
CEVAP

GİRİŞ
40 Cevap, tüm dinlerin birbirlerinden farklılıklarına rağmen, bireyin ve toplumun temel soru ve ihtiyaçlarına cevap verme 
noktasında ortak bir işleve sahip olduklarını öğretmeyi amaçlayan eğitici bir oyundur. Oyundaki rekabet ortamı sayesinde, 
varoluşsal meseleler üzerine akıl yürütme ve en yaygın dinlere ilişkin önemli kavramların öğrenilmesi için zemin hazırlanır. 
Ele alınan konular hakkında farklı bakış açıları elde etmek için oyunun katılımcıları arasındaki diyalog teşvik edilir.
Oyunda “Doğru cevap” yoktur: Kazanan kişi oyun tarafından değil, aslında oyuncuların kendileri tarafından belirlenir!

OYUN MALZEMELERİNİN HAZIRLANMASI
Bu belgenin son kısmı, oyun kartlarını ve puan kartlarını oluşturmak için ihtiyaç duyulan materyali içermektedir. Noktalı 
çizgilerden sonra yazdırılmalı ve kesilmelidir. Resimli olan cevap kartlarının çift taraflı kart olarak kullanılabilmeleri için 
katlanıp yapıştırılması gerekmektedir.

Müsabaka cetvellerinin bulunduğu sayfa ihtiyaç duyulduğu kadar basılmalıdır (her oyunda her oyuncunun bir müsabaka 
cetvelinin olması gerekir.) 

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra, aşağıdakileri hazırlamış olacaksınız:
• 19 “ihtiyaç” kartları
• 40 “cevap” kartları
• ihtiyaç duyulan sayıda puan kartları 

Oynamak için gerekli son şey ise her katılımcı oyuncu için bir kalemdir; böylece katılıcımlar maçları ve elde edilen puanlarını 
yazabilirler.

Carte bisogno CartA RISPOSTA

YÖNERGE VE KURALLAR



AMAÇ
3 oyun turunun sonunda en yüksek puana sahip olan oyuncu olmak.

OYUNUN KURULUMU
Her tur en az 3 en fazla 7 oyuncu ile oynanır. "İhtiyaç" ve "cevap" kartlarını iki ayrı desteye ayırın ve karıştırın. Desteleri 
masanın ortasına koyun. Her oyuncunun kendi puan tablosu ve bir kalemi olmalıdır.

TURLAR
Oyunda her tur üç bölüme ayrılmıştır: hazırlık, eşleştirme, tartışma ve puanların hesaplanması.

HAZIRLIK
İlgili desteden 2 "ihtiyaç" kartı çekilir ve her oyuncu tarafından kolayca okunabilmesi için masanın ortasına yerleştirilir. 
Ardından 5 adet “cevap” kartı çekilir ve “ihtiyaç” kartlarının altına arka arkaya yerleştirilir. Her oyuncu, kartları istediği kadar 
inceleyebilir; Oyuncu belirli bir "cevap" kartını bilmiyorsa veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsa, kartın arkasındaki ek 
metni okuyabilir.

TARTIŞMA VE PUANLARIN HESAPLANMASI
Tüm oyuncular seçimlerini (eşleşmelerini) yazdıktan sonra puanlar hesaplanır. Tercih edilen eşleştirmeleri ilan etmeye 
başlamak için bir oyuncu seçilir. Aynı eşleşmeleri yapan bütün oyuncular, masadaki o eşleşmelerin sayısı kadar 
puan alacaktır. Bir eşleşme sadece bir oyuncu tarafından tercih edilmişse, bu durumda o oyuncu bu eşleşmesi için 0 
puan alacaktır. Sıradaki oyuncu daha sonra konuşacak ve kendi eşleşmelerini sırasıyla açıklayacaktır. 
Katılımcıların, özellikle de tercih ettikleri eşleşmeler diğerleri tarafından seçilmemişse, yaptıkları eşleşmelerin nedenini 
diğerlerine açıklamaları önemlidir: farklı bir bakış açısını düşünmeye sevk etmek, oyuncular için öğretici olabilir!

Örnek:
Alessandra ilk eşleşmesini açıklar (kartların referans harf ve numaraları ile); Mario ve Giovanna da Alessandra ile aynı eşleşmeleri tercih 
etmişlerdir, böylece 3 oyuncu da 3'er puan alacaktır. Alessandra'nın ikinci eşleşmesi (referans harf ve numarası ile), başka bir oyuncu 
tarafından yapılmadığı için Alessandra bu eşleştirmesi için sıfır puan alacaktır. Alessandra tercihlerinin nedenlerini diğer oyunculara 
açıklayacaktır. Daha sonra sıra Mario’ya ve diğer oyuncuların yaptıkları eşleşmelerin açıklanmasına geçecektir.

