğin dilekçeleri avukatlara
yazdıralım veyahut avukatlarında acemilerine değil öğrenmişlerine ve
bilenlerine yaptıralım ki; yapılan işlem faydalı olsun ve amaca ulaşsın.
Aksi takdirde, mesela yasal unsurları ve neticelerini bilmeden acemice
ödeme emrine itiraz iyi netice vermez, haksız itirazımız reddedilir,
mahkum olacağımız ana borca ilaveten %40 inkar tazminatı da öderiz.
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- Şu halde “Bilmediğini şeriat ulemasından sorup anlayasın. İyice
bilmeyince bir işe başlamayasın”)
- SANA İTAAT EDENLERİ HOŞ TUTASIN VE ASKERİNE
İN’AM İHSAN EKSİK ETMEYESİN Kİ İNSAN, İHSANIN
KULUDUR;
( Emrinde ve yanında çalışanlara iyi muamele yap, gereksiz sert
çıkışlardan sakın ve iş arkadaşlarına “in’am” = parasal yardım yap,
ilaveten “ihsanda bulun” = hediyeler ver. Ki insanlar hediyeleri
severler, bu hediye verenlere ve iş borçlarını ödeyenlere daha iyi
hizmet eder, verimli çalışırlar.)
- ZALİM OLMA. ALEMİ ADALETLE ŞENLENDİR VE CİHADI
TERK ETMEYEREK BENİ ŞADET;
(Hiçbir işte hiçbir kimseye karşı acımasız olma, doğruluk sınırlarını
aşma, adil ol yani herkese hakkını teslim et, haksızlık yapma ve
“ALEMİ ADALETLE ŞENLENDİR” = yani bütün çevren senin
doğruluğuna, haksızlık yapmayacağına inansın ve güvensin ve senin
adil tutumunu örnek alsın. Böylece toplumsal adalet ve barış
yerleşsin.)
- ULEMAYA RİAYET EYLE Kİ ŞERİAT İŞLERİ NİZAM
BULSUN;
(Alimlere, ilim sahiplerine yani her işin ustalarına ve onların
tavsiyelerine uyalım ki, yasal işler ve işlemler yasalara uygun yapılsın
ve adalet yerini bulsun, anlaşmazlıklar azalsın.)
- NEREDE BİR İLİM EHLİ DUYARSAN O’NA RAĞBET, İKBAL
VE HİLM GÖSTER;
(Hangi branş ve alanda olursa olsun alimleri, uzmanları koruyalım
onlara karşı nazik ve yumuşak davranalım.)
- ASKERİNE VE MALINA GURUR GETİRİP ŞERİAT
EHLİNDEN UZAKLAŞMA. BİZİM MESLEĞİMİZ ALLAH
YOLU VE MAKSADIMIZ ALLAH’IN DİNİNİ YAYMAKTIR.
YOKSA RUHU KAVGA VE CİHANGİRLİK DAVASI
DEĞİLDİR… SANA DA BUNLAR YARAŞIR…;
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(Para, mal asker gibi güçlerine ‘acı güçlerine’ güvenip şımarıklık yapma.
Hakkın olmayan şeyleri isteme. Adaletsizliğe neden olma; ne kadar güçlü
olursan ol adaletten yani doğru yoldan ayrılma)
- DAİMA HERKESE İHSANDA BULUN;
(Elden geldiğince etrafına yardımlarda bulun, hediyeler ver. Bu gibi
cömert davranışlar insanlar ve milletlerarası anlaşmazlıkları engeller
veya kolay çözer, sona erdirir yahut en azından azaltır, gelir
dengesizliğini düzeltir. Faydalıdır. Bu nedenle imkan nispetinde etrafa
ve yakınlarına maddi manevi yardımda bulun.)
- MEMLEKET İŞLERİNİ NOKSANSIZCA GÖR; (Son olarak
memleket işlerini ahlaka ve kanunlara uygun olarak, hiçbir şeyi ihmal
etmeksizin “noksansızca” yap. Yani imparatorluğun kurucusu ve ilk
Padişahı Osman Bey’in vasiyetindeki son cümleyi tekrar eder ve
“memleket işlerini noksansızca gör” dersek son 40 yılda Türkiye’de
yapıldığı gibi rüşveti ve hileli ihaleleri engelleyelim, İstanbul
Boğazındaki 28 bin adet evden 9000 den fazlasının ruhsatsız ve
gecekondu olmasını da engelleyelim, milli gelirin %20’den fazlasını
toplamı 98 adet bankalara ayıracak şekilde gelir dağılımını
bozmayalım düzeltelim, 2004 yılında 660 milyar, 2005 yılında 390
milyar Hazine Bonosu gelirini vergi dışı bırakırken, yaklaşık brüt 7
milyar 500 milyon asgari yıllık işçi ücretinden üç milyar liraya yakın
vergi kesmeyelim ve “herkes mali gücüne göre vergi verir” diyen
Anayasa’nın 73 . maddesine uyalım, genelde ödenecek verginin
yaklaşık sadece %2 sini hatta daha azını beyan eden tüm mükellefleri
uyaralım doğru yola getirelim. Ki “şeriat işleri nizam bulsun, alem
adaletle şenlensin”. Aksi takdirde bugünkü Türk İdaresinde olduğu
gibi tüm özel ve devlet işlerinde bilgisizlik ve acemilik, kötü niyet ve
yetkiyi kullanma, çalışmadan kazanma amacı ve işlemleri devam ettiği
takdirde, tarihte gelmiş geçmiş en büyük devlet adamı MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK’ün dediği gibi;
“ ÇALIŞMADAN, YORULMADAN,
ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA
YOLLARINI ALIŞKANLIK HALİNE
GETİRMİŞ MİLLETLER ÖNCE
HAYSİYETLERİNİ VE DAHA SONRA
İSTİKLALLERİNİ KAYBETMEYE
MAHKUMDURLAR!”
Neticesi kaçınılmaz olur.
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Vasiyet metninde geçen bazı sözcüklerin öztürkçeleri de
şöyledir:
CİHAD :
HİLM :
İHSAN :
İKBAL :
İN’AM :
NİZAM :
ŞAD
:
ŞERİAT:
ULEMA:

Din uğruna savaşma.
İnsanın tabiatında olan yavaşlık.
Bağış.
Arzu, istek.
Nimet verme, iyilik etme.
Düzen, usul, tertip, kaide.
Sevinçli, hoşnut, razı.
Doğru yol, Allah’ın emri, hukuk.
Alimler, ilim sahipleri, bilginler.

