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HIRİSTİYANLİKTAKİ VAFTİZ ANLAyışı
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Doç. Dr. Mustafa ERDEM

GİRİş

Türkçe'de "vafti~", Fram:ızca'da "bapteme", İngilizce'de "baptism"
ve Almanca'da "taufe" şeklinde ifadc edilen kelime, Yunanca "bap-tein"
veya "baptezein" kelimelerinden gelmektedir. Bu kelimelerin hcpsi
fı,;ya ddmak, yıkanmakl veya necasetten temi~lenmek gibi anlamlara.
gelmektedir.1 Bu şekli ile vaftizin İsliim'daki ahdeste ben~eı olduğunu
iddia edenler de olmaktadır.)

Terim oiarak vaftiz, Hıri~tiyanlıkta, dine girmek, "asli günahtan"4
kiıli geçmişten temizlenmek ve kutsal hayat tar~ma kavuşmak5 ama-
cıyla ve belli usullere riayet etmek suretiyle su ile yapılan bir sakra-
ment (ayin)'dir.6

Hz. İsa ile Hıristiyanlık tarihi içinde yer alan vaftiz, şekli ve gayesi
farklı da olsa, Yahudilik başta olmak üzere, birçok dinde görülmektedir.

Hemen hemen her dinde benzeri uygulamalara ra~tlanan vaftizin
başlangıç tarihi hakkında kesin bir bilgi vermı'k zorlaşmaktadır. Terim
anlamı ve uygulama şekilleri itibariyle vafti~, eski din ve kültürlerden
başlayarak belli hir tekamÜ! gpçirmiş ve Hıristiyanlıkta bir inanç esası
haline gelmiştir.

Vaftizin, Hıristiyanlıktaki yeri ve önemine geçmeden önce onun
es~i kültürlerde. bulunan şekline genel olarak gözatmak gerekmektedir.

ı Bk7.. Charles Perrot, "Haptcme", Dictionnaire Des Rcligioııs, Ed. Paul Pauport, Paris,
ı983, ı/115; Michel Mcslin, "Baptism". The Encylopedia of ReligioDS, (ER), Ed. Mircca EHade,
'\ew "ork, 1987, JI/59.

2 Bkz. İlyas Makar, İmani, el-Kaday" e1-Mesihiyyctii'I-Kübra, Kahire, ı981, s. 490.
3 Bkz. Michel Meslin. II / 59.
4 Bkz: A. Beaujean, "Bapteme", Dietionnaire de la Langue Française. Paris, 1883, s. 87.
5 Bkz. İlyas Makar, 491.
G Hkz. John R. ~inneııs, "Baptism",. The Pengllin Dictionary of Religions, America,

1987, s. 62: A.M, nesnard, O. element. R. "Iehı, Hıristiyan İlahiyatı, Ter. Mehmet Aydın.
Koııya, s. 137.
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Medeniyetiu ilk ortaya çıktığı yerler olarak bilinen Yakındoğu'da,
suların temizleme özelliği ve manevi gücünden bahsedilmektedir. Babil'.
deki "Enki Kültü"nde su dönemli bir yere 8ahiptir.7 Eski Mısır'da,
ana rahminde bazı lekeler aldıkları gerekçesiyle yeni doğan çocuklar
"vaftiz" edilmiş ve "Üziıis Ef~aJle~i"ne g~re de, günahlarından temiz-
lenmesi için ölüııün üzerine Nil nehrinin suyundan' dökülmüştür.R

Hristiyanlık öncesi Yunan Mjtoloj;~inde ölümsüzlük kültü ile
vaftiz arasında bir ilgi kurulmakta, eski Yunan dini öğretilerinde
günahları gidermek için bir takım törenler yapıldığı belirtilmektedir.
Bu törenlerden biri de "~'aftiz"dir. Eski bir belgede yer alan "elbiselerinle
suya gir, sonra dışarıya çık clbiselerini değiştir, arkana bakmadan git"
cümlesinden vaftizin su.ya girme şeklinde olduğu ve dine giriş. ifade
ettiği anlaşılmaktadır.9

Eski Yunan febefesinde, suyun kutsallığı ve değişiklik (tıans-
formasyon) yapma gücüne sahip olduğu belirtilmiş, kişinin tanrının
ilhamını almaya uygun temizlik düzeyine ulaşmaEI için suyun geıekliliği
üzerinde durulmuştur. J(I

"Cybele Kü.ıtü"nd,~, vaftize benzer bir kan ayininden söz edil-
mektedil'. Bun,a göre; dine yeni giren kimse bir çukura indirilmekte ve
üzerinebir dananınkanı akıt~lmaktadır. Bu uygulamanın amacı; dine
yen'i giıen kimEeye fiziki dinçlik ve manevı bir öneın kazandırmaktır.
Bunun y~nında, kan vaftizi olan kim~'enin ebedi bir doğum elde ettiğine
de inamlinaktadır. ii

Hz. İbrahim ve Allah arasındaki alıitlcşmenin alemeti olan sünnetl2

ile vaftiz arasında bir ilgi kurularakU, vaftizin onun zamanında dini
bir gereklilik olarak bilinip uygulandığı ileri sürülmüştür.14 Aynı şekilde
"Tanah"da bulunan bai;! hükümlerI s dini bir yıkanma ve arınma olarak
nitelenmiş ve Hıristiyanlıktan önce Yahudiliktc açık bir şekilde vaftizin
uygulandığı belirtilmiştir.16 Nitekim Yahudilikte, maddi temizlik ya-

7 Bkz. Charles Perroı, I,' 145.
8 Bkz. Michel Me.lin, II,' 59.
9 Bkz. Michel !I1es!in, II i 59-60.
iO Bkz. :Michel ~1esıin, II,. 60.
II Bkz. Michel )1eslin, II,. 60.
12 Bkz. Tckvin, 17/9-14.
13 Bkz. Romalılara, 2'/25--29; Kolosclilcrc, 2/11-12.
i4 Bkz. tıyas Makar, 492-5.
15 Bkz. Sayılar, 19j 1-22; Levililer. 14; 15; 16/24-25.
16 Bkz. Charks Perrot, i! 145.
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nında manevi temizlik, putperestliğin kirlerinden arınmak, yeni dine
girmek, Allah'ın kavmi olmak ve onunla birlikte bulunmak için bazı
uygulamalar vardırı?

Bu uygulamalar büyük ölçüde su ile yapilmaktadır. IS Ayrıca
onlarda kuıbanl9 Ye mesih yağınıu20 temizlenme ve arınma için kulla-
nıldığı da görülmektedir.

Yahudilikte, doğumdan belli bir süıc şoura, çocukların veya dine
yeni giren kimsclerin sünnet edilmesi dinin bir gereğidir. Buna ilave
olarak, din adamları bu kimseleri, sünnetten sonra yedi gün içinde.
şekli ve mahiyeti kendjlcrine has olmak üzere, vaftiz etmektedir. Ha-
hamlar, mühtedinin şahsi kirle.ri yanında, Tevrat'da kir olarak belir-
tilen şeyleri de katarak onu vaftiz etmek ve onun, daha sonra, kurban
merasimine katılmasın,a izin vermektedirler.21

Yahudi vaftizinde; mühtedi, gerçek niye-tinin ne olduğunu öğrenmek
için, özel bir sorgulamaya tabi tutulur. Bunda başarılı olanlar, sünnet
edildikten sonra şahitlerin huzurunda, çıplak olarak su havuzuna soku-
larak "vaftiz' edilir ve bu şekilde vaftiz olan gerçek bir Yahudi olarak
kabul edilir.22

Yahudilerde, özellikle sürgün sonrası, İran ve Yunan etkisi altında
su ile yıkanma ayini çoğalmış, vaftiz kelimesinin Ferisi katipler ara-
şında kullanıldığı görülmüştürY HilICı okulunun etkisi ile vaftiz geliş-
miş ve Babil Talmud'una, her mühtedinin yeni doğmuş bir bcbek
olduğu şeklinde girmiştir.24

YahudiIer arasında vaftizin uygulandığına dair açık bilgilere,
EssenHer mezhebinden söz eden rivayetlerde rastlanmaktadır. Et.seniler,
vaftizi insana kutsal hayatı kazandıran şeyolarak kabul etmektedir.
Ancak bunlarda, dine yeni giren bir kimsenin vaftiz edilebilmesi için
bir yıllık deneme ve müşahadeye tabi tutulması gerekmektedir.2s

Bu sürenin sonunda mühtedi, özel ayin şeklinde uygulanan yemin,

17 Bkz. Hr.zekiyel, 36/ 25-28 .
.18 Bh. Levililer, 8/6; ) 5/20 vd; 16/24; 17/15-16.
19 Bkz. J.A;vililer, 12. Bab; 14. bab.
20 Bkz. Levili!er, 8/10-12 vd.
21 Bkz. Michel Meslin, 11/60.
22 Bkz. Michel Mp.slin, ii /60, Aynca Bkz. W.K. Lowther Clarke, Concise Rihle

Commentary, London, 1952, s. 231.
23 Bkz. Charlp." Penot, 1/145.
24 Bkz. Michel Meslin, ii /60.
25 Bkz. Michel Meslin, LI i 60, Aynca bkz. Hıristiyan tıilhiyatl, 137.
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geleIlcksel dua ve kut~al kital'lara saygısını gCistcrdikten sonra Im
m.ezhebe girebilmektt-dir. 26

