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TANZÝMAT

– —
TANZÝMAT EDEBÝYATI

Tanzimat’ýn ilânýndan
yirmi yýl kadar sonra

Türk edebiyatýnda baþlayan
yenileþme süreci

(bk. BATILILAÞMA).
˜ ™

– —
TAOCULUK

Çin kökenli dinî-felsefî sistem.
˜ ™

Taoculuk (Taoizm, Daoizm), Konfüçyüsçü-
lük’le birlikte 2000 yýldan fazla bir süredir
Çin’de hayatýn her alanýný biçimlendirmiþ
iki büyük yerel dinî-felsefî sistemden biri-
dir. Temelinde “yol” mânasýnda tao (dao)
kavramýnýn yer aldýðý Taoculuðun Çince
karþýlýðý Dao-cia’dýr (yolun nesli). Kökeni
eski Çin Þamancýlýðý’na dayanan Taoculuk
tabiatla uyum halinde olmayý, müdahale-
den kaçýnmayý, basitliði ve sadeliði savu-
nan bir düþünce ve inanç sistemidir.

Tarihsel Geliþim. Gelenekte Taoculuðun
baþlangýcý milâttan önce VI. yüzyýlda yaþa-
yan Lao-tzu’ya (Laozi) dayandýrýlýr. Taocu-
luk esasen bilgi ve hikmete ulaþmayý amaç-
layan felsefî bir sistem olarak doðdu. Te-
mel kavram ve ilkeleri sýrasýyla Lao-tzu ve
Zhuangzi’ye atfedilen Tao-te Çing (m.ö.
VI-III. yüzyýllar) ve Zhuangzi (m.ö. 350)
adlý klasik metinlerde yer alýr. Taoculuk bu
metinlerin yazarlarýna atýfla Lao-Zhuang
felsefesi diye de anýlýr. Felsefî Taoculuk mi-
lâdî XIII. yüzyýla kadar müstakil bir sistem
halinde devam etmekle birlikte milâttan
önce II. yüzyýlda atalara tapýnma, tabiat
tanrýlarýna yönelik inanç ve ölümsüzlük
arayýþý gibi eski Çin inançlarýný da içine ala-
cak þekilde dinî Taoculuðun (Dao-ciav) do-
ðuþunu hazýrladý. Huangdi, Sarý Ýmpara-
tor (m.ö. 259-210) ve Han hânedaný (m.ö.
202-m.s. 220) dönemlerinde Taocu öðreti-
ler raðbet gördü. Taoculuðun tam bir din
haline geliþi, Zhang Daoling’in milâttan
sonra 142’de, tanrýlaþtýrýlan Lao-tzu’dan
vahiy / öðreti aldýðýný iddia etmesiyle baþ-
ladý. Üstat olarak bilinen Zhang’ýn kurdu-
ðu Tianþi Dao (semavî üstatlar yolu) ölümün-
den sonra oðlu ve torununun önderliðinde
baðýmsýz bir dinî harekete dönüþtü. Bu
dinin rahiplerine yapýlan baðýþtan dolayý
“beþ ölçek pirinç yolu” olarak da bilinen
bu örgütlenme sonucunda siyasî ve dinî
güce sahip, Tao kavramýný merkeze alan
bir topluluk oluþtu. Kuzey Çin’de Wei hâne-
daný döneminde (220-265) Taoculuk hâne-
dan tarafýndan resmen tanýnan bir inanç
durumuna geldi. Semavî üstatlar yolu mez-

hebiyle Güneydoðu Çin’in yerel dinî gele-
nekleri arasýndaki en önemli birleþme ise
IV. yüzyýlda gerçekleþti. Geliþerek devam
eden bu dine, Shangqing ve Mao Þan (Mao
daðý) adlarýyla bilinen Taocu ekol öncülü-
ðünde geleneksel büyü teknikleri ve sim-
ya öðretisinin yaný sýra ölümden sonraki
hayat ve cennete yükselip Tao’ya daha ya-
kýn olma fikri girdi. Zâhid keþiþler sýnýfý or-
taya çýktý. Ayrýca baþta cinsel törenler ol-
mak üzere bazý uygulamalarýn önemi azal-
týldý. Bu þekilde semavî üstatlar yolu aký-
mýnda gerçekleþtirilen yenilikler sayesin-
de Taoculuk üst sýnýflar tarafýndan benim-
senen bir din haline geldi; Kuzey Çin’de
resmî din statüsüne yükseldi.

