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TAOCULUK

nulan þarap ve yiyecek takdimesidir. Tak-
dimeler özellikle azizlerin doðum günleri
veya tanrýlarýn isim günlerine adanmýþ kut-
sal günlerde mâbedlerde yahut ata ruhla-
rý için evlerde sunulur. En önemli günler-
den biri Çin ay takvimine göre ocak sonu
veya þubat baþýna denk gelen Çin yeni yýlý-
nýn baþlangýç günüdür. Bugün bütün tan-
rýlarýn yeryüzüne inme günü diye de anýlýr.
Bugünün evrendeki olumlu gücün (Yang)
yeniden doðuþunu temsil ettiðine inanýlýr.
Çin’deki birçok kutsal mekân komünist
devrimi sýrasýnda yýkýlmakla birlikte biri
merkezde, diðerleri dört ayrý yönde yer
alan beþ kutsal dað baþta olmak üzere özel
kutsallýk atfedilen yerler mevcuttur. Ru-
hun ölümsüzlüðü inancýna sahip olan Tao
geleneðinde ölen kiþinin bedeniyle birlik-
te muhteris ruhunun da topraða gömül-
düðüne, saf ruhun ise yaþamaya devam
ettiðine inanýlýr.
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TAPDUK EMRE

XIII. yüzyýlda yaþayan
Babaî-Haydarî derviþi.

˜ ™

Horasan’dan Anadolu’ya geldiði tahmin
edilmektedir. Yaþadýðý dönem hakkýnda
kaynaklarda farklý rivayetler yer alýr. Âþýk-
paþazâde onun Orhan Gazi zamanýnda
(1324-1362) yaþadýðýný ve Yýldýrým Bayezid
devrinde (1389-1402) öldüðünü kabul eder-
ken (Târih, s. 199-200) Mecdî onu Yýldýrým
Bayezid dönemi derviþleri arasýnda sayar.
Saltuknâme yazarý Ebülhayr Rûmî de Tap-
duk Emre’yi Orhan Gazi devrinde yaþadýðý
bilinen Karaca Ahmed’in çaðdaþý olarak
gösterir. Fakat gerek müridi Yûnus Em-
re’nin gerekse þeyhi Barak Baba’nýn dö-
nemleri göz önünde tutulursa Tapduk Em-
re’nin bundan elli yýl kadar önceki bir ta-
rihte, yani XIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ya-
þadýðý söylenebilir. Tapduk kelimesinin onun

adý mý yoksa lakabý mý olduðu konusu be-
lirsizdir. Bektaþî geleneði kendisine Tap-
duk adýnýn verilmesini Hacý Bektâþ-ý Velî ile
olan iliþkisine baðlar ve bu hususta yaygýn
bir menkýbeyi esas alýr (Vilâyetnâme, s. 21).
Öte yandan Tapduk Emre’nin Bektaþîlik’le
ilgisinin olamayacaðýndan hareketle son
dönemde yapýlan bazý araþtýrmalarda Yû-
nus Emre’nin þiirlerinde geçen “tapduk”
kelimesinin Tanrý’yý nitelemek için kullanýl-
dýðý, dolayýsýyla Tapduk isminde bir þahsýn
mevcut olmadýðý ileri sürülür (Kabaklý, s.
12-14). Babaî zümrelerine mensup pek
çok derviþ gibi Tapduk Emre’nin de baba
unvanýný taþýdýðý Yûnus Emre’nin bazý mýs-
ralarýndan anlaþýlmakta, ayrýca Tapduk
Emre’nin yaþadýðý dönemde Anadolu’da bu
ismi kullanan þahsiyetlerin varlýðý bilinmek-
tedir. Mecdî, onun Sakarya nehri yakýnla-
rýnda bulunan köyünde münzevî bir hayat
sürdüðünü ifade eder (Þekåik Tercüme-
si, s. 78). Tapduk Emre’nin dönemindeki
birçok derviþ gibi çiftçilikle uðraþtýðý ve
müridlerinin eðitimiyle meþgul olduðu tah-
min edilebilir. Onun Sakarya nehri yakýn-
larýnda bugün kendi adýyla bilinen köyde
yaþadýðý konusunda kaynaklarýn büyük ço-
ðunluðu ittifak etmekle beraber Manisa’-
da Kula ile Salihli arasýnda bir köyde yaþa-
dýðýna dair bazý rivayetler de vardýr. Hatta
Tapduk Emre’nin Saruhan Bey’in kýzý Ha-
cý Fatma Sultan’la evlendiði rivayet edilir;
fakat bu görüþ akademik çevrelerce pek
kabul görmemiþtir.