Bugün Irak'da ya~ayan ve Sabiiler olarak da bilinen Mandeenler
arasında vaftiz uygulanmaktadır. Bu uygulamada yiyecekler suya
daldırıldıktan sonra hdal olmakta, çocuk temizlenmiş, günahkar ise
affolunmn~ kabul edilmektedir. Sabiilerde düğum, evIenme ve cünüp-
lükten temizlenme amacıyla olduğu gibi cemaatıc suya dalmak şeklinde
de vaftiz yapılmakta27 ve bu işlem için haftanın ilk günü olarak bilinen
Pazar gü.nü tercih edilmektedir. Kutsal kitapları "Ginza"da bulunan
"akan suda vaftiz yaparak ben seni ışık diinyasına getiı dim" ifade:;,i,
S£ıbiileriİı vaftizlerini akarsuda yapmalaıına Eebep olmaktadır. Aynı
şekilde "Ginza"da yer alan "bu akan suyun sihiıi gibi olmak için beyaz-
lara bürün" cümlesinden esinlenerek Sabiiler, vaftiz olanlara beyaz el-
bise giydirmektedir.2s Ayrıca Sabiileıin ölülerini vaftiz euiklerine dair
bazı rivayetlrr de nakkdiImektedir.29

A. Hz. Yahya Ye lI11'istiyanlık Öncesi Vaftiz

Vaftiz konu edildiğ:inde akla gelen ilk isim Hz. Yahya'dır. Hz ..
Yahya, Yahudilik, HıriHtiyanIık ve İslam'da peygamber olarak kabul
edilen Hz. Zekeriya'nın oğlu ve Hz. İsa'nın çağdaşıdır.30 0, Hıristiyan
inancına göre vaftizi uygulayan ve "Vaftizci Yahya"3! adıyla meşhur
bir peygamberdir. n Her ne kadar Yuhanna'da, Hz. Yahya'nın pey-
gamber olmadığı, kendi ifadesiyle açıkla.nmakta ise de33, Luka İncilinde
onun özellikleri arasında peygamberliğine yer veriImektcdir34• •

Hıristiyanlara göre Hz .. Yahya, daha önce Musevı peygamberler
tarafından uygulanan Vf tavsiye edilen "su banyosu"ndan etkiIenmiştir.3s

26 Bkz. G. Bardy, A. Tricot, Le Christ, Encydopediıı Po,"'ulairc ::Ies Conııaissanrı s ChTi•.
tPln!!; ,ues, Pari., s. 85.

27 Bh ..İsmail C:errahoğJu,~:ur'au i Kerim ;;e S'lbiiler, A.t'. !Ialıiyat Fakültp,si Derıı:i~i,
Ankara, i962, cİlt. X! II ı.

28 Bkz. 1\ofirlıelMeslin, II i (,O, "'ynca Bkz. Ekrem ~ankçı()~lu, Başlangıçtan Günümüze
Dinler Tarihi, İstanbul, 1983, s. ll'!.

29 Bkz. :lficlıel M",;lin. III5'1.
30 Bkz. Ai-; İmran, 38, 41; En':un. 85; Meryem, 1-15; Enbiya, 89-90; Krş. Zekarya, 1{1-7:

Luka, li 5-25, 57-67; 2) 2.
31 Bkz. Matta, 31 i; Luka, 3/3,.16.
32 Bkz. Luka, II 76.
33 Bkz. Yuhanna, i!21.
:H Bkz. Luka. ıi 76
35 Bkz. W.K. J..owllıC" CIlIrl;e, s. 2:n.
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Eı>ki Ahit'de "yıkanın, temizleniıı"36, "heni zufa il" temizle de pak
olmum, beni yıka da kardan ak 0Iurum"37, "suçu ve murdarlığı temiz-
lemek için ... orada bir pınar açllaeak"33 şeklinde yer alan cümleler
Hz. Yahya'nın yaptığı vaftizin temelleri olarak değerlendirilmektcdir.
Aynı zamanda bu ifadeler, su ;le yapılan vaftizin, Yahudilerce bilin~n
ve uygulanan bir ayin olduğu ficklinde YOTUmlanmaktawr.39

Hıristiyanlık öncesinde yaygın olan şekli ile Vaftiz sünnet olduktan
senra, Kutsal Mabed'c(Süleyman Mahedi) girecek ve evlenecek olan-
lara yapılmaktadır. Yahudiliktc vafti7., başlangıçta temi7. su birikin-
tilerinden yararlanarak yapılırken sonradan t rdüıı nehrinin sularıyla
icra edilen günahtan arlDma şeklinde, Mahed'e hasredilen, bir tören
şeklini almaktadır.40

I-b. Yahya, kendiı;inden önc,~ yapılan vaftize yeni biı anlam ka-
zandırmış, kendini toplumda karşılaşılan problemlerin çözümünden'
sorumlu hissetm:ş, imanları ıah,atlatmak için onları vaftiz etmiştir.
Çevresinde günah çıkaıuıı biri olarak kabul edilen Hz. Yahya, güııaWarınl
itiraf ederek affa. uğramak istcYfn imanlara tevbl'. dı..a, züht ve oruç
tavsiye etmiış4' ve Urdün nehrinde onları vaftiz yapmıştll'.42 Bu özel-
liğiyle o, Hıristiyanlsr tar •.fından, diğer İsrail pey'gamber!erinden farklı
bir değerler dirmeyc tabi tutulmuş, ODunyaptığı vaftiz; Tanrı'nın hüküm
gününe bir hazırlık, o günü bekleyen cemaate katılmak için, herkese
yapılmaı;~ gereken dini biı gereklilik olarak kabul edilmiştir.43

Mevcut İnciller ve Hıristiyan ilalıiyatçılar, yukarıda belirtilen
f'saslar çerçevesinde Hz. Yahya'nın imanları günaWarından temizlen-
meleri amacıyla vaftiz ettiğini kabul etmektedir.44 Nitekim Hz. Yahya'.
nın çağdaşı olan Hz. İsa'da vaftiz edilmek üzere onun yanına gitmiş
ve vaftiz olmuştur.45 Ancak, İsa'nın vaftiz edilmesi olayı, sonradan,
gerek İncil yazarları, gerek Pavlus ve gerekse bazı Kilise Babaları tara-

36 Bb. İşaya, i/ ır..
37 Bkz. Me,murlar, 5J./7.
38 Bkz. Zekarya, 13/ ı.
39 Bkz. W.K. Lowther ClarKe, s. 231.
40 Bkz. Charles Perr.)t, i!146; Michel Meslin. 11/61.
,n Bkz. De Bossuet, Elcvanl;ons Sur Ics ~ıystercs. Paris, 1906, s. 330.-31, John McKeıızie,

Dictionary of The Bible. Arnerica, 1965. s. 79: Krş. Matta, 3/1-16.
42 Bkz. John McKenzie, s, 79; Muhammed lzzet el.Tahtavi, en-Nasraniyye ve'ı.tslam,

Kahire, 1987, s. 62.
43 Bkz. W.K. Lowther (')arke, s. 231, Krş, Ezekiyal, 37/14; Joel, 2{29.
44 Bkz. Matta. 3/ 5-6; Luka, 3/ 3. Krş. De Bossuel, s. :nO-331.
45 Bk;. Matta, 3/ i6; Markos, i/ 9; Luko, 3/ 21.
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fından değişik şekiIIl~rd'e yorumlanmış, ileride Hz. İsa'ya atfedilecek
insanüstü özelliklerin temeli, hatta ilanı olarak değerlendirilmiştir.
Hz. Yahya 'ya atfedilen "ben mesih değili,m ancak onun önünde gön-
derildim ... O büyürnek bana da küçülmek gerekir"46 cümlesiyle İEa
yücdtilmiş ve üvülmüştür.47 Fakat Yahya'nın günahkarlatı vaftiz
etme olgusu ve İsa'nın Vl1ffizolma realitesi "kendisi bundan münezzeh
ve ihtiyaç hissetmfdiği"48 şeklinde yorumlanarak, onun sıradan bir
insan olmadığı ve gerçekte vaftize ihtiyaç duymadığı belirtilmek is-
tenmiştir.