EŞLEŞTİRME
İki "ihtiyaç" kartının her biri için, her oyuncu, ihtiyacını en iyi karşıladığını/eşleştirdiğini düşündüğü yalnızca bir "cevap" kartını 
seçmelidir. Bu aşamada oyuncular birbirleri ile iletişim kurmamalıdır. Oyuncular tercih ettikleri ihtiyaç ve cevap 
eşleştirmelerini müsabaka cetvellerine yazmalıdır; yazım sürecini hızlandırmak için oyuncular kartların üzerinde yazan harf 
ve sayılara başvurmalıdır (her "ihtiyaç" kartının bir referans harfi ve her "cevap" kartının bir referans numarası vardır).

Örnek:
Luigi, evlenmenin bir insanın hayatındaki en güzel şeylerden biri olduğunu düşündüğü için "dünya hayatının güzelliklerini yaşamayı” "evlilik" ile 
eşleştirmeye karar verir. Daha sonra kendi müsabaka cetveline tercih ettiği kartın referans harfini ve numarasını yazar (referans harf ve 
numarasını yazdıktan sonra, son kartları bekler). Ayrıca, "bireylerin büyüme süreçlerinde yapılan ritüelleri" "Vaftiz" ile ilişkilendirir (referans harf ve 
referans numarasını not eder); çünkü ona göre bu dini tören bir topluluğa girmek için atılması gereken temel bir adımdır.
Giulia, Luigi ile aynı ilk eşleştirmeyi oluşturur (referans harf ve numarasını not eder). "Zekâtın" ne olduğunu bilmediği için, kartın arkasını okur ve 
bunun, maddi imkanları olan Müslümanlar için zorunlu bir ibadet olduğunu keşfeder. Daha sonra bunu “bireylerin büyüme süreçlerinde yapılan 
ritüeller” ile ilişkilendirmeye karar verir, çünkü ona göre bu hayır ibadetini yapabilmek için yeterli maddi imkanlara sahip olmak gerekir ve bu 
durum o kişinin ailesinden ayrı ekonomik bir özerkliğinin var olduğunun göstergesidir ve birey için bu durum onun büyüme sürecinde önemli bir 
aşamadır; sonra bu eşleştirmesini not alır (referans harf ve numarası ile).



Mevcut turun puanlaması tamamlandıktan sonra yeni bir oyun turu başlar. Daha önce oynanan “ihtiyaç” ve “cevap” kartları 
ilgili destelerin altına yerleştirilir ve 2 yeni “ihtiyaç” kartı ve 5 yeni “cevap” kartı çekilir.

OYUNUN SONU
Üç turun sonunda en çok puanı alan oyuncu oyunun kazananı olarak kabul edilir. Birkaç oyuncu aynı puana sahipse, bu 
durumda oyunun birinciliğini paylaşırlar.
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IHTIYACı VAR...

REFAHı VE ÜRETKENLIĞI 
ARTıRMAK IÇIN TOPLU 
DINLENME SÜRELERI
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IHTIYACı VAR...

BIREYLERIN RUHEN 
GELIŞMESINI 
DOĞRULAYAN 

RITÜELLER VE OLAYLAR

C

IHTIYACı VAR...

KENDINI ARZULARıNDAN 
VE SıKıNTıLARıNDAN 

UZAKLAŞTıRMAK

d

IHTIYACı VAR...

HATALARıNı TELAFI ETME 
ŞANSıNıN OLMASı
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IHTIYACı VAR...

ÖLÜMÜN YAŞAMıN 
ANLAMıNı ORTADAN 

KALDıRMADıĞıNA 
INANMAK
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IHTIYACı VAR...

YAPıLAN IYILIKLERIN 
ÖDÜLLENDIRILECEĞINE 

INANMAK
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IHTIYACı VAR...

ÖTEKINE SAYGı DUYARAK 
HAYATıN KUTSALLıĞıNı 

GÖSTERMEK
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IHTIYACı VAR...

ACıLARıN FAYDALı 
OLDUĞUNA INANMAK
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IHTIYACı VAR...

DÜNYEVI YAŞAMıN 
SEVINÇLERINI KUTLAMAK
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IHTIYACı VAR...