Tapduk Emre’nin mensup olduðu tari-
kat ve mürþidinin kimliðine dair bilgiler de
birbirinden farklýdýr. Vilâyetnâme-i Hacý
Bektâþ-ý Velî’de, onu Sarý Saltuk ve Barak
Baba ile birlikte Hacý Bektâþ-ý Velî’nin mü-
ridleri arasýnda gösterilerek Bektaþî gele-
neðine dahil edilir. Vilâyetnâme’de (s. 21)
Tapduk Emre’nin Hacý Bektâþ-ý Velî’nin üs-
tünlüðünü tanýdýðýna, hatta kendisine Tap-
duk adýnýn aralarýndaki bir görüþme sýra-
sýnda verildiðine iþaret edilir. Ancak bizzat
müridi Yûnus Emre, “Yûnus’a Tapdug u
Saltug u Barak’tandur nasib / Çün gönül-
den cûþ kýldý ben nice pinhân olam” mýs-
ralarýyla (Risâlat al-Nushiyye ve Dîvân, s.
100) Tapduk Emre’yi Barak Baba’nýn mü-
ridleri arasýnda gösterip konuya daha so-
mut delillerle yaklaþýlmasýna imkân verir.
Yûnus Emre’nin bu ifadelerinden Tapduk
Emre’nin Barak Baba’nýn müridi olduðu
kesin biçimde ortaya çýkar. M. Fuad Köp-
rülü’ye göre Tapduk Emre, Babaî çevrele-
riyle yakýn iliþki içerisinde bulunduðundan
týpký þeyhi gibi bir Türkmen babasý hüvi-
yeti göstermektedir (Türk Edebiyatýnda

rensel Tao’nun birliðine ulaþma toplumsal
ve bireysel bir ideal olarak sunulur.

Taoculuðun ikinci önemli kitabý eseriyle
ayný adý taþýyan müellife atfedilen Zhu-
angzi’dir. Kýsa ve özlü Tao-te Çing’den
farklý olarak hikâyeler toplamýndan ibaret
olan bu kitap kiþisel hayat felsefesine yer
verir. Toplumsal yaþama katýlýmýn tümüy-
le reddedildiði Zhuangzi’nin Tao yoru-
munda Tao-te Çing’deki basit ve tabii top-
lumsal uyum düþüncesinden farklý olarak
geliþmiþ, aydýnlanmýþ, metafizik bir kader-
cilik dikkati çeker. Meseller yoluyla bütün
deðerlerin aslýnda izâfî olduðunun ortaya
konduðu eserde hayatla ölüm arasýnda
ayýrým yapýlmaz; ölüm halindekiler yakla-
þan dönüþümlerini Tao ile birleþme olarak
sevinçle karþýlarlar. Zhuangzi’de kusur-
suz veya üstün insandan söz edilir. Ýnsa-
noðlunun fýrtýnalý dünyasýndan ayrý yaþa-
yan, uçarcasýna hareket eden bu ruhanî
varlýklar hiç çaba göstermez, hiç yaþlan-
maz, her zaman özgürlüðün ve doðallýðýn
verdiði mutluluðu temsil ederler. Bu ruh-
sal varlýklar sonraki kuþaklar tarafýndan
ölümsüzler adýyla anýlmýþ, çeþitli yöntem-
lerle onlarýn niteliklerine kavuþmak pratik
bir amaç olarak görülmüþtür.

Bir diðer temel eser de yine kitabýyla ay-
ný adý taþýyan müellife ait olan Lie-tzu’-
dur (Liezi). Zhuangzi gibi bütün insanla-
ra eksiksiz özgürlüðün yollarýný gösteren
Lie-tzu’da bireyin kendi yaþamýný her þey-
den üstün tutmasý ve topluma yarar sað-
lamak uðruna hiçbir fedakârlýkta bulun-
mamasý gerektiði belirtilir. Milâdî II. yüz-
yýlda ortaya çýkmýþ Taiping (büyük barýþ)
akýmýnýn klasiði olan Taiping Jing’de ise
ölümsüzlüðe ulaþmak için gerekli olan tek-
niklere yer verilir. Huai-nan-tzu (Huainan-
zi) usta büyücülerin yazýlarýndan oluþan bir
derlemedir. Taoculuðun ortaya çýkýþýndan
önceki dönemlere ait olan Çin klasiði I-Çing
de (Yijing) Taocu gelenek tarafýndan gele-
cek tahmini için kullanýlan bir kitaptýr.