Hıristiyanlara göre Hz. Yahya'nın yaptığı vaftiz, Hz. İsa'yı keş-
feden, ona giden yolu hazırlayan bir vaftiz olarak görülmüştür. Onun
yaptığı vaftiz özünde, Kutsal Ruh, ilahi lütuf, günahkarların yarar-
landığı semavi rahmetin bulunmadığı ve sade bir su vaftizi olarak
nitelenerek LSa ve onun öğrentilerini benimseyenlerin yaptığı vaftizin
gerçek olduğu ima edilmiştir.49

B. İsa'nın .Vaftiz Olması ve Hıristiyanlıkta Vaftizin Yerleşmesi
Hz. İsa'nın büluğ çağı sonrası döneme ait bilgiler incillerde yok

denecek kadar azdır. Matta, Markoe. ve Luka incillerinde, İsa'nın
kısa bir hayat hikayesi bulunmaktadır. Burada İsa, dini sorumluluk-
larını yerine getirmek ie.t,ıyen samimi bir Yahudi olarak tanıtılmakta,SO
dini geleneğin pratiklerinden sayılan vaftiz olmak için, Vaftizci
Yahya'ya gitmekte ve onun tarafından vaftiz edilmektedir.sı

Hz. Yahya, "Fakat benden sonra gelen, benden daha kuvvetiidir.
Onun çarıklarını taşımaüa ben layık değilim. O sizi Ruhulkudus ile
ve ateş ile vaftiz edecektir"52. "Benden sonra, benden daha kuvvetlisi
geliyor. İğilip onun çarıklarının bağını çözıneğe ben layık değilim.
Ben sizi m ile vaftiz ettim, fakat o sizi Ruhulkudus ile vaftiz edecektir"s3
şeklindeki ifadelerle Hz. İsa'nın kendisinden daha )'Üce bir makarnda
olduğunu haber vermişti]'. Daha sonra Hz. İsa'nın vaftiz olmak için
kendisine geldiğini gören Hz. Yahya, tcvazu ile, "Ben senin tarafından
vaftiz olunmağa JlluhtaclID, sen bana mı geIiyorsun"S4 diyerek onun

46 Bkz. Yuhanna 3/28-30.
47 Bkz. Matt.a, 3/ 13-16; lllarkos. 1/7-8; Luka, 3/16.
48 Bkz. tlyas'Makar, 491.
49 Bkz.' De Bossuel. s. 332.
50 Bkz. Luka, 2/ 27.
SI Bkz. Matta, 3/ ı:ı-16; Ma ,ko5. 1/ 9-11; Lukd, 3/ 21-22.
52 Matta, 3/ ll.
53 Markos,I! 7-8; Kl'ş. Luk<., 3/16-17: Yuhanna, 1/27.
54 Matta, 3/ 14,
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vaftize ihtiyacı olmadığına işaret etmiştir. Bundan sonrası Yuhanna
inciünde şu şekilde anlatılmaktadır: "Ertesi gün, İsa'nın kendi8ine
gelmekte olduğunu Yahya görüp dedi: İşte dünyanın günahını kaldıran
Allah'ın kuzusu. Benden sonra bir adam geliyor ki, benden ileri oldu,
çün~ü benden önce idi, diye söylediğim adam budur. Ve ben o'nu bil-
mezdim, fakat kf"ndisi İsrail'e bildirilsin diye, ben su ilc vaftiz ederek
geldim. Yahya şehadet edip dedi. Ruhun gökten güvercin gibi indiğini
gördüm ve onun üzerinde kaldı. Ben onu bilmezdim; fakat m ilc vaftiz
etmek için beni gönderen, bana kendisi dedi: Kimin üzerine ruhun
inip kaldığını görürsen, Ruhulkudüs ile vaftiz eden odur. Ben de görüp:
Allah'ın oğlu budur diye şehadet ettim."55

Hz. Yahya'nın önceden haber verdiği durum yaptığı vaftiz ile
teeelli etmiş ve o, daha önce görmediği İsa'yı alametleriyle tanımıştır.
İncillerin beyanına göre İsa'nın vaftiz olayı şu şekilde sonuçlanmıştır:
"Ve İ~a vaftiz olunup hemen sudan çıktı ve işte gökler açıldı ve Allah'ın
Ruhunun güvercin gibi inip üzerine geldiğini gördü ve işte göklerden
bir ses dedi: Sevgili oğluıı:ı hudur, ondan razıyım. "56

Hz. İsa'nın vaftiz olması, Hıristiyan ilahiyatçıların çeşitli yorum-
lanna sebep teşkil etmiştir. Nitekim insanların, günahlarından arınmak
için Hz. Yahya'ya vaftiz olmak üzere gitmeleri, Hz. ha'nın günahkar
olup olmadığı sorusunu akla getirmiştir. Şayet Hz. Yahya günahkarları
vaftiz ediyorsa Hz. İsa, neden onun yanına gitmiştir? Hz. Yahya'ya
isnat edilen ifadelere itim at eden ilahiyatçılar, İsa'nın esasta vaftize
ihtiyaç hissetmediği noktasında birleşmişler ve onun vaftiz - olmasını
şahsi günahlarından arınm'ak yerine insanları günahlarından temizlemek
için bir başlangıç olar"k değerlendirmişlerdir.57 Hatta E. ki Ahit'de
geçen; "İşte, kendisine destek olduğum kulum, canımın kendisinden
razı olduğu. seçme kulum; Ruhumu onun üzerine koydum; milletler
için hakkı meydıma çıkaracaktır ... "58 şeklinde tanıtılan kimseyi
İsa olarak Yol'umlamışlardır.59

Hz. Yahya tarafından vaftiz edilen Hz. İsa'nın, incillerde anlatılan
bu özelliklerine rağmen, kendisinin herhangi bir kimseyi vaftiz ettiği
bilinmemektedir. Ancak, "İmdi siz gidip bütün milletleri şakirt edin,

55 '\ uhaııoa, 1/ 29-34.
56 Matta, 3! 16-18; Krş. Markos, 1/ lll-ll; Luka, 3/ 22.
57 Bkz. De Bossuet, 339-40; Krş. Romalılara. 6/ 2-4.
58 lşaya, 42/ 1.
59 Bkz. De Bossuet, 341.
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onları Baba ve Oğul ve Rulıtilkudiis ismi ilc vaftiz eyleyin"60 ifade"i
vaftizin dini bir emir olarak Hıri,tiyar lar arasında uygulanmasının
sebebi olmaktadır. İnsanlardan iman edi]) vaftiz olanların, kurtulacaaı

, ~
belirtilmekte, iman etmeyenlerin mahkuın olacağı açıklanmaktadır. 6ı

Böyl~ce iman ile vaftiz arasında bir ilgi kıırulmaktadır. \

C. Hıristiyanlıkta Vaftizin Gayesi ve Önemi

Hıristiyanlıkta vaftiz, çeşitli maddi ve manevı yararları olduğuna
inanılan ve dinen yapılmas; gerekli olan bir sakramenttir. Bunun Hıris-
tiyanlıktaki yerini ve hangi gaye ile yapıldığını belirtmeden önce' Hz.
Yahya 'nın yaptığı vaftizin özelliklerine işaret /ltmekte yarar vardır.

Hz. İsa'd~n önce, ç(~şitli probl~!TIlerl(~ karşılaşan insanlar, bu
problemlerin' çözümündt, Hz. Yahya'dan yararlanmışlardır. O, kendi-
sine gelenlere yardımcı olabilmek gayesi ilebazı öğütler verm;ş, günah
işlememeleri için. onları uyarmıştır. Bu arada günah işlemiş olan fakat
affolunmayı isteyen im;anlara Hz. Yahya, tevbe, züht ye, oruç gibi
manevi arınma yollarını göstermi~, onları Ürdün nehrinde vaftiz et-
miştir.bı Bununla birlikteYeni Ahit'de yeralan "Çünkü Yahya 'su ilc
vaftiz etti ve fakCit çok gün geçmeden, siz Ruhulkudüs ile vaftiz oluna-
caksıruz,,6J cümlesi eSa5 alınarak Hz. Yahya'nın vaftizinin Kutsal
Ruhtan mahrum olduğu belirtilmiştir. Hatta onun vaftizi, yapılaeak
olan Hıristiyan vaftizi karşısında küçiimsenmiş,imanlara lütuf ve
semavi rahmet vermediı~.günahkiirların ondan tam olarak yararlana-
madığı şeklinde nitcle~ miş, bütün bunların İsa'nın vaftizine bırakıl-
dığı ileri süriilmiiştür.64

Kutsal Ruh ve sema"ı ateşle dolu olduğuna inanılan İsa'nın vaf-
tizi; Kutsal nuh 'un bu suyu canlaudırdığı, iiretiri yaptığı ve ec~cdi
yıkarken kalbi ateşlendirdiği gerekçesiyle Hz. Yahya 'nın vaftizinden
üstün görülmüştür.6s Bu durumda Hz. İsa'nın vaftizini kabul edenlerin
farldı gaye ve hedeflerinin bulunması gerekmektedir. Temelde ideal

. hir Hıristiyanın özelliklerini gösteren ve vaftiz ilc gerçekleşeceğine
inanılan g3yeler ııunlardır:

60 Bkz. Matta, 28( 20.
61 Bkz. Markos, 16(16.
62 Bb. De nnssll"t, 330.
63 BesilIbin t şıeri. ı!5.
, 64 Bkz. Dh 13osslıet, 332.
65 Bkz. De Bo"sııet, 33~: Krş. 'tat:a. 3./ 11; Lııka, 3(16: "ııhannn, 3.'5: Resullerin İşleri

1( S; 19i.4.
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1- Hıristiyanlığa girm~k,

14.1

.J Asli günahtan kurtulmak,

3- Günahsız olarak yeniden doğmak ve yaratılmak,

ıı- İsa ile bütünlc~mek,

5- Ruhi eanlılığa ka\"uşmok,~"

Bütün hunlar inamlarak yapılan bir vaftizin kişiye kazancimlığı
nimetIerdir. Nitekim bir iusan vaf,tiz olmak suretiyle "Te"lis"e inancını
açıklamış ve Hıristiyanlığa girmiş olmaktadır. Böylece 0, 1s[t ile bütün-
le~erek ruhi canlılığa kavuşmakta ve her türlü günahtan kurtulmaktadıl".
Ayrıca vaftiz insanlara ~ii imkanları da sağlamaktadır:

1- Melekih al~minc girerek, insani sıkıııtılardan kurtulmak,

2- JIıristiyanlığı kabul etmekle imtiyazlı bir sınıfa girmiş olmak,

3- Vaftiz say('~inde zillettcıı kurtularak fazilet ve şerefe ermek.