BIREYI TOPLUM YAŞAMıNA 
HAZıRLAMAK IÇIN 

AILELERI GÜÇLENDIRMEK
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IHTIYACı VAR...

HER ZAMAN GÜVENECEK 
BIRININ OLMASı
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IHTIYACı VAR...

SORULARıNıN 
CEVAPLANACAĞıNı 

DÜŞÜNMEK
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IHTIYACı VAR...

ÖLÜLERLE BIR BAĞ 
SÜRDÜRMEK
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IHTIYACı VAR...

HER BIREYIN TOPLULUKTA 
BIR YER BULMASıNA 

YARDıMCı OLMAK
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IHTIYACı VAR...

ORGANIZASYONU 
KOLAYLAŞTıRMAK IÇIN 

KURALLARıN TAM OLARAK 
KABUL EDILMESINI TEŞVIK 

ETMEK
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IHTIYACı VAR...

BAŞKALARı IÇIN ZARARLı 
OLABILECEK 

DAVRANıŞLARı 
ENGELLEMEK
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IHTIYACı VAR...

BIR TOPLULUĞUN 
BIREYLERI ARASıNDAKI 
DAYANıŞMAYı TEŞVIK 

ETMEK
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IHTIYACı VAR...

KENDINI IYIYE ADAYıNCA 
IYI OLACAĞıNA INANMAK
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IHTIYACı VAR...

DEĞIŞIKLIKLERE GÖĞÜS 
GEREBILMEK IÇIN 
NESILLER ARASı 

KARŞıLAŞTıRMA YAPMAK

IHTIYACı VAR...
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ÖLÜMDEN SONRA DIRILIŞ1
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ÖLÜMDEN SONRA DIRILIŞ 
Hristiyan-Katolik ve Hristiyan-
Ortodoks Kiliselerine göre, ölülerin 
bedeni Kıyamet'ten sonra dirilecek 
ve ilgili ruhlarına yeniden 
kavuşacaktır. İslam dini de dirilişi, 
kıyametin kopmasından sonra Allah 
tarafından ölülerin diriltilmesi olarak 
tanımlar.

Kıyamet günü tüm ölülerin 
diriltilmesi

Son Yargı2
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Son Yargı
Hıristiyan-Katolik ve Hıristiyan-
Ortodoks Kiliseleri, dünyanın sonu 
geldiğinde insanların hesap 
vermesini Son Yargı, İslam dini ise 
Kıyamet Günü (Ahiret Günü) olarak 
tanımlar. 

Dünyanın sonu geldiğinde, tüm 
insanların yaptıklarının hesabını 

vermesi 

RUHUN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ3
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RUHUN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ
Ruhun ölümsüzlüğü, İslam dininin 
yanı sıra Hristiyan-Katolik ve 
Hristiyan-Ortodoks Kiliseleri 
tarafından da tanınan bir kavramdır. 
Hıristiyan-Katolik Kilisesi'ne göre her 
ruh doğrudan Tanrı tarafından 
yaratılmıştır ve ölümsüzdür; fiziksel 
ölümle yok olmaz ve nihai diriliş 
anında bedene katılır. Hıristiyan-
Ortodoks Kilisesi'ne göre de ruh 
ölümsüzdür. İslam dinine göre ruh 
(nefs) bedenden ayrı bir unsur 
halinde fiziksel ölümden sonra da 
varlığını sürdürür.

İnsanların ruhlarının bedenle 
beraber ölmemesi ve 

kıyametin kopmasından sonra 
diriliş ile ruhun insan 

vücuduna yeniden gelmesi

PAPANıN YANıLMAZLıĞı
4
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PAPANıN YANıLMAZLıĞı
Hıristiyan-Katolik Kilisesi'ne göre, 
Papa inanç ve ahlak konularında 
konuştuğu zaman yanılmazlık 
yetkisine sahiptir ve hata yapmaz. 
Bu doktrin, 1870'de Birinci Vatikan 
Konseyi tarafından ilan edildi. 
Hatasız olanın Papa’nın şahsı değil, 
Kilisenin kendisi olduğunu ifade 
etmek için kullanılır.

