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Osman Gazi’nin Rüyası*
Dalyan SADIÇ
“Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.” (Muhammed Ali)
“Rüya bilinçdışına açılan kral kapısıdır.”(Freud)
arihin pek çok sayfasında pek çok rüya ya da efsaneler gerek rüyayı
görenin gerekse büyük kitlelerin hayatını derinden değiştirecek,
silinmez izler bırakabilecek olaylar silsilesine sebep olabilir.
Yazımızın konusu her ne kadar bazı tarih bilimcileri tarafından hem
Ertuğrul Bey hem de Osman Bey dönemine atfedilse de “göğüsten doğan
ay, göbekten çıkan ağaç, ocaktan çıkan bir pınar, çağlayan” 1 gibi
anlatımlara sahne olmuş, Osman Gazi’nin gerçekleşen rüyası olacaktır.
Nitekim bu; nübüvveti, saltanatı ve yeryüzünde hüküm sürene barışı ve
esenliği sağlamada çok önemli bir yere koyulan ve Osmanlı Devleti’nin
doğuşuna zemin hazırlayan bir rüyadır.
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Türklerin İslam’dan önceki şaman ve Gök Tanrı
inançlarında çok önemli bir yere sahip olan şüphesiz pek
çok rüya, efsane, olağanüstü tabiat olayları mevcuttur.
Bunu anlamak için Kızılelma, Ergenekon, yol gösteren
kurt gibi birkaç örneği incelemek yeterli olur.
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ÖNERİ

Elbette ki Türklerin İslam’la tanışıp İslam’ın bayrağını
öncekilerden çok daha ileri taşımalarındaki belki de en
önemli sebep, tarihleriyle olan köklü ve kopmaz
bağlarıdır. Bu da Türk-İslam sentezinin ortaya çıkması ile
mümkün olmuştur. İşte bu sentez içerisinde İslam dininin
de rüyalara bakış açısı çok önemlidir. Pek çok hadiste ya
da Hz. Muhammet’in hayatında peygamberliği zuhur
etmeden önce ve sonraki yaşadıklarında, rüyaların etkisi
çok büyüktür. Görüldüğü üzere her iki tarafta da rüyalara
yüklenen anlamlar böyle kutsal ve önemli olunca 13. yy
Anadolu’sundaki siyasi teşekküllerin içerisinde bir
çadırda yeşermeye başlayacak büyük bir devlet
kaçınılmaz hale gelmiş görünüyordu.
Tasavvuf erbabı dervişler, işin kılıç boyutundan çok daha
önce Anadolu’da sevgi, hoşgörü, paylaşmak, emek gibi
kavramlarla insanların gönüllerine İslam’ı yerleştirmişler
Tarık Buğra, bu eserinde
ve ardından gelecek olan Ertuğrulları, Osmanları
Osman Bey’in rüyası ile
kahraman olarak kabul ettirmeyi başarmışlardı. İşte böyle
başlayan Osmanlı’nın kuruluş
bir zamanda Osman Gazi, kendi devrinin en önemli Ahi
aşamasını anlatmaktadır.
şeyhi, sevilen sayılan ulu’su, akıl hocası Şeyh
Edebali’nin 2 dergâhında misafir olduğu bir gece,
rüyasında şeyhinin göğsünden o parlak ayın doğumunu ve kendi göğsüne girip koca
bir çınar ağacı ile dört bir tarafa dal verip büyüdüğünü görmüştür. O bu rüyayı şeyhi
Edebali’ye anlatmıştır. Bundan sonrası pek pek çok tarih kaynağında geçmektedir.
Yazımızın maksadı derinlemesine tarih araştırması ya da tartışma yönlü bir yazı
olmadığı için bu kadarla sınırlı kalması daha doğru olacaktır. Ancak rüyalar ile de
amel olunmayacağı gibi hikmetinden sual olunmayan Yaradan’ın izni ile bir rüya ile
filizlenen o çınar ağacı ya da o pınar tam 623 yıl gibi muazzam bir zaman büyümüş,
çağlayarak akmış, pek çok siyasi, askerî, bilimsel başarılara imza atmıştır. Bu çınar
daha sonra tarihte silinmeyecek izler bırakarak devrini tamamlamıştır.

OSMANCIK

Bu eşsiz rüya elbette ki görüldüğü bu topraklarda bir başka Türk büyüğü olan
Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından hür ve bağımsız
Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşatılmış ve ilelebet yaşatılmaya devam edecektir.
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Şeyh Edebali, daha sonra Osman Gazi’nin kayınpederi olmuştur.