4- Hayatın ~e~ihne2i ve bu alemden uzaklaşmak,

5- Belirli kirlerden kurtularak sorumluluk duygusu ile birıikt~
çeşitli nimetIere kavuşmak.

Baba-Oğul-Ruhulkudüs adıııa vaftiz olan bir Hıristiyan "Teslis"c
inancını açıklamış67 ve yeryüzünde insanın kavuşabileceği eIl biiyük
nimct~ kavuşmuştur. Nitekim vaftiz, öncekri bünnettcn Lekienilen
şeylerin daha mükemmel ve manevi bir şekle sokulnıuş halidir.68 Sünuet
sadece bir scmbol olarak görülürken, vaftiz, zorunlu olarak insanm iç
dünyasını ilgilendirmcktc, çocukların Hırsiıiyan. öğrctisiylc terbiye
I?dilmesine vesile olmaktadır.69. Böylece vaftiz hem büyük, hem d~
çocukların ruhi canlılıklarıEI kazanarak iman yoluyla Kilise'ye üyc
olmalarını sağlamaktadır.70

66 Bkz'. D" Ho.,llet, 339; John MeKcIlzie, 79: John Power, "The eall To Penanee in Thc
Old Testament", Sin and Repentance. Ed. ,Denni. O'eallaghan, Dublin, 1967. s. 23-25; Ceymis
Eni. Umullahut en -i\i7.aml, Kahire, 1971, '.1074: Matta Henry, Tefsir-i Matta, Ter. Markos
Davud, Kahire 1977, 11/545; The Hcy-Mermet, :,"u'rninu, Lübnan, 1983, s. 392; Karl Rahncr
Herbert Vor~imler, "Bartism", Dictionary of Theology, New York, 1985. 8. 39; F.L. Cro5<;,
"8aptism", The Oxford Dictiımary of Christian Church,. O"ford, ]985, s. 127; M. İzzct Tahtavi .
•. 63, Krş. Yııhaııııa, 3/5; Resullerin Işleri. 2/ :{8; Romalılam, r, /4-5: C"latyalllara, :ı.' 27.

67 Bkz. Yusuf Rcyya. el.r':oIlIItu'I.Mesih\ "".I.Tnsanu.l.:I1u ••••r. Beyrut, ]Q84-5 (I-II!,
LI L 68; lIyas Mak"r, 49,1, ,.98.

6RBb. İlyas Makar, 494, Krş. i Ko.inırıs/ulara, 10 i J .. 3.
69 Bkz. İlyas Makar, 4-96, 499, Krş. Yulıanna, 3/5 ..7.
70 Bkz. Ceymis Eııi, lU74. Krş. Rcstıllerin tşleri, 2/41-47.
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Vaftizde, iman, davranışlar (amel) ve pişmanlık ifadesi (tevbe)
biraraya gelmektedir. Biı işlernde kişi samimi olarak Mesih ile birleşir;
kurtuluşa, günabların affına ve Kutsal Ruhun inayetine ulaşır. Böylece
Mesih, vaftizde parlayan bir ışık ve hayat veren bir kaynak olur.n

Vaftiz olmak suretiyle, yukarıda işaret edilen husmlara nasıl
kavuşulacağı konusunun izahının aklen mümkün olamayacağını belirten
Gregory Baum, HıriEtiyan vaftizinin etkilerinin hissedilebilmesi için
tecrübe edilme!'inin gerekli olduğunu; daha açık bir ifade ile Hıristiyan
olmayanın bu sırıarı kavrayamayaeağını belirtmiştir.n Eğer bir kimse
Tanrı'nın aşkının ~effi;'lVıateşiyle dolu olarak vaftizden çıktığına inan-
mazsa yapılan vaftiz İsa'nın ~aftizi değildir. Vaftizin olgunlaşması
Tann'yı sc' meye bağlıdır. Bunun yolu da İsa' ile bütünleşmektir. İsa
ile bütünleşmeııin yolu ise, ancak onun ateşi ile vaftiz olunmak, onun
tarafından kutsanmaktan geçmektedir.73

Hıristiyanlıkta vaftizin sf'mbolik ve teolojik önemini ilk tanımlayan
Pavlus olmuştur. Ona göre mühtedı suya girerek, İsa'nın ölümüne
katılmakta (haça gerilmekte) onun yeniden dirilmesi ile de yeni bir
manevi hayata sahip olmaktadır.74 Pavlus'a göre günah, akan su ile
değil ancak Rabbin öliımü ve yeniden dirilmesi ilc temizlenmektedir.
Hıristiyan, vaftiz yoluyla bu yeni varlığa katılabilmektedir. O, vaftiz
suyunu ilk önce günahkar kişinin daIdığı ölüm suyu, sonra da onun
. içinden çıktığı hayat suyu olarak tanımlamaktadır/s

Bütün bunlar, Hıristiyanlıkt ••, vaftizin tam olarak yerine getirilmesi
gereken IDnı bir ayin olduğuna işaret etmektedir. Allah'ın emirlerine
engel olacak şeyleri tiimüyle ortadan kaldırabilmek için vaftiz olmak
gerekmektedir. Zira vaftiz olan herkes İsa'nın yoluna girmekte vc günah-
lanndan arındığı şuuruna ermektedir.76

Hıristiyanlıkta İsa'nın vaftizi, kendisinde Baba, Oğul ve Ruhul-
kudüs'ün tezahiir etmesi sebebiyle, onun alenı vaizliğinin iliiııı ve teslis

7l Bkz. Greg'or~TBanm, "Baptism", Eneyelopedia of Theology Ed. Karl Rahner, New
York, 1986, s. 67-69.

72 Bkz. Gregor)' Danıu, :;. 66.
73 Bkz. De Boss:.ıet, s. 332-333.
74 Bkz. Romahlara 61 3-.ı, Ayrıca Bkz. :\lielıel Mcslin, 1I/62; Mireea Eliade, İmgeler

Simgeler, çev: M. Ali Kılıçlıay, Ankara 1992, s. 185:
75 Bkz. Tiııısa, 31 5-6; A~r,ea Bkz. Karl Bnrth, Dogmatie in (Intline, Ter. G.T. Thom,on,

Loııdon-1949, s. 1;1; Hans Li,~tzmann, A. Historı, of Farl\' Church, Ter. Berlranı I.ee Wooi',
;'.ew York, 1961 sh. 12(1-121.

76 Bkz. De Bos,met, s. 339.



HIRİSTİYANLIKT AKİ VAFTİz ANLAYıŞı ..• 143

adına vaftiz etme misyonunun havarilerine verilmesi şeklinde anlaşıl-
maktadır.77 Ha"ıuiler Yahya'nın vaftizinden farklı olıırak teslis inan-
cının jkrarına götüren iç değişimin gereğini de yerine getirmektedirler.78

Vaftiz, dini hayata ve kilise cemaatma girmeye vesile olduğundan
dolayı, ruhi aydınlanma için bir araç olarak kabul edilmiştir. Doğu
kiliseleriııde vaftiz yoluyla Hıristiyanayinlerine başlayanlar "aydın-
lanmış" olarak isimlendirilmektedir. Nazianzus'lu Gregory vaftiz olan
mühtediyi, Tanrı'mn insanda sembolik olarak doğuşunu s~mgeleyen
ışığa gözlerini açmış kimse olarak tarif etmektedir. Havari Eplıasions
"uyuyan kişi uy~n. İsa senin üzerine padayarakdoğa~al~"; İskenderiyeli
element "vaftizlendik aydınlandık, aydınlandık' adapte olduk, adapte
olduk mükemmelleştirildik, mükemmelleştirildik ve biz ölümsi.:zleş-
tirildik" ifadeleriyle vaftizi aydınlanma şeklinde nitelemişlerdir. Böylece
ilk dönemde kilisede vaftiz, açıkça kişinin ilahi ışığı tanıması ve daha
bu dünyada iken edebi hayata katılması için gerekli bir giriş olarak
kabul edilmektedir.79

Sakramentlerin veya daha geniş anlamda dini değerlerin öncelikleri
konusunda bazı görüş ayrılıkları bulunan Hıristiyan teolüglarının hepsi,
vaftizin önemi ve vaftiz olan kimsenin İsa ile bütünleştiği inancında
birleşmektedir.' Bu gerçek, Gregory Baum tarafından şöyle ifade edil-
mektedir: "Bugünkü HıriEtiyanlara göre vaftiz, hala bütün sakrament-
lere bir giriş (başlangıç) Hıristiyan hayatına ve bundan sonra nihai,
eskatolojik son olan ebedi hayata bir giriş kapısıdıl'. Vaftiz "asli günah"ı
ve bütün kişisel günahları giderir, Hıristiyanları, takdis edici inayet
vasıtasıyla ilahi tabiatın iştirakçisi yapar. O, kişiyi, diğ('~rsakramı;mtleri
kabule ve kiliseye, diğer sahipler gibi, bağlılığa ortak olmaya çağırır
ve yetki verir." Ancak bütün bunların tecelli edebilmesi için kişinin
Hıristiyanlığı inanç olarak kabul etmesi, itaat ve azim ile kendi özel
hayatında bunu somutlaştırma&ı gerekmektedir.so