Papa'nın papalık makamı adına 
hareket ettiğinde hata 

yapmayacağına ilişkin Hristiyan-
Katolik Kilisesi dogması



CENNET5
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CENNET 
Hıristiyan-Katolik, Hıristiyan-Ortodoks 
Kiliseleri ve İslam dini, ruhun ebedi 
saadetinin ve ilahi güçle 
bütünleşmesinin bir şartı olarak kabul 
edilen “Cennet” kavramının bazı 
özellikleri konusunda ortak görüşlere 
sahiptir. Üç din de Cennetin "fiziksel" 
tanımını benzer şekilde yapar: 
Mezopotamya bölgesinin birçok 
kültüründe ortak olan "insanlığın 
beşiği"nin tarihsel görüntülerini 
hatırlatan bereketli bir bahçeyi tasvir 
eder. Üç din için de, ruhun Cennete 
girmesine izin veren ilahi yargıdır.

Cennet, ruhun sonsuz mutluluk 
ve ilahi güce yakınlık 

"durumu"dur. İnananların 
ölümden sonra veya kıyametin 

kopmasından sonra sonsuz 
mutluluk içinde yaşayacakları yer.

CEHENNEM
6
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CEHENNEM 
Hıristiyan-Katolik, Hıristiyan-Ortodoks 
Kiliseleri ve İslam dini, ilahi güçle 
bütünleşmeden ebedi olarak 
dışlanma durumu olarak kabul edilen 
"Cehennem" kavramının bazı 
özellikleri konusunda ortak görüşlere 
sahiptir. Hıristiyan-Katolik ve İslam 
dini Cehennemin “fiziksel" tanımını 
benzer şekilde yaparlar; örneğin, 
cehennemde ateşin ve alevlerin 
varlığı; lanetlenmiş ruhlar için ebedi 
cezalar ve ıstıraplar gibi. 

Cehennem, ilahi güç ile 
birliktelikten ebediyen dışlanma 

"durumu"dur. İnkarcıların ve 
günahkarların ahirette 
cezalandırılacakları yer.

ARAF7
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ARAF
Hıristiyan-Katolik Kilisesi'ne göre Araf, 
ölülerin ruhlarının, inanan olsalar bile, 
tamamen arınmaları ve böylece 
Cennete girmeye hazırlanmalarının 
gerekli koşuludur. Hıristiyan-Ortodoks 
Kilisesi'nde benzer bir anlayışa 
rastlanmamaktadır. İslam dini, Arafı 
cennetle cehennemi birbirinden 
ayıran bölgedeki surun yüksek kısmı 
olarak tanımlar.

Hıristiyan-Katolik Kilisesi'ne göre 
Araf, inananların ruhlarının 

arınması durumudur. 

VAFTIZ8
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VAFTIZ 
Hıristiyan-Katolik ve Hıristiyan-
Ortodoks Kiliselerine göre vaftiz, 
inançlı kişilerin cemaatlerine katılımını 
ifade eder. Hıristiyan Katolik kilisesi 
kişinin üzerine su dökülmesi, 
Hıristiyan Ortodoks kilisesi ise kişinin 
suya daldırılması ile gerçekleşen vaftiz 
yoluyla kişinin ilk günahından arındığı 
inancını paylaşırlar. İslami düşüncede 
müminlerin cemaatlerine 
katılımlarının göstergesi olan bazı 
ritüellerden bahsetmek mümkün olsa 
da, İslamda ilk günahtan vaftiz yoluyla 
arınma şeklinde icra edilen dini bir 
merasim yoktur. 

Vaftiz, ilk günahtan arınmayı ifade 
eder. 



KUVVETLENDIRME9
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KUVVETLENDIRME
Hristiyan-Katolik ve Hristiyan-Ortodoks 
Kiliselerine göre kuvvetlendirme, vaftiz 
edilenin Kilise bünyesine kesin olarak 
kabul olduğunu teyit eden kutsal 
ayindir. Hıristiyan-Katolik Kilisesi'nde, bu 
kutsal ayini genellikle piskopos yönetir: 
yüzünü kişiye döner; ellerini ona doğru 
uzatır; kişinin alnına haç çıkarılarak 
okunmuş yağ sürülür. Hıristiyan-
Ortodoks Kilisesi'nde, bu kutsal ayini her 
zaman piskopos yönetmez; genellikle 
kilisenin bir rahibi yönetir.

Vaftiz edilmiş kişinin 
Kiliseye kesin kabul 

olduğunu teyit eden ritüel

EVHARISTIYA / KOMÜNYON10

10

EVHARISTIYA / KOMÜNYON
Evharistiya, rahibin Kutsal Ruh 
aracılığıyla, Tanrı'ya şükran borcunu 
ödediği ve inanlara Hazreti İsa’nın 
bedeni olarak ekmeği, kanı olarak da 
şarabı sunduğu kutsal bir ayindir. 
Hıristiyan Ortodoks ayininde şaraba 
batırılmış ekmek uzun bir kaşık 
aracılığıyla, Hıristiyan Katolik 
ayininde ise ekmek rahibin elleriyle 
inananlara sunulur. Hıristiyan 
Katolikleri, ilk evharistiyanın 
alınmasını “İlk Komünyon” olarak 
adlandırırlar. 

