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Taoizm tabiatla ilgili çok güçlü eğilimlere sahip Çinli
münzeviler arasında gelişen inançlar ve
uygulamalara verilen bir isimdir. Çin dinleri arasında
yer alır.
Kurucusu MÖ 6. yüzyılda yaşayan ve uzun süre
sarayda arşiv memurluğu yapan LaoTzu’dur. Çin,
Japonya, Kore ve Güneydoğu Asya civarlarında
yaygın olan Taoizm’in dünya nüfusundaki yeri % 0,1
civarındadır.

KONFÜÇYANİZM

Taoizm’in kökenleri kehanet ve tabiat ruhlarına,
ibadetleri ise eski Çin kültür ve mirasındaki dinsel
uygulamalara dayanır. Taoizm’in dünya görüşü
Çin’de yaygın olan Yin ve Yang anlayışı üzerine
şekillenmiştir. Yin ve Yang dünyada bugün var olan
gelmiş geçmiş tüm bilgi kaynaklarının temelinde
görünebilen, karşıt kutupları ve bu kutupların birbiriyle
olabilecek her türlü ilişkisini ortaya koymaya çalışır.

Kuruluşu ve Özellikleri

Wuhey Prensibi
Taoizm’de hayatın gayesi sükûnettir. “Wuvey”
denen bu prensipte, İnsan harekete geçmeden
önce sakin olmalı, hiçbir şey söylemeden dengeyi
kavramalıdır. Tabiat kanunları her zaman
mükemmeldir ve tabiat da daima güzeldir. İnsan
tabiatın sesine kulak vermelidir. Yoksa bu
kanunlara müdahale ederek bu güzellikleri
icraatlarıyla değiştirmemelidir.
LaoTzu’ya göre dünyadaki tüm fenalıklar,
ihtiraslar, karışıklıklar hep öğrenilen şeylerden
kaynaklanmaktadır. İnsan kendini dinleyerek kendi
kalbini okuma yolunu bulmalıdır. Ancak o zaman
hakikat kavranır ve ezeli erdem kazanılır.
Taoizm’de ruh ölümsüzdür. İyiliklerle dolu bir
yaşam sürenlerin Tao ile beraber olacağına
inanılır. Örnek insan; iyi, merhametli, sadık, dürüst
ve mütevazı olmalıdır

Taoizm’de panteist bir tanrı anlayışı karşımıza çıkar.
LaoTzu’ya göre yeryüzündeki her şey hatta evren Tanrı’nın
bir parçası olarak düşünülmektedir. Tanrı her şeydir ve her
şey Tanrı’dır. Tanrı insanın dünyasında, nesnelerde ve
tabiatta her yerde varlığını gösterir. LaoTzu’nun, Tao olarak
isimlendirdiği Tanrı görülmez, işitilmez ve kavranılmaz. O,
ezeli ve ebedidir. O, her şeyin kaynağıdır, her şeyi yaratan
ve besleyendir. O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.
Taoist ahlak anlayışının temeli mistiktir. Dünyaya meyle
karşı çıkan zahidane yaşayış ön plandadır. İnsanın vazifesi
her şeyin kaynağı ve yaratıcısı olan Tao’yu övmesi ve
yüceltmesidir. LaoTzu sağlığında Tao’dan Bir, Bir’den iki
(Yin ve Yang), ikiden üç (Yin,Yang ve Nefes), üçten de
evrenin yaratıldığını ifade etmiştir. Fakat daha sonraları
Budizm’in de etkisi ile evrenin tanrılarla dolu olduğu anlayışı
gelişmiştir.

Tanrı Anlayışı

LaoTzu, seçilen ve gidilen “yol” anlamına gelen “Tao”
kavramı üzerine düşüncelerini, Çin’in geçmiş kültürel
birikiminden de istifade ederek kitabı “TaoteKing” de
toplamış bu kitap daha sonra talebesi
ChuangTzu’nun da ilaveleri ile Taoist doktrini
barındıran kutsal kitap olarak kabul görmüştür.
TaoteKing, Tao ve te hakkında seksen bir bölümün
bulunduğu bir kitaptır. Kitap Tao dışında felsefi ve
metafizik konuları anlatırken oldukça mistik bir dil
kullanmıştır. Bu sebeple Taoist olmayanların
anlamasının zorluğu sıklıkla ifade edilir.
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