T’ang hânedaný döneminde (618-906)
Taoculuk en parlak dönemini yaþadý. Hâ-
nedanýn ilk imparatoru Li Yuan, Lao-tzu’-
nun soyundan geldiðini iddia etti. Song
hânedaný devrinde (960-1279) imparator-
lar Taocu metinlerin derlendiði, yaklaþýk
5000 ciltten oluþtuðu rivayet edilen Dao
Zang’ý (Tao yasalarý) bastýrdý ve yeni bir-
takým mezhepler ortaya çýktý. XIII. yüzyýl-
dan itibaren Taoculuk, Budist mezheple-
ri karþýsýnda geriledi ve bölünmelere uð-
radý. Bu dönemde ortaya çýkan mezhep-
lerden en önemlisi Þuan þen (yüce saflýk /
mükemmellik) ismiyle anýlan mezheptir. Me-
ditasyona aðýrlýk veren bu mezhep birçok
Taoist ritüelini basitleþtirdi. Ming hâne-
daný döneminde (1368-1644) bölünme sü-
recini durdurmak için gösterilen çabalara
raðmen XX. yüzyýlýn sonlarýna kadar kla-
sik Taocu gelenekle çeþitli alt gelenekler
arasýndaki kutuplaþma devam etti. 1849’-
daki halk isyaný ülke genelindeki Taocu ve
Budist mâbedlerinin yýkýmýyla neticelendi.
XX. yüzyýlýn baþlarýnda ortaya çýkan ve ülke-
yi tekrar Konfüçyüsçü çizgiye taþýmaya ça-
lýþan “yeni hayat” hareketi de Taocu mer-
kezleri ortadan kaldýrmaya çalýþtý. 1949’-
da Mao Zedong liderliðindeki din karþýtý
komünist devrimle birlikte diðer dinî un-
surlarýn yaný sýra Taoculuk da tamamen
bastýrýldý. Fakat 1982’de iktidara gelen
Deng Xiaoping liderliðindeki yeni yöneti-
min hoþgörü yanlýsý tutumuyla Taoculuk
Çin’de yeniden itibar görmeye baþladý. Ni-
tekim günümüzde çok sayýda Taocu mez-
hep varlýðýný sürdürmekte ve Taoculuðun
Çin dýþýnda baþta Tayvan olmak üzere Ma-
lezya, Singapur, Kore, Japonya, Vietnam
ve Tayland gibi Güney Asya ülkelerinde,
ayrýca Kuzey Amerika ve Batý Avrupa’da
mensuplarý bulunmaktadýr.

Temel Kavramlar. Taoculuðun en temel
kavramý olan tao basit anlamýyla “yol” kar-

edilen Islahat Fermaný’ný dýþ güçlerin dev-
letin iç iþlerine müdahale vasýtasý sayýp
eleþtirmesi trajik bir çeliþkidir. Neticede
bürokratlarýn iktidar mücadeleleri, dýþ güç-
lerin müdahalesi ve reform karþýtlarýnýn
muhalefeti yüzünden reformlar zaman za-
man yavaþladý, hatta bazan kesintiye uð-
rama noktasýna geldi ve kurulan müesse-
selerde sýk sýk deðiþiklikler yapýlmak zo-
runda kalýndý.
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sizlik” olan wu wei, eþyanýn gerçek bilgisi-
ne ulaþtýðý için arzularýnýn esiri olmaktan
kurtulmuþ Taocu azizin durumunu veya
onun eyleme yönelme tarzýný ifade eder.
Bu kiþi büyük bir sükûnet içindedir ve iþin
gereðine uygun davranýr. Bu sebeple ha-
yal kýrýklýðý ve hüzün yaþamaz, hatta zor-
luklarla karþýlaþtýðýnda bile telâþa kapýl-
maz, gereksiz eylemlere giriþmez. Lao-tzu
azizin sakin ve dingin halini suya benzetir.
Su yeryüzündeki en yumuþak ve içine gir-
diði kabýn þeklini alan bir maddedir. Bu-
na raðmen en sert taþa nüfuz edebilir ve
onu sürükleyebilir. Eylem ve davranýþlarý-
ný Tao’ya uygun hale getirenler de böyle-
dir. Zhuangzi ise bu durumu iþinin ehli
olan ve bundan dolayý býçaðý hiçbir za-
man körelmeyen bir kasaba benzetir. Ka-
sap elindeki karkasýn kemik yapýsýný iyi bil-
diðinden eti kemikten ayýrýrken gereksiz
hareketler yaparak býçaðýnýn körelmesine
yol açmaz; elinin hareketini eklem yerle-
rine göre ayarladýðýndan iþini kolayca ya-
par. Dolayýsýyla wu-wei, iþi oluruna býrak-
ma veya zor kullanmadan kolayca baþa-
rabilme ya da iþin doðasýna uygun davran-
ma yöntemi þeklinde anlaþýlmalýdýr.

