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TAOİZM 

Taoizm’in Tarihçesi  

Taoizm, Çin'de Lao Tzu (MÖ 604) tarafından kurulmuştur. Çin filozofu olan LaoTzu’nun hayatı 

hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Çin’in Honan eyaletinde doğduğu ileri sürülen Lao-Tzu’nun 

asıl adı Li Tan’dır. Lao-Tzu (ihtiyar bilgin) ona lakap olarak verilmiştir.  

Taoizm, Çin, Japonya, Kore'de yaygın bir dindir. Bu ülkelerin dışında uzak Asya ülkelerinde ve ABD'de 

inananları bulunmaktadır.66 Bu gün Taoizm'in toplam inanan sayısı 95 milyon civarındadır.  

Taoizm, ismini kısaca “Yol” anlamına gelen Çince kelime Tao'dan almıştır. Eski Çinliler Taoizm'den, 

“T'ien Tao” (Göğün Yolu) diye söz etmişler ve onu “Jen Tao” (İnsanın Yolu) ile karşılaştırmışlardır. 

Onlara göre Göğün Yolu parlak, kutsal ve doğrudur; İnsanın Yolu ise karanlık ve Göğün Yolunun 

tersidir. 

 

Taoizm’in İnanç Sistemi  

Lao-Tzu’ya göre Tao, yaratıcı prensip olmasına rağmen, yaratıcı değildir. O, Tao’yu somut bir varlık 

olarak düşünmemiştir. Tao’yu, gizemlerin gizemi ve tanımlanamaz bir güç olarak ifade etmiştir. O; 

isimsizdir, görülemez, işitilemez ve kavranılamaz. Yaratılmış ve yaratılmamış her şeyin kaynağıdır. Her 

şey Tao’dan meydana çıkmasına rağmen o, her şeyin dışındadır. Tao, hem varlığın hem de yokluğun 

temelini teşkil eden ezelî güçtür. 

Taoizm’de “Tao” ile beraber bir de “Te” kavramı vardır. Tao’nun erdemi veya onun gizli gücü olarak 

bütün varlıklarda bulunan “Te”, “Tao”nun tabiattaki her şeyi değiştiren gücünün kendisidir. “Tao” 

kaybolduktan sonra “Te” onun ayrılmaz vasfı olur, dünyanın şeklini vücuda getirir. Bütün varlıkları Tao 

meydana getirir; “Te” ise onları besler, büyütür, madde olarak şekil verir, kuvvetini tamamlar. 

Lao Tzu, yaratıcı gücü, yumuşak olmasına rağmen her kuvveti yenen suya benzetmiştir. İnsan da iş 

yapması yönüyle Tao’ya benzemeye çalışmalıdır. Lao Tzu bu düşüncesini, Çince bir terim olan ve 

Taoizm’in ülküsü hâline gelen “wu wei”, yani “iş yapmamak” prensibi ile açıklamıştır. Buna göre insan 

dünya nizamına uyarak yaşamalı, gayret sarf etmeksizin Tao’nun kanunlarına tabi olmalıdır. 

 



 

Taoizm’in Ritüelleri  

Çin terminolojisinde Taoist mabetleri için “kung” (manastır veya saray), “kuan” (manastır mabedi) ve 

“miao” (mabet) kelimeleri kullanılır. Tao mabetlerinin avluları çok amaçlı salonlardan oluşur. Çoğu, 

sayısız tanrı ve tanrılaştırılmış kahraman tasvirlerini koymak için yapılmıştır. Mabet duvarları, Taoist 

öğretilerde önemle tasvir edilen on cehennemden birine mahkûm edilmiş olanların çektikleri azapları 

anlatan sahnelerle süslenmiştir. 

 

 

 

 

 

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

derlenmiştir. (Yazarlar Feramuz YILMAZ, H. İsmail DOĞAN, Sümeyye ÖZKAN, Yusuf ÖZTÜRK) 

 