Hıristiyanlıkta, vaftiz konusunun doğrudan veya dolaylı bir şekilde,
çeşitli tarihi olaylarla ilgilendirilerek önemine işaret edilmektedir.
Bunların başınd,a Hz. Adem-Hz. İsa arlli'mdaki ilişki veya karşılaştırma
gelmektedir. Vaftiz olan kimse, İsa'nın yolundangiderek, Adem'in
günahtan 80nra yeniden giydiği, eski yozlaşma ve günah elbiselerinden-
sıyrılmakta, Adem'ir düşüşten önceki (eennetteki) konumuna geri

77 Bkz. Mattn, 28/ 19; Y"hnnna, to / 1-2.
78 Bkz. Michel Meslin, il /61.
79 Bkz. Mirhel Meslin, II i 62.
80 Bkz. Gregory Baum, 8. 69.
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dönmüş olarak kabul edilmektedir. Kirillos "Ey harika şey. Herkesin
gözü önünde, hiç utan(; duymadan çıplaktınız. Bunun neden; cennette
hiç utanç duym~ıdan çıplak olan ilk Adem'in inigesini kendiniz de taşıvor
olmanıidıı" diyerek Adem-İsa arasıııdaki ilişkiye dikkat çekmektedir.81

Vaftizin temel u~surunun su olması sebebiyle, vaftizle Nuh tufanı
araMnda bir benzerlik kurulmaktadır. Vaftizde suya dalau kimselerin,
günahlarından dolayı sularda boğulan insanlarİ temsil ettiği, sudan
çıkarken de, yeni Nuh--İsa sayesinde, o kimsenin yeni bir hayata kavuş-
tuğuna inanllmaktadır.82

Hıristiyanlıkta vaftizin su ile yapılması ona ayrı bir önem veril-
mesine sebep olmaktadır. Tertullianus'a göre su, ilahi Durun ilk maka-
mını teşkil etmektedir. Canlı yaratıkları üretilmesi için ilk defa suya
eIİuediImiş,83 'hayatta olan her şey mdan üretilmiştir. Tanrı'nın bizzat
insanı yaratırken su kullanması, vaftizdeki suyun içinde hayat verme
özelliğinin bulunduğu inancını pekiştirmiştir. Ayrıca vaftiz suyu üzerİne,
Ku'tsal Ruhun' üretkediğini kazandıran bir duanın yapılması, vaftiz
olan kimseye ebedilik ve ",elamet kazandırması bakımından önemli
görülmüştür.84

Genel anlamdı! vaftiz, Hıristiyan hayatının dini ve ahlaki bütünleş-
mesini göstermekte, geçmişi hatırlatarak ruha asli durumunu kazan-
dırmaktadır.85

D- Vaftizin Yapıldığı Zaman ve Şekli

Hıristiyanlıkta çeşitli 'gayelerle yapılması geıekli görülen vaftizin
kimlere ve ne zaman yapılacağı huı!Usu tartışma konusudur. Zira vaf-
tizin yapılış gayesi, onıın yapılacağı zaman ile yakından alakalandml-
maktadıl'. Nitekim her insanın "asli günah"la86 dolu olarak duğduğuna
inananlar, bu günahtan temizlenmek için, doğumundan belli bir ~üre
sonra, onlara, vaftiz yapılmasıpı istemektedirler. Bunlara karşı çıkap
bazı teologlar ise, vaftizi Hıristiyan olmanın bir gereği olarak kabul
etmekte, dolayıı,ıyla, insanID belli bir fiziki ve akli olgunluğa ermesi
gerektiğini şart koşmaktadırlar. Bu sebeple, bunlar, henüz kendileri ile

81 Bkz. Mircea Eliade, s. 187: hdem-tsa konusuııda geniş il!!i için Bkz. Mustafa Erdem'
Hz. Adem (tık İnsnn), Anknra 1993. s. 91-96. •

82 Bkz. Mircca Elinde, 8. 186.
83 Bkz. Mircen Elinde, s. 18,ı, Krş. Enbiyn, 30.
84 Bkz. Mircen Elinde, 8. !8,ı-5.

85 Bkz. De B08suet, 8. 3n.
86 Bu k"nud~ g(mi~ bilgi için hkz. Mııstafa Erdem, 84-91.
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ilgili karar veremedikleri için çocukların vafti~ edilme~ini .uygun bul-
mamaktadırlar. -

Hıristiyanlık tarihi bir bütün olarak elc alındığında İsa'ya gerçekten -
inanan ve ona itaat eden berkese vaftiz yapıldığı görülmektedir. Ayııca,
ana ve babası veya onlardan herhangi biri inanmış vc kiliseye bağlı
dan kimselcrden doğan çocuklara da vaftiz yapılagelmektedir. Yetış-
kinler sözkonusu olduğunda iman ikrarını bozacak herhangi birşeyi
olmayan ve kalben sadık b~r şekildc iman edenlere, Hıristiyan öğretisini
kabul ettiğini veya İsa'ya imanım açıklamak şartıyla vaftiz uygulan-
maktadırY

Hz. İsa'dan sonra Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde, farz bir ibadet
anlayışı içcrİEinde Hıristiyanların çocuklarını vaftiz ettirdikleri görül-
mektedir. Çocuk vaftizinin Eski Yahudi- Hıristiyan ccmaatı ile bağ-
lantılı olduğunu ileri süren Gerhard Blail, bü~un II. asırdaHıristiyanlar
arasında görüldüğünü, ilk Kilise Babaları İrenaus, Tertullianus ve
Origenes'in çocuk vaftizini tanıdıklarını belirterek, 200. cü yıllara ait
Grobin yazıtlarında ~ocuk vaftizi uygulamalarından sözedildiğini
nakletmektedir.88

Çocukların vaftizi ile ilgili ilk ciddi tartışmaların ve görüş ayrılığının
II. asrın sonlarına doğru Kibriyanus ile Tertullianus arasında olduğu
dikkati çekmektedir. Yeni doğan her çocuğun "asli günah "tan etkilenip
etkilenmediği konusu üzerinde odaklaşan hu tartışmalarda, yctişkin-
çocuk problemi üzerinde durulmadığı görülmektedir. Daha çok vaftizin
amacını tesbit etmek için ortaya atılan fikirlerde Kibriyanııs, Yahu-
dilikteki "sünnet" gelencğinin benzeri olarak, çocukların doğduktan
sonra sekizinci günc kadar vaftiz edilmcsinde ısrar etmektcdir.89 O,
günahsız olanların bile vaftiz edilmesi gerektiğini ileri sürerck "onlar
günahsız oldukları halde neden vaftiz edilmerecekler diye sormakta,
vafti,zin her halukarda yararlı bir ayin olması sebebiyle uygulanması
gerektiğine işaret etmektedir.90 Tertullianus ise, ı çocukların, vaftizin
anlamını kavrayabileceklcri bir yaşta vaftiz edilmelerini istemcktedir.91

O, "mademki çocuklar masumdur, neden vaftiz edilmelidir" şeklinde
'soraı ak, vaftizin masum olanlardan ziyade günahkarlara yapılmasının
'gereği üzerinde durmaktadır. Ona göre çocukların masumiyetini iddia

B7 Bkz. Ce}mis Eni. s. 1\17';.
BB Bkz. Gerhad Rlail, Meine Evangelisehe Kirche, Slul;:nrt, 1'lB3. s. 31.
89 Bkz. ılyas !\Iakar, s. 49B.
'lll Bkz: Yusuf Rena. i: LLS.

91 Bkz. tıyas Makar, s. 49B.



146 MUSTAFA ERDEM

etmek, vaftiz edilmelerin; istememektir. Oysa herkes asli suçtan etki.
lenmektedir. İşte vaftiz, Adcm'den bütün insanlığa miras yoluyla geçen
bu günahı, ortadan kaldırmak için yapılmalıdır.92 Böylece her ikisi ~de
çocukların vaftiz edilmesi konusunda birleşmektedir.

Vaftizin kimlere ne zaman yapılacağı hw"Usundaki tartışmalar
daha sonraki dön~mlerde de dcvo.m etmiştir. Nazianzus'lu Gregory
İsa'ya ıman ve Hıristiyan hayatına girmeleri için, insanların daha ilk
günlerinden itibaren vaftizi e mühürlenmelerini, mutlaka vaftiz olmalarını
istemektedir.93 Ambroise de Kipriyonus'un fikirlerine paralelolarak,
asli günahtan temizlenmekten ziyade, Allah'ın melekutuna hazırlan-
mak için çocukların vaftiz edilmesi görüşünü paylaşmıştır. St. Augustin
ise çocuklarda a:,1I günahın bulunduğunu, vaftizin İsa'ya ve onun öğ-
retilerine iman ile, bu günahı temizleyen bir sembolden ibaret olduğunu
söylemiş ve çocuklarm vaftiz edilmeleri görüşüne katılmıştır.94

Vaftizi, Yahudilikteki "sünnet "iq, Hıristiyanlıkta aldığı bir şekil
ve onun uzantısı olı;lrak görenler; Yahudiliktc çocukların dinin tabii
üyesi olmaları se:~ebiyle sünnet edildikleri noktasından hareket etmişler
ve Yeni Ahit'deki bazı cümleleri buna delil göstererek95, babalarının
KiliEe'ye üye olmaları scbebiyle çocukların da kilisenin tabii üyesi
sayılabı~eeeğini kabul etmişlerdir. Dolayısıyla Kilise, çocuklan da kap-
sadığıiçin onlann vafti.z edilmeleri gerektiğini belirtmişlerdir.96