Taocu düþüncenin bir diðer temel kav-
ramý “ki” (çi) denilen evrensel enerjidir. Bu
düþüncede asýl olan evrensel enerjinin far-
kýna varmak ve onu koruma yollarýný öð-
renmektir. Zira bütün hastalýk ve sýkýntý-
larýn sebebi insanda sýnýrlý olarak var olan
bu enerjinin bedeni terketmesidir. Kinin
kaybýný önlemek ve geri dönüþünü saðla-
mak için diyet, meditasyon, doðru nefes
alma ve duruþ aðýrlýklý bazý teknikler geliþ-
tirilmiþtir. Geçmiþte semavî üstatlar yolu
mezhebinde uygulandýðý þekliyle en önem-
li yol tövbe ve piþmanlýktýr. Sessizlik hüc-
resinde belli bir süre kalan ve secdeye ka-
panan kiþi kaybettiði enerjiyi yeniden ka-
zanabilir. Ayrýca belli yiyeceklerin üstat ve
müridlerce paylaþýldýðý ziyafetler de hem
söz konusu enerjiyi kaybetmeme hem de
Tao ile birleþme amaçlarýna yönelik uygu-
lamalardýr. Nefeslerin birliði (He Ki) olarak
bilinen tören ise bir rahip yönetiminde ger-
çekleþtirilen toplu cinsel iliþki törenleri son-
raki Budist metinlerinde ahlâk dýþý uygu-
lamalar olarak tanýmlanmýþ ve reform sü-
recinde önemini kaybetmiþtir.

Ýnsanla evren arasýndaki benzerlik Ta-
oculuk’ta önemli yer tutar. Buna göre in-
san küçük bir evrendir ve bedeninde ev-
renin düzenini yansýtýr. Bunun en belirgin
görünüþü, Tao geleneðindeki beþ ayrý yön-
de yer alan beþ kutsal daða, gökyüzünün
beþ bölümüne ve beþ mevsime (dört mev-

sim ve yaz sonu) denk gelen insan bede-
nindeki beþ bölgenin (karaciðer, kalp, da-
lak, akciðer ve böbrekler) yer aldýðý inan-
cýdýr. Ýnsanla doðal düzenin birliði inancý
açýklanamayan büyülü bir duygudan kay-
naklanýr; bu birliði kavramanýn yolu da me-
ditasyondur. Bunun yaný sýra oruç, riyâ-
zet ve özel tantra uygulamalarý ile simya
ve týlsýmlara da baþvurulur. Ölümsüzlük
iksirini bulmaya yönelik Taocu simyacýlýkla
hem kimyasal deneylere (yvaidari) hem de
içsel simyaya (neidan) önem verilir. Nei-
dan aracýlýðýyla normal yaþlanma süreci-
nin tersine çevrilebileceði, bunun ise koz-
mik diþi-erkek, edilgen-etken, karanlýk-ay-
dýnlýk karþýtlýklarýný simgeleyen Yin ve Yang
güçlerinin insan bedeninde birleþtirilme-
si ve beþ unsurun (su, ateþ, toprak, metal
ve tahta) dengede tutulmasýyla saðlana-
caðý düþünülür. Beþ unsur teorisi Çin aku-
punktur tekniðinin geliþmesinde etkili ol-
muþtur.

Kutsal Metinler. Taoculuðun en önemli
eseri Lao-tzu’ya atfedilen Tao-te Çing’-
dir (Daodecing / Yol ve erdem kitabý). Top-
lam 5000 Çin yazý karakterinden oluþtu-
ðu için “Lao-tzu’nun beþ bin kelimesi” di-
ye de anýlan bu kitap birçok uzmana gö-
re bugünkü biçimini milâttan önce 350-
250 yýllarý arasýnda almýþ derleme bir ki-
taptýr. Ýki kýsýmdan oluþan kitabýn ilk bö-
lümünde (1-37), Tao ile Tao’yu hissedebil-
mek ve mahiyeti hakkýnda bilgi edinebil-
mek için gerekli ruhî dönüþüm konu edi-
nilir. Ýkinci bölüm (38-81), Tao’nun teza-
hürü veya ona ulaþmanýn yolu ya da mut-
lak arýnmýþlýk halini ifade eden “te” hak-
kýndadýr. Tao-te Çing, esasen yöneticiler
için tasarlanmýþ kýsa ve özlü bir el kitabý ni-
teliðindedir. Burada öngörülen ideal hü-
kümdar / yönetici eylemleriyle emri altýn-
daki insanlar üzerinde baský ve korku oluþ-
turmayan, iþleri büyük bir sükûnet ve ta-
biilik içerisinde gerçekleþtirdiði için varlý-
ðý bile hissedilmeyen bilge kimsedir. Böy-
le yöneticiler halkýn eylemleri için hiçbir sý-
nýrlama ve yasak getirmez. Tabiiliði, sü-
kûneti ve sadeliðiyle idaresi altýndaki bü-
tün canlýlarýn huzurlu olmasýný, dolayýsýyla
barýþý saðlar. Yöneticiye tabiatla uyumlu
olmanýn önerildiði metinde Çin düþünce-
sinin çok eski kavramlarýna yer verilir. Yin
ve Yang örneðinde olduðu gibi bunlarýn
bazýsýný deðiþtirmeden kullanýrken Tao’ya
ayrý bir anlam ve iþlev yükler. Nitekim Çin
düþüncesinde evrenin, hükümdarýn, insa-
noðlunun ve her felsefe okulunun bir Tao’-
su yani yolu, yüce ilkesi vardýr. Tao-te
Çing’de ise mutlak Tao’yu kavrama ve ev-