Ýbadet. Taoculuk mâbedleri, rahipleri,
âyinleri ve tanrýlarý olan bir inanç sistemi-
dir. Âyinler daha ziyade mâbedlerde rahip-
ler eþliðinde veya evlerde ibadete ayrýlmýþ
mekânlarda icra edilir. Bu âyinlerde ilâhî
tarzýnda þarkýlar söylenir, çeþitli dualar oku-
nur, Tao üzerine meditasyon yapýlýr, özel
nefes alma teknikleri ve hareketler uygu-
lanýr, Tao-te Çing üzerine konuþulur, tüt-
sü yakýlýr ve baþta Þang-ti olmak üzere
çeþitli tanrý ve tanrýçalara dua edilir. Bir
Tao âyininin en temel özelliklerinden biri
tanrýlardan yardým istemek amacýyla su-
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müridi bulunduðu anlaþýlmaktadýr. el-Ve-
ledü’þ-þefîk müellifi Niðdeli Kadý Ahmed,
Tapduklular adýný taþýyan bu müridlerin
dinî kurallara riayet etmediklerini, kadýn-
larýný, kýzlarýný saygýlarý gereði misafirle-
rine sunarak konuk severlik gösterdikle-
rini söyler (Ocak, Babaîler Ýsyaný, s. 198).
Gerçeði yansýtmasý mümkün görülmeyen
bu ifadeler, gayri Sünnî tarikat mensup-
larý ile mutaassýp Ehl-i sünnet mensuplarý
arasýndaki çekiþmeyi göstermekten öte bir
anlam taþýmaz. Tapduk Emre’nin en ta-
nýnan müridi Yûnus Emre’dir. Uzun yýllar
hizmetinde bulunan Yûnus Emre onun gö-
rüþlerini Anadolu ve Þam’da yaymýþ, ken-
disinden saygý ve övgüyle söz etmiþtir (Ri-
sâlat al-Nushiyye ve Dîvân, s. 48, 104, 109,
187). Þeyhinin kapýsýna kýrk yýl boyunca
hizmet ettiðine dair meþhur menkýbe bir-
çok kaynakta yer almaktadýr (Vilâyetnâ-
me, s. 48; Lâmiî, s. 842). Yûnus Emre þey-
hi gibi Kalenderî-Melâmetî düþünceyi be-
nimsemiþ (Ocak, Kalenderîler, s. 69), þey-
hinin fikirlerini yaymaya çalýþtýðýný ve bu-
nu baþardýðýný, “Vardýðýmýz ellere þol safâ
gönüllere / Halka Tapduk mânisin saçtýk
elhamdülillâh” mýsralarýyla dile getirmiþtir
(Risâlat al-Nushiyye ve Dîvân, s. 116). Tap-
duk Emre’nin Þeyh Ömer ve Þeyh Câfer
isimli iki müridi daha olduðu kaynaklarda
belirtilmektedir.