İlk devirlerde, Kilise Babaları arasında dini teferruat olarak görülen,
zaman zaman tartışmalara sebep olan çocukların vaftizi, IV ve V.
yüzyıllarda normal olarak kabul görmüştür. VI. yüzyıldan itibaren son
zamanlara kadar özellikle Katolik KiI;sesi, yetişkinlerin refakatinde
çocuk vaftizine izin vermiştir. X ve XI. yüzyıllarda be'beklerin doğu-
mundan hemen sonra vaftiz edilmesi çok popüler bir hale gelmiş, bu
durum XIII. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. Çocuk vaftizi
XIV. yüzyılda lıasitleştirilcrek, çocuğun haşının üstüne su dökülme~i
şeklinde, sembolik bir f,uya daldırma ayini olarak uygulanmaya baş-
lamıştır.97

Çoeuklann, Hıristiyan öğretisiyle terbiye edilmesinde vaftizin
etkifi olacağını ileıi sürenlere, "vaftiz gerı;eğe işliret eden bir sembol-

92 Bkz. Yusuf R"yya, ii 114-115.
93 Bkz. tıyas Makar, s. 498
94 Bkz. İlyas Makar, s. 498.
95 Bkz. ResuIlerin İşleri, ltı 148; 16 i ıs, 33; 18 i 8; i Koriııtos!ıılara, i 146.
96 Bkz. Ceymi. Eni, s. 10'17; Gerhard Blai!, s. 31.
97 Bkz. Michel Mcslin, il i 62.
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dür" diye karşı çıkanlar olmuştur. Gerçek olmazsa sembolün işe yara-
mayacağını belirten bu görüş "ahjpleri; Markos 16/16 cümlesindeki
"kjm inanır ve vaftiz olursa kurtulur" ifadesini delil göstererek, vaftizin
imana bağlı olduğunu ileri sürmüşlerdjr. Buna göre çocuk önce iman
ederek yeniden doğmuş gibj olmalı ve sonra da vaftiz yapllmalıdır.9s

Böylece iman etmek için gerekli olan büluğ çağı; vaftiz olmak için de
uygun bir zaman olarak tayin edilmiş bulunmaktadır.

ISITde Batı'da meydana gelen Reform hareketindE', çocuk vaftizi
d~ belli b'aşlı tartışma konuları arasında yer almıştır.99 Çocuk vaftizjnin
yaygın bjr şekilde uygulanması bazı Hıristiyanlann tepkisine yol açmış
ve "Yeni Vaftizciler"loo grubunun ortaya çıkmasının başlıca sebebi
olmuştur. Bu yeni hareketin mcnsuplarına göre; Hıristiyan cemaatına
katılma ayini, sadece İsa yoluyla kurtuluşaereceğj kanaatına varan ve
vaftiz edilmesini jsteyen yetişkinlere münhasır kılınmıştır. Dolayısıyla
bunlar, sorumluluk çağına gelmemiş çocuğa yapılan vaftiz in geçerliliğini
inkar etmiş, daha önceden, çocukken vaftiz olanların, yetişkjn olarak
tekrar vaftiz olmalıirını istemişlerdir.loı

Yeni Ahit'de çocuklara vaftizin gerekli olduğuna dair hiçbir kesin
belgenin bulunmadığını belirtcn Gerhard BIaiI. incillerde geçen bilgi-
lerin kesinlikle çocuk vaftizi olarak yorum1anamayacağml iddia etmek-
tedir.1Oı Michel Meslinde Kilise'nin ilk dönemlerinde bebek vaftizinin
belki de uygulanmadığını belirterek, iç değişimin bütün sonuçlarını
kabul etmekt~ isteksiz davrananların, ölüm anına kadar, vaftizi erte-
leyebileceklerini söylemektedir. 103

Günümüzde Hıri~tiyau kiliseleri arasında yetişkinlerin vaftizi
ağırlıkta olan bir görüştür. Bunda şüphesiz, kişinin inanarak Hıristiyan'
olma isteği ve bunun için vaftizi bir araç olarak seçmesinin rolü büyüktür.
İncillerde bu konularda ayrıntılı bilgilerin bulunmaması ve ilk döngm-
lere ait çelişkili ifadelerin nakledilmesi, konunun tartışılarak gün-
demdeki yerini korumasının nedeni olmuştur. Vaftizin uygulanmasında,
yetişkinler üzerine açıklanan görüşler temel teşkil etmiş, çocuklar top-
lumun bir parçası olması sebebiyle, Kilise ve Mesih cemaatına kabulünün
uygun olacağı üzerinde durulmuştur. Günümüzdeki uygulamalarda

911Bkz. İlyas Makar, s. 496.
99 Bkz. Michel Mcslin, ii 162.
100 Geniş Bilgi icin Bkz. Michel Meslin LI / 63.
101 Bkz. Michel Meslin, 11/62; Gerhard B1ail, 30.
102 Bkz. Gerhard Blail, s. 31.
103 Bkz. Michel Meslin, LLL 61.
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çocuklar anne ve lıabalanyla birlikte, yetişkinler gibi muamele görmekte,
iman ikrarı, vaftiz istc:ği ve şeytandau kurtulma gibi dini gerekçelere
uayanamk vaftiz cdüm,}ktedir. 104Bazı teologlar, Hıristiyan çocuklarımn
vaftiz edilmeıncIeri durumunda hdak olacakları korkuwyla değil,
Hıristiyan kilis'.~ muhitinde. doğduğu ve onun üyeei bulunduğu için
vaftiz yapılmalarının. uygun olacağ1ll1 ileri ı>ürmektedirkr.ı05 .

Katolik Kilis'si, çocukları vaftiz etmek için, Hıristiyan ebeveyn-
lerden, vaftiz ana ve babalarındaıı biriman ikrarı istemektedir. Böylece
çocuk,doğumundan itibaren vaftizin inayetindeE yararlaıımaktadır.
O, büluğ çağına ulaştığl1lda, daha önce yapılan vaftiziı::i şahsi bir
iman ikrarı ilc kabul edip etmemekte Ecrbest olmaktadir.,06

Vaftiz için özel bir gün yoktur. Kiliscnin ilk yıllarında Paı;kalya
gecesi ve Pentacost'th: yer aldığılo~ veya Cumartesi gUllU yapıldığı
] ivayct edilmiştir.ıo8 Daha sonra çeşitli vesilelerlc vaftiz günleri ihdas
edilmiş veya şartların. gereğint~ göre ht;rgün vaftiz yapılması uygım
bulunmuştur.

Katolik Kilisesi, vaftizin vaktini serbest bırakmakla birlikte,
çocuk ve hastaların mümkün olduğu kada! çabuk vaftiz olmasını gerekli
görmüştür.l09 Kendi adetleri~e göre yapılan vaftizi, kişinin, selameti
için :-:ar;:ri olduğuna inanan Katolikler, ijlüm tehlikesi olan doğmamış
çoc,ıkların bile vaftiz edilebilf'ceğini kabul etmişlerdir. i LO

Vaftizin kimlere ne zaman yapılacağı problemi, kimlerin vaftiz
yapae"ğı wrusunu gü!ldemt getirmiştir. Bütün Hıristiyanlar vaftiz;n,
HıriEtiyan cemaatlIJIP. liderleı i. tarafından yapılması gerektiğini kabul
ederek bu sorunun cevabında birleşmişlerelir. III Tertullianus, vaftizin
sadece Psikopos tarafmdan yapılabileceğiııi ileri sürmcklc beraber bu
inanç daha sonra YUffilJ.şatllarak, başkalarının da vaftiz yapması uygun
görülmüştür. ıl2

104 Bkz. Gregory nanın, s. (,9.
i05 Bkz. Ceymi; Eni, s. L 077.
106 Rkz. Hıristiyan İlahi: ..atı, s. ı:n.
107 Christian Raueh, Taufe, (in) Dic Relj~jon in Gesehiehte Und Gegenwaru, Hennann

Gunkel, Leopold Zsehariıaek, Tubilıgcnl931, ll. Baskı, 5/1023; Michel lI1e;lin, I1/61; K.
Bihlrııcycr, H. Tndıle, ı. vc LV. yüzyıııarda Hıristivanl:k, <,c". Antun Giirul, İstanbul-
1972, s. 86.

iOR Bh. Chateaııbrinnd, (;cnic <lıı ehrisliani.",e, Paris, 1966, I/ 75.
109 Bkz. Christian Hauelıc, RGG. 5/1023.
110 Bkz. Christian Hauclıe, RCG, 5i1025.
III ~kı. Michel ~ıeslin, il i 61, 62: Chalcanbrian,l, i! 75.
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Vaftizi yapan kinise konusuııua emek bir yol izleyen Ccymis Eni,
kilisenin yasalolarak görevleD,dirdiği bütün rahiplerin vaftiz yapabile-
ceğini açıklamaktadır. Ona göre böyle birinin yaptığı vaftiz her yerde
geçerlidir. Resmı görevlilerden hirisinin bulunmaması halinde immmış
bir Hıristiyan da vaftiz yapabilir. ı13

Vaftiz konusunda biraz daha serbe,t davranan protestanlar, vaftiz
yeri olarak mahalli kiliseyi kabul etmekle birlikte, şartların elvermemesi
halinde cv vaftizini mümkün saymı~lardır. i \4 Bunlar geçerli yapılmış
bütün vaftizleri Hıristiyanlığa kabul için IJenimsemişlerdir."5

~etiec itibariyle vaftiz, Kiliselerin en üst seviyedeki görevlileri
tarafından yapılmaktadır. Ancak imkfuJal'ln tam olmadığı yer v-e za-
manlarda bu görev, her seviyedeki din görevlisi hatta bir Hıristiyan için
mümkü.n. görülmüştür.116

Hiristiyanlar, uyguladıkları vaftizi, bir anlamda, Vl.'ftizci Yahya'nın
yaptığının devamı olarak görmektedirler. Ancak onun vaftizi nasıl
yaptığına dair, İncillerde açık bir bilgi bulunmamaktadır. Hz. İsa'nın
vaftiz olması ile ilgili olarak nakledilen rivayetlerde ayrıntılara giril-
meksizin "ve 'İsa vaftiz olunup hemen sudan çıktl""7 şeklinde bir ifade
yer alm'aktadır. Buna göre Hz. Yahya'nın insanları "suya batırma" şek~
linde vaftiz ettiği aııUışllmaktadır. ıIS Hz. Yahya'nın vaftizi ile ilgili kıs-
men de olsa bilgi veren inciller, Hz. İsa'nın yaptığı vaftizden veya vaftiz
edip etmediğindeu hiç söz etmemektedirler.ıl9 Dolayısıyla vaftizin dini
uygulama biçimi hakkında tatmin edici, detaylı bilgilere sahip değiliz.

