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KONFÜÇYANİZM’İN İNANÇ SİSTEMİ, RİTÜELLERİ 

KONFÜÇYANİZM’İN İNANÇ SİSTEMİ 

Konfüçyüs, öğretilerini bir tanrı fikrine dayandırmamış, ancak zamanındaki yaygın inanca da saygılı 

olmuştur. Çin’de yaygın olan ve "Şangti" diye adlandırılan yüce Tanrı inancı Konfüçyanizm'de de 

devam etmiştir. Konfüçyüs bu yüce varlığı ifade etmek için "T’ien" kelimesini kullanmayı tercih 

etmiştir. Ona göre T’ien, tabiat düzeninin yöneticisi, her şeyin üstündeki varlık ve yaratıcı kudrettir. 

T’ien’e iyiliğin kaynağı olarak saygı göstermiş, emrini öğrenmiş, onun da kendisini anladığına 

inanmıştır. 

Konfüçyanizm’de Tanrı, düşkünleri korumak için hükümdarlar; Tanrı yolunda insanlara yardımcı 

olmaları ve ülkenin her yanında huzuru sağlamaları için öğretmenler göndermiştir. O; yücedir, yerdeki 

insanlara hükmeder, kötüler çoğalınca hükmü amansızdır. Ölüm ve hayat, zenginlik ve şeref Tanrı'nın 

işidir. Tanrı her şeyi açıkça görür ve bütün işlerde insanlarla beraberdir.59 İyi insanlara uzun ömür 

bahşeder, fazilete mükâfat verir. Fazilet ise dört kısımdan meydana gelmektedir. Bunlar: İnsan sevgisi, 

adalet, emredilen merasime riayet ve bilgidir. İnsan, bu dört asli fazileti bir arada toplayarak onlara göre 

hareket ederse, bahtiyarlık ve saadet kazanacaktır. İnsan aynı zamanda göğün emrine göre hareket 

etmelidir. 

 

KONFÜÇYANİZM’İN RİTÜELLERİ  

Çin geleneğinde ibadet, ruhani varlıkları memnun etmek ve insanların dünyevi menfaatlerini sağlamak 

amacı taşımaktadır. Konfüçyanizm’de en yaygın ibadet şekli atalara dua (ibadet) kabul edilmektedir.  

Çin'de her devrin dinî özelliği, “Göğün Oğlu” sayılan imparatora ve atalara gösterilen bağlılık ve 

saygıdır.61 Çin’de ataların tamamına tapınmaya yönelik genel bir tavır görülse de zamanla her aile kendi 

atalarına tapınmayı ön plana çıkarmıştır. Nitekim Konfüçyüs, başkalarının atalarına tapınmanın 

dalkavukluk olduğunu söylemiştir. Uzun süre bu ibadet, atalara ait mabetlerde yapılmıştır. Daha sonra, 

ölenlerin isimlerini taşıyan ağaçtan yapılmış tabletlere tapınılmaya başlanmıştır. Bin yıldan fazla bir 

süre bu törenler mum yakma, kâğıt para bağışlama, tabletlerin önünde buhur yakma, doğum ve ölüm yıl 

dönümlerinde mezarın yanı başında yiyecek ve içki sunma şeklinde devam etmişti. İbadet esnasında 

ilahiler söylenir, dinî müzik çalınır ve dans edilirdi. Müzik başlar başlamaz atalarının ruhunun oraya 

geleceğine inanılırdı. 

 

 

Not: Bu ders notu MEB Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12 ders kitabından derlenmiştir. 
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