Tapduk Emre’nin ölüm tarihi ve meza-
rýnýn bulunduðu yer konusu da ihtilâflýdýr.
Âþýkpaþazâde onun Yýldýrým Bayezid döne-
minde (1389-1402) öldüðünü söyler. Ancak
Yûnus Emre’nin XIII. yüzyýlýn sonlarý ve XIV.
yüzyýlýn ilk çeyreðinde yaþadýðý dikkate alýn-
dýðýnda bir þiirinde öldüðünü haber verdi-
ði mürþidinin XIII. yüzyýlýn sonlarýnda ve-
fat etmiþ olmasý kuvvetle muhtemeldir.
Bursa’da, Manisa’da Kula ile Salihli ara-
sýndaki Emre adlý bir köyde, Afyon-San-
dýklý, Karaman, Sivas, Erzurum, Aksaray,
Isparta-Keçiborlu gibi yerlerde Tapduk Em-
re’ye izâfe edilen mezarlar vardýr. Bunlar-
dan bazýlarý hem Yûnus Emre’ye hem Tap-
duk Emre’ye ait kabul edilmektedir. Bu-
nunla birlikte en muteber görüþ, Tapduk
Emre’nin mezarýnýn Ankara’nýn Nallýhan
ilçesine baðlý Emresultan köyünde bulun-
duðu þeklindedir. Nitekim bu bilgi birçok
kaynaðýn yaný sýra Afyonkarahisar Þer‘iy-
ye Sicilleri’nde de yer almaktadýr (Öz-
telli, s. 52). Bu köydeki türbede ailesine
mensup olduklarý ileri sürülen daha pek çok
kiþinin mezarý vardýr. Tapduk Emre’nin ve
müridlerinin faaliyet sahasýnýn Anadolu
coðrafyasý ile sýnýrlý kalmayýp Balkanlar’a
da ulaþtýðý bazý köy adlarýnýn onun adýyla
anýlmasýndan anlaþýlmaktadýr. Meselâ Ana-

dolu’da Aksaray ilinin merkez nahiyesine
ve Edirne’nin Havsa ilçesine baðlý birer köy,
ayrýca Varna’ya baðlý bir köy Tapduk adýný
taþýmaktadýr. Bu bilgi, Tapduk Emre’nin
sözü edilen bölgelere gittiðini doðrulama-
sa bile müridlerinin yayýlma sahasýnýn tah-
mini konusunda önem arzetmektedir.
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Ýlk Mutasavvýflar, s. 266). Onun silsilesi
þeyhi Barak Baba vasýtasýyla Sarý Saltuk’a
ulaþýr. Barak Baba’nýn bir Haydarî derviþi
olduðu bilinmektedir (Ocak, Sarý Saltýk, s.
76). Bu durum Tapduk Emre’nin de bir Ba-
baî-Haydarî derviþi olabileceðinin delilidir
ve baba unvanýný taþýmasý da bunu des-
teklemektedir. Baba unvaný onun ayný za-
manda abdalân-ý Rûm zümresiyle bir ilgi-
sinin bulunabileceðini düþündürmektedir.
Nitekim Abdülbaki Gölpýnarlý onun “tâife-i
abdalân”dan olduðu kanaatindedir (Yûnus
Emre, s. 28). Saltuknâme müellifi Barak
Baba’dan bahsetmeden Tapduk Emre’yi
doðrudan Sarý Saltuk’un müridlerinden sa-
yar. Rivayete göre zikir meclisinde kadýn
ve erkekleri bir arada toplayan Tapduk Ba-
ba baþlangýçta Sarý Saltuk tarafýndan eleþ-
tirilse de daha sonra onu ikna etmeyi ba-
þarýr ve müridi olur (Saltuknâme, vr. 302a-
304a). Ayný þekilde Hýzýrnâme’de Sarý Sal-
tuk ile Tapduk Emre’nin isimleri birlikte
zikredilir. Ýsmâil Hakký Bursevî ise onun
þeyhi olarak, Moðol istilâsý öncesinde Bu-
hara’dan Anadolu’ya göç eden ve Sinan
Efendi yahut Sinan Ata adýyla bilinen Orta
Asyalý Nakþibendiyye tarikatý mensubu bir
Türkmen þeyhinin ismini zikreder.

Tapduk Emre’nin ailesi hakkýnda verilen
bilgiler menkýbevî rivayetlerle bezenmiþ-
tir. Bir kýzýnýn Yûnus Emre ile evlendiði ri-
vayet edilmekteyse de bu rivayet gerek Yû-
nus’un divanýnda gerekse diðer çaðdaþ kay-
naklarda yer almamaktadýr. Ankara Nallý-
han yakýnlarýndaki Emre Sultan köyünde
mezarý bulunan Bacý Sultan adlý bir kýzýnýn
daha olduðu nakledilir. Abdülbaki Gölpý-
narlý, Yûnus Emre’nin Tapduk Emre’nin
oðlu olabileceði ihtimaline dikkati çeker
(Yunus Emre, s. 197). Kaynaklarda yer alan
ifadelerden Tapduk Emre’nin çok sayýda

TARABULUSÎ

Tapduk Emre’nin Ankara’nýn Nallýhan ilçesine baðlý Emresul-

tan köyündeki türbesi