þýlýðýnda kullanýlmakla birlikte bu sistem
içerisinde evrendeki dengeyi ve düzeni
saðlayan yol, ilke veya ideali ifade eder.
Tao’nun üç seviyesi vardýr. Yüce Tao her
þeyin kaynaðý olan mutlak ilk bütün yara-
týlmýþlarýn ardýndaki görülmeyen, yalnýzca
mistik yolla kavranabilen güce karþýlýk ge-
lir. Tao-te Çing’de yer alan ifadeyle onun
tek ismi vardýr: “Her þeyin anasý.” O boþ bir
kap gibidir. Ýçini hiçbir þey dolduramaz. Di-
bi yoktur ve her þey varlýðýný ona borçludur.
Her þey ondan doðar. Tao’dan bir (Tai-çi),
birden iki yani Yin ve Yang, ikiden üç ya-
ni su, toprak ve hava, üçten âlemdeki var-
lýklar doðar. Ýkinci seviyede yer alan tabia-
týn Tao’su tabiatýn özünü oluþturan ve onu
kontrol eden ritmi, üçüncü seviyedeki kiþi-
sel Tao ise her kiþinin hayatýnda etkili olan
Tao’yu ifade eder. Taoculuðun amacý yüce
Tao ile bir olmaktýr.

Tao’ya baðlý diðer bir kavram, “erdem”
veya “güç” þeklinde tercüme edilen tedir.
Tao’nun görünüþü ya da yansýmasý olarak
bütün varlýklarda bulunan te görünmez
Tao’nun doðadaki her þeyi deðiþtiren gö-
rünür yanýdýr. Bu mânada te, “Tao’nun
gerçek varlýðýnýn aydýnlýða çýkýþý” veya “ki-
þi tarafýndan algýlanan biçimi” olarak ta-
nýmlanabilir. Varlýðýnda bu yansýmayý far-
keden kiþi aradýðý huzuru yakalamýþ, eþ-
yanýn gerçek niteliðini kavramýþ ve her þe-
yi tabiilik içerisinde yapabilecek noktaya
ulaþmýþtýr. Kýsacasý kiþi, bu durumda için-
de yaþadýðý kültür tarafýndan þekillenme-
den önceki ilk haline, yani yontulmamýþ
taþ veya aðaç (pu) durumuna dönmüþtür.
Bu durum zihnin bilgi ve tecrübelerle þe-
killenmemiþ asýl halidir; her türlü taným-
lama ve nitelemeden uzak salt tecrübe ve
bilinç halidir. Bu hal Tao örnek alýnarak ula-
þýlabilecek sadelik ve tabiilik halidir. Bun-
dan dolayý Taocu büyük ustalar ve yöne-
ticiler hiçbir zaman yontmaz yani yönlen-
dirme yapmaz. Çünkü onlar bilirler ki ev-
renin tek yöneticisi Tao’dur. Tao’nun akýþý-
ný yöneten ise özündeki tabiilik ya da ken-
diliðindenliktir. Dolayýsýyla Taocu yaþam
tam bir edilgenlik üzerine deðil bu özü ifa-
de eden tabiilik ve sadelik üzerine kurulu-
dur. Taoculuk’ta her varlýk mutlak gerçek-
lik olan Tao’dan kaynaklanýr ve sonunda
yine ona döner. Bu sistemde medenîleþ-
me yaygýn kullanýmýyla tabii düzenin bo-
zulmasý þeklinde yorumlanýr ve gerçek top-
lumsal reform uzak geçmiþe dönüþ veya
baþlangýçtaki saflýða ulaþma þeklinde ta-
nýmlanýr.

Bir diðer temel kavram “wu-wei”dir. Söz-
lük anlamý “hiçbir þey yapmama, eylem-
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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-