Tertulliauus ve Hippolytus gibi ilk devir Hıristiyan teologları,
uygulanagelen vaftizde Hz. İsa'nın yaşadığı çağ ve bölgenin etkilerinin
hissedildiğini ve bunun akarsu vaftizi şeklinde olduğunu belirtmekte-
dirler. Gerek bunlardan gerekse St. Amroise'den nakledilen bilgilerden,
kilü:enin ilk yıllarında, vaftiz olacak kimseye ilahi isimlerin herbirisi
(Teslis 'in unsurlan olmalı) ••öylettirilerek suya daldn ma şeklinde vaftiz
edildiği anlaşılma kt"dır. 120

112 Bkz. Christian Hanch, HGG, 5! IOB.
iU Bkz. Ceyıııis Fni, iOH-5. -
114 Bkz. Christiaıı Ranch, R.G.G., 5/1023.
115 Bkz. Christian Rauch, R.G.G. 5/1025-6; Gerhard Blail, s. 3,1.
116 Bkz. Christian Rauch, R.G.G. 5/ 1025-6.
117 Bkz. Matta. 3/16; Ayr. Bkz. Markos. i/ LO.

118 Bkz. M. lzzet eı.T~hıa\'i, 5. 64.
II 9 Bkz. Gerhard BlaiL s.. ~l.
120 Bkz. Grcgor)' B.ıum, s. 6H; F.L. Cro,,: s. 126; Chaıeıınlır;anıl, If 76-7: .John:l-lcKcnzic,

5. 79.
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Yusuf Reyya, Romalı Hipolytus'urı 2 L5'de yazdığı "Elçilerin Tak-
lidi" isimli kitabına dayanarak vaftizin yapılış şekli hakkında şunları
nakletmektedir:

Vaftiz olunandan ıman ikrarı i~tenir. Rahip veya Papaz suyun
kenarında durur ve yardımcısı, vaftiz olmak ü.tcyenle b;rlikte suya
iner. Papaz vaftiz olmak i~teyenin başına dini koyarak: ,

- K<idir olan Baba Allah'a iman eder misin? diye sorar. Vaftiz
olan "hen O'na inamnm" diye cevap verir. Bunun üzerine Papaz vaftiz
olanı birinci defa suya hatırır. Sonra tekrar elini onun başına koyarak:

'--,- Ruhulkudüs vamtasıyla bC'kire Meryem'den doğan, ölen, def-
nedilen, üçüncü gün ölüler arasından kalkan, Baba'nın sağ tarafında
oturan, daha sonra canlı ve ölüleri dindar etmek için tekrar gelecek olan
Allah'ın oğlu İsa Mesih'e inanır mısın? diye sorar. Vaftiz olan., ben
inanırım diye eevap verir. Tekrar papaz tarafından suya batırılır. Sonra
aynı şekilde: .

- Ruhulkudü,'e, Kutsal Kilise'ye ve ce~cdhı diıileceğine inanır-
mısın ? diye ı>orar. O da evet dedikten sonra üçüncü kez suya batırılır.
Sonra vaft;z olaıı sudan çıkar. Bu uygulama üçüncü asra kadar inen
Hıristiyan teologlarının f,serlerinde yeygın olan b;r usuldür. Tertullianus,
Kibriyanus, İskenderiydi Diyanisyus bunlardan bazılarıdır.ııı

Kilise'nin ilk yıllarındaki vaftiz uygulamalan ile ilgili olarak
St. Ambroise şu bilgileri vermektedir;

V••ftiz, Cumartel',i giinü adayın burun ve kulak delikleri açılarak
görevlinin "açılınız" tahiriyle başlar. Çocuk kutsalların kutsallığına
sokulur. Merasimq.e piskopos, pC.paz ve yardımcısı hazır bulunur. On-
ların huzurunda şeytanın yaptıkları reddedilir. Çocuk, önce karanlık-
larin sembolü olan Batı'ya, l'onra İsa ile birleşmeyi sembolize etmek
üzere, nur ve ışığın semholü olan DGğu'ya döndürülür. Psikoposkutsal
kitabın sırlarını göstereD havuzu takdi~ eder. Haç işareti ilc tatlılaşan
h~vuz ~ularına mühtedi, teEliEinşerefine üç defa dalar. Bu arada ona su,
kan ve ruhun vaftizde şahitlik ettikleri öğretilir. Sonra piskopos elini
mühtedinin başına koyar.ak f., seçkin soya ve Tanrı'nın milletine katılmış
olur. Daha ~onra ayakları yıkamr ve ona çocukluk elbiseEi gibi beyaz
elbise giydirilir. Hıri~tiyanlığa ait bazı bilgiler verildikten sonra l'i8-
koposyiikEek sesle bir havClrinin şu sözlerini söyler: "Tanrı Baba size
mührünü vurdu. Tanrınız İsa sız! doğrul"dı ve sizin kalbinize kutsal-

121 Yusuf Heyya, LT! 68.
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ların feyzini lütfetti ... " Daha sonra bir ayin yapılarak vaftiz ~era-
monisi wna ermektedir.122

Vaftizin suya daIma şeklinde yapılacağı konusuna hazı Hıristiyan
çevI'clerinden itirazlar olmuştur. Bunlara göre, IIıristiyanIıktaki vaftiz
ile Hz. Yahya 'mnki arasında bir ilgi kurul'la ve ilk vaftiz uygulama-
larının suya daIma şekliyle yapıldığı varsayılsa bile, Im mantıken
doğru değildir. Zira Hz. Yahya'nın yalııız başına, aralarında kadın-
erkek, genç-ihtiyar üçbin kişiyi sadece perşembe gününde suya dal-
dırarak vaftiz etmesi aklen mümkün .olamaz. Zaten Yeni Ahit'de vaf-
tizin suya daIma şeklinin dışında, suyu dökme veya serpmeyoluyla
da yapıİabileceğine işaretler bulunmaktadır.123

Vaftiz kelimesinin Yu~anca karşılığının tam olarak t-uya hatırma
anlamı ifade etmediğini belirten Evangeüstler, su serpileı;ek yapılan
vaftizi, suya batınlarak yapıh ..na tercih etmişlerdir. Onlara göre gerçek
vaftizde suya batırma zarurı değildir. Nitekim bG.nlar Yeni Ahit'de
Hz. Yahya'ya atfedilen sözlerin hiçbirinin, suya hatırma anlamında
kullanılmadığını ileri sürmüşlerdir.124

Bütün bunlar, ister serpmek ister dökmek isterse daldıı;mak sure-
tiyle olsun vaftizde kullanılan malzemenin su olduğu konusunda ittifak
bulunduğunu göstermektedir. Ancak vaftizde suyun kullanımı zaman,
mekan ve şartlara göre değişiklik göstermektedir.

Vaftiz genel anlamda, dini bir merasim çerçevesinde, toplanmış
bulunan cemaat huzurunda yapılmaktadır. Ev vaftizlerinde çoğunlukla
cemaat ~,ilenin yanında, arka planda kalmaktadır. Vaftizde şahitlerle
birlikte ebeveynin de hazır bulunması, soruların. şahitlerle birlikte
onlara da yöneltilmesi gerekli görülmektedir. Hıristiyan kültüründe
özel durumlara mahsus "acele vaftiz"de vardır. Bir tehlike anında en
basit şekli ile vaftiz ve dua şeklinde yapılmaktadır. Bu çeşit vaftizler-
den, son zamanlarda, ra hip takdisi de istenmektedir.125

Vaftiz, vaftiz taşı denilen yerde yapılmaktadır. Bu II. yüzyıldan
beri vaftiz suyunun kabı, havuzu olarak bilinmektedir. Piskopos veya
rahip orada' daldırma veya su dökme şeklinde vaftiz yapmaktadır.

122 Bkz. Chateaubriand, 1/ 76.
123 Bkz. İlyas Makar, s. SOO,Krş. Matta, 3/ ll; IS / 2; Markos, 1/ 8; 7/ 1-5; Luka, 3/ 16;

II /37-39; Yuhanna,lı 33; Resullerin İşleri, 1/5; II /16; i Korintoslulara, 12/3; İbranilere,
9'1 LO. .

