
ŞEYH BEDREDDİN’E anıt mezar yapılmasını istiyoruz. Refik Engin 

 

Aradan yıllar geçti, tarih ve zaman unutuldu. Ölümler eziyetler bir bir belleklerden silindi. Hatta onun kurduğu 

tarikatın varlığı bile bazılarını rahatsız etmez oldu. Çünkü onlar için hedefe ulaşılmış sayıldı.  Sevenlerince adına 

kitaplar yazıldı, şiirler, makaleler, oyunlar derlendi. Yattığı yerden alınan kemikleri yurdumuza getirildi. Öyle ki 

yıllarca ne yapılacağı bilinmeden bir sandıkta saklandı. Bir kaç metrekarelik anıt mezarı yaptırılamadı. Sonra bir 

türbenin bahçesine sessiz sedasız gömüldü. Kimse buna bir şey diyemedi. Bugün Şeyh Bedreddin neslinden 

olanların hakkında bir bilgimiz yok ama bu gün onun yoluna,  erkânına bağlı olanlar gerçek mirasçılardır. Çünkü 

hala Trakya da Şeyh Bedreddin’in erkânına bağlı bir kabile vardır. Kendilerine tarih kayıtlarında AMMİLER, 

EMMİLER, AMUGA, AMUCALAR isimleri ile rastlamak mümkündür. Çeşitli devrelerde ANIT MEZAR fikri 

ortaya atılmasına rağmen bu güne kadar somut bir sonuç alınamaması üzücüdür. 

Mensubu bulunduğum AMUCA KABİLESİ ni bulabildiğimce tanıtmak isteyince kabilenin ikinci bir tarikatı ile 

karşılaştım. Adlarına Gülşeni’de denilen aslında Şeyh Bedreddin’i olan bu toplumu yakından tanımak istedim. 

Çeşitli defalar ileri gelenleri ile görüştüm. Şeyh Bedreddin’i erkânını ilk defa 1996 yılında yapılan Muharrem 

ayında eşim ile birlikte giderek gördüm. Notlar tutup, kayıtlar aldık. Resimler çektik. Sağ olsunlar bana çok 

yardımcı oldular. Erkanlarını ve meydanlarını açtılar. İkinci defa dostum Dr. Mehmet Şilli ile bir kurban 

muhabbetine katıldık. O gece ilk defa Şeyh Bedreddin i erkânını kameraya aldık. Notlar tuttuk. Ses kayıtları aldık. 

İlk defa geldiğimizde bazı notlarımızın eksiklerini sorarak giderdik. Hala kendileri ile irtibatımız devam 

etmektedir. Muhabbet sırasında söz Şeyh Bedreddin’in bir ziyaret yeri olmama sına gelince üzüntülerini 

belirtmekten başka bir şey gelmediğini anlattılar. 

Yılların verdiği eziklik ile bu konuda bir girişim yapılmamış. Çünkü yıllar onlara birçok şeyi kaybettirmiş. İçe 

dönük yaşam bazı kişilere ters geldiği için ısrarla üzerine gidilmiş. Ama her şeye ramen o kişiler ve saltanatları bu 

gün ortada yok.  

Bir Bedreddin’i erkânı, yolu hala yürüyor ve yürüyecektir. Zaten Bedreddin’in günümüze ulaşan yapıtları 

haricinde en büyük mirası tarikatıdır. Ayrıca Şeyh Bedreddin’ilerin günümüzdeki en büyük ocağı olan 

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin Turgut Bey köyünde, bir meydan evi yapmak istiyorlar. Günümüzün konuşan 

Türkiye sinde gizli gizli icra yerine; büyük bir meydan açmak bizimde hakkımız diyorlar.  

Meydan: Trakya’daki Ehli Beyt tarikatlarının Cem evi karşılığında kullandıkları yere verilen isimdir.  Eğer bir 

anıt mezar yapılırsa “ BİZ ONUN ŞANINA YARAŞACAK ŞEKİLDE ONUN MEYDANINI AÇAR HER KEZ E 

DE VAR OLDUĞUMUZU İSPAT EDERİZ” diyorlar. Bu fikre tüm tarikatın ileri gelenleri Babaları, dedeleri 

muhipleri canı gönülden iştirak edeceklerini belirtiler. Şuan Bedreddin’iler her yıl 16 Ağustosta yapılan HACI 

BEKTAŞ törenlerine katılmaktadırlar. Ama gönüllerinde Şeyhlerinin bir ANIT MEZAR ını ziyaret ederek ona 

sahip çıkma duygusunu bir türlü atamıyorlar. Bazı araştırmacılarımız ŞEYH BEDREDDİN yolu ile BEKTAŞİLİĞİ 

kıyaslıyorlar. Benzerliklerinden bahsediyorlar. Şeyh Bedreddin’i erkânı defalarca gören ve her yönü ile inceleyen 

ayrıca Babagan kolu Bektaşiliğine bağlı bir kişi olarak, benzeyen yönlerinin olmadığını söylemem yanlış 

olmayacaktır kanısındayım.  

Ancak Şeyh Bedreddin’iliğin başlı başına kendine özgü bir erkânı ve usulü vardır. Yalnız Amucalar’da ki 

benzerlik, yıllardır uygulanan kural ve göreneklerin etkisi ile gerçekleşmiştir. 

Araştırmacıları bu yanıltmaktadır. Eğer gerekli merciler kurum veya kişiler anıt mezar için bir adım atarlarsa 

Bedreddin’ilerin ileri gelenleri elinden geleni yapacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

 

Bize de diyorlar Gülşeni 

Gülşeni değil BEDREDDİN’İ 

Tutmayız gönülde kini 

Bedreddiniyiz BEDREDDİN’İ 

 

Aşk ile döner BEDREDDİN’İ 

Severler Ehli Beyt seveni 

Semah eder içerler  demi 

Bedreddiniyiz   BEDREDDİN’İ 

 

Ayırt etmeyiz hiç bir dini 

Sever canlar hep birbirini 

Kabul eyleyin bu ENGİN’İ 

Bedreddiniyiz BEDREDDİN’İ. 



 

Bedredin’iler arasında Ehli Beyt, Hz Ali ve Atatürk sevgisi doruktadır. Hatta Bedreddin’in mezarının açılıp 

kemiklerinin getirilmesini Mustafa Kemal Atatürk istediği söylenmektedir.  Bir ANIT MEZAR yapılması haline 

yüce önderimizin de dileği yerine getirileceğinden bu konuya titizlikle eğilmeliyiz. 

Bu yazımız Nefes dergisinin 1996 yılında 35.ci sayında yayımlanmıştı. Özüne sadık kalarak bazı ilaveler 

yapılmıştır. 