124 Bkz. Ceymis Eni,10n. Krş. Matta, 3/5-6; ){arkos, ı/s; Luka, 3/6-21; Resullerin
İşleri, 2/38-'ıl; 8/26-30; 9/17-18; 10j47-48; 16j33; 22/12-16.

125 Bkz. Chri6tian Rnueh, 5/1023-1024.
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Tarihte kü,fe, kazan, kupa "s. gibi değişik şekillerde vaftiz taşlarına
rastlanılmaktadır.126

SONUÇ

Yaptığımız araştırma, vaftizin uzırn bir tarihi geçmişi olduğunu
gö~tcrmektedir. Başta Ortadoğu olmak üzere, Eski Mısır, .Yunanistan
ve Lzakdoğu'da vaftizin bilindiği, odarın dini inanışlarına göre, .faıklı
şekillerde bilo ol~a uygulandığı görülmektedir. İnsanlar, vaftizin günah.
ları temizleyeceğine, yeni ,bir doğuş ifade edeceğ;n(;, böylece dünyada
ve, öldükten soma keliedilerinin muthılU:ğuna vesile olacağına inanmış-
lardır.

Yahudiliktc de, günah anlayışı bulunmakta, günahtan., kurtulma
ve manen arınma içiu çeşitli yollar ta \'siye edilmektedir. İnsanların
maddi-manevi temizliği' için h~rinci dereeede sudan yararlanılmakta,
ayrıc~ kurhan ve me~,~hyağının arındırma özdliğine. inanılmaktadn.
Yahudiliğe giriş veya Yahudi olmar ın özdliğini göstermesi bakımından

'''sünnet''e ayrı bir önem veıilmektedir. Yahudiliğin son dönemlerinde
iizeIlikle sı;rgün sonra:,ı, çeşitli çevre kültürün.ün etkileri görülmekte
ve bir çeşit su vaftizine rastlanmaktadır. Daha çok Feı~isi ve Esseni
mezhepleri ara~ında g,jrü1cn bu uygulımıanın Hıristiyanlıkta dini bir
ayin olarak yapılması istenen vaftizin altyapısmı oluşturduğu öne sürül-
mektedir.

Vaftizdenildiğind,e Hz. Yahya ve Ürdün Nehri akla gelmektedir.
Hz. İsa'dan öneeki peyg~mher olan Yahya'nın insanları günah-
larından arındıımak için Ürdün nehrinde vaftiz ettiği rivayet edilmek-
tedir. Hatta bu uygulamanın etkisinde kalan Mandeenler arasında da
akarsu vaftizinin uygıılandığına daiı bilgiler bulunmaktadır.

Hz. Yahya'nın çağdaşı olan Hz. İsa da, diğer Yahudi cemaatinin
üyeler~ gibi, ona gitmiş ve vaftiz olmuştur. İşte dini bir uygulama
olarak vaftizin meşhur oiması ve Hırist.iyanlıkta da uyg1.!-lanmasının
temel sebebi de budu)'. .

İnsanları günahlanndau temizlemek için vaftiz eden Hz. Yahya,
bu amaçla kendisine gel(~n Hz. İsa'yı vaftiz ederken sergilene~ tahlo.
Hıristiyanlıktaki İsa'nın ve O'nun tavsiyesi olan vaftizin önemi bakı-
mından bir ehemmiyet arzetmektedir. Zira, Hz. Yahya peygamberi
bir sezgi ile, büyük bı'r insanın vaftiz olmak için kendisine gelmekte
olduğunu keşfetmiş ve onun manen daha yüee bir makarnda oldu~unu

126 Hkz. Christian Rauci" 5 j 1026.
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belirterek tevazu göstermiştir. Uyguladığı vaftizin Sil banyosundaıı
ibaret olduğunu belirten Hz. Yahya, Hz. İRa'nın insanları Kutsal Ruh
ile vaftiz edeceğini belirtmi~ Vp hir anlamda gerçek vaftizin onun tara-
fından yapılacağına iı;;arct etmiştir. .

Hz. İsa ile 'ilgiJj (m eski hilgilerin hıılunduğü İnciller onun Hz.
Yahya tarafından vafti,.; edildiğinde birleşmektedirkr. Ancak Hz.
Yahya, onun Kutsal Ruh ve ateşle insanları vaftiz t~dece~ini haber
vermeı;ine rağmen, İncillerde H:t.. İ~a'nm vaftizinden hiç ~iiz edilme-
mektedir . .Bu ise vaftizin Hıristiyanlıktaki dini temeli bakımından bazı
müşkülleri beraberinde getirmiştir. Hz. İsa'nın havarilerine, vaftizi
uygulama yolundaki emirleri, tatbik safhasında hazı problemlerle
karşı karşıya kıı.lmıştır.

Hz. Yahya'nın uyguladığı öu vaftiz:nin, Hz. İsa'nın içinde Kutsal
Ruh bulunan vaftizdep daha basit olduğu yolundaki Hıristiy'an iddiasına
karşılık, Hz. İsa'nın herhangi bir örnek hırakmaması yeni vaftizin
üstün ol~a özelliğini ortaya koyma imkanı vermemiştir.

Hıristiyanlar, uyguladıkları ,:aftize Hz. Yahya'nınkini esas almış
ve onun gibi suyu malzeme olarak kullanmak zorunda kalmışlardır.
Zaten bütün dinlerde maddi ve manevi temizliğin ana maddesinin su
olması sehebiyle Hıristiyanların uygulayacakları vaftizde alternatif.
lerinin olmaması pek tabiidir. Ancak onlar uyguladıkları vaftizin
yüceliğini ifade işini İncillerde önce 'Hz. Yahya'ya yaptırmışlar sonra
da huna inandıklarını si.iylemişlerdir. Kutsal Ruh veya ateş vaftizi
gibi pratikte uygulanmayan fakat varolduğuna inanılan manevi unsur-
lar, Hıristiyanların, lIz. Yahya'nın vaftizine ilave ettikleri" hununla
da kendilerinin tatmin olmaya çalıştıkları hususlardır.

Hz. İsa'dan sonra Hıristiyanlıkta en önde gelen kimse olarak bilinen
Pavlus,-Hz. İsa'nın. Hıristiyanlıkta bugünkü şekliyle tanınması da
onun sayesinde oluştur- Vaftiziu dini bir sakrament olarak yerleş.
me.,inde ve buguııkü şekliyle bir anlam kazanmasında etkili olmuştnı',
Nitekim vaftiz, çoğunlukla Pavlus tarafından geliştirilen "asli günah"
doktrininin bir alternatifi olarak görülerek, her Hıristiyanın mutlaka
yapması gerektn bir ayin halini almıştır. Ayrıca Hıristiyanlığın yayıldığı
bölgelerin eski paganist (putperest) kültürün tesirinde olması, Hırİs-
tiyanlıkta, çeşitli inanışlarda olduğu kadar vaftizde de etkili olmuştu!'.
Vaftİzin ilahi dinlerden ziyade, Eı;ki Mısır, Eski Yunan ve Eski Mezo-
potamya'da biliniyor olması, bugünkü Hıristiyanlığın kültürel ve dini
temellerine de ışık tutmaktadır.
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Hangi kaynaktan gelirse gelsin, hangi inanışın devamı o~ursa
olsun vaftiz, Hıristiyanlığın bütün mezheplerince kabul edilen dini
bir gerekliliktir. Heffio~nhemen bütün Hıristiyanlar, vaftiz sayesinde
insanların Hırıstıyanhğa girerek, asli gii.nahtan kurtulmasına ve İsa
ilc bütünleşerek n;mete kavuşmasına; böylece dünya ve ahiret mut-
luluğuna ermesine scb~p olduğuna inanmaktadırlıır.

Tcmelde her yaştan insana, dioc girmek veya nimete kavuşmak
ıçm yapılması gereken vaftiz, ilk dönemlerde asli günahtan kurtulma
düşüncesiyle daha çok çocukluk yaşlarında uygulanan bir ayin olmuş-
tur. Ancak dine girmımin iradi bir davranış olduğunu belirteli, bazı
ilahiyatçıların itirazı, \"aftizin büluğ çağına erell, kimselere tatbik edil-
mesi neticesini doğurmuştur. Fakat vaftizden elde edilecek heklell,tiler,
uygulamada esnek davraIl,llmaslll,1 zaruri kıldığmdan her dönem her-
keoin, özellikle Hıristiyan muhitill,de çocukların vaftiz edilmcsine sc-
bebiYl't verilmiştir. Dolayısıyla bu prell8ip kiliseye mell,sup kişilerin
: ayıların i çoğahırkcn, Hıristiyanlığm yayılmaslll,da sevgi vc hoşgörü
prcıı'sibinin pratize edilmesini kolaylaştırmıştır.

Hıristiyan dünyasmda aynı eSll,ekliği vaftiz yapacak kimseler
konusunda da görmekteyiz. Zira belli döıı'cmlerde sadece üst düzey
kilise görevlileri vaftiz yapabilirken, sonradan kendisi vaftiz olmuş
hcrkesin her yerde vaftiz cdebilme imkanı sağlanmıştır. Yine ilk dönem-
lerde Hz. Yabya'nm yaptığı vaftizin dcvami kabul edilcrek, suya dal-
dırma veya batırma :şeklinde uygulanan -vaftiz, her alandaki kolay-
laştırmaya paralel ollll'ak 8U dökme veya su serpme şeklinde uygularnr
hale gelmiştir.
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