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın 
çarmıha gerilmeden önceki 
gece havarileri ile yediği Son 
Akşam Yemeği'nin anıldığı 

kutsal ayin

GÜNAHLARıN BAĞıŞLANMASı
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GÜNAHLARıN BAĞıŞLANMASı
Hristiyan-Katolik, Hristiyan-Ortodoks 
Kiliselerinde ve İslamda, kişinin 
günahları için bağışlanma dileme imkanı 
bulunmaktadır. Hıristiyan-Katolik ve 
Hıristiyan-Ortodokslar bağışlanma 
dileme anını “Günah Çıkarma” olarak 
adlandırılır; bu kilisenin bir rahibi 
tarafından yönetilen kutsal bir ayindir. 
İslam dininde kişinin kusurunun 
bağışlanmasını Allah’tan talep etmesine 
“İstiğfar” denir. İslamda ruhban sınıfı 
olmadığı için bu eylem müminler 
tarafından özerk bir biçimde 
gerçekleştirilir.

İnançlı insanların günahları 
için bağışlanma diledikleri 

eylem

EVLILIK / NIKAH12
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EVLILIK / NIKAH
IEvlilik, Hıristiyan-Katolik ve 
Hıristiyan-Ortodoks Kiliselerinde 
ortak olan kutsal ayinlerden birisidir. 
Hıristiyan-Katolikler için eşler, 
Tanrı'nın lütfuyla ölüm onları ayırana 
kadar birleşirken, Hıristiyan-
Ortodoks Kilisesi için eşler sonsuza 
kadar dolayısıyla ölümden sonrası 
için de birleşir. İslam'da evlilik 
(Nikah) şiddetle teşvik edilir. Çiftlerin 
arasında Allahın huzurunda 
gerçekleşen bir sözleşme ve dini bir 
yükümlülük olarak görülür.

Evlilik, iki inanan kişinin birleşme 
eylemidir.



PASKALYA / KURBAN 
BAYRAMı
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PASKALYA / KURBAN 
BAYRAMı

Hıristiyan-Katoliklerde, Hıristiyan-
Ortodokslarda ve Müslümanlarda, 
tüm müminler topluluğu adına 
yapılan fedakarlığın anıldığı bir 
bayram kutlaması bulunmaktadır. 
Hıristiyan-Katolikler tarafından bu 
bayrama "Paskalya" denir; Hazreti 
İsa'nın dirilişini kutlayan başlıca 
dinsel törendir. Paskalya, Hıristiyan-
Ortodoks dininde aynı anlama ve 
isme sahiptir, ancak tarihi farklıdır. 
İslam dininde fedakarlığın yapıldığı 
bu kutlamaya “Kurban Bayramı” 
denir; Hazreti İbrahim'in ilahi iradeyi 
yerine getirme görevi kutlanır.

İnananların kurtuluşu için 
yapılan fedakarlıkla ve 
kurban etme ile ilişkili 

şenlik

BÜYÜK PERHIZ / RAMAZAN14
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BÜYÜK PERHIZ / RAMAZAN
Hristiyan-Katolikler, Hristiyan-
Ortodokslar ve Müslümanlar, yılın 
farklı belirlenmiş zamanlarında 
belirli yiyeceklerden uzak durma, 
oruç tutma ve/veya belirli günlük 
uygulamaların sınırlandırılması 
ilkesini paylaşırlar. Hristiyan-Katolik 
ve Hristiyan-Ortodokslarda yılın bu 
dönemine Büyük Perhiz denir ve bu 
Paskalya'dan önceki dönemdir. 
İslam'a göre, Ramazan ayı ile birlikte, 
tan yerinin ağarmasından güneşin 
batmasına kadar yiyecek ve 
içeceklerden uzak durmak 
zorunluluğu bulunmaktadır. 

İnananlar tarafından tutulan 
oruç, perhiz ve kefaret 

dönemleri

GÖĞE YÜKSELME / MIRAÇ GECESI

GÖĞE YÜKSELME / MIRAÇ GECESI
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Hıristiyan-Katolik, Hıristiyan-
Ortodokslar ve Müslümanlarda 
bulunan dini bir kutlama törenidir. 
Hıristiyan Kiliseleri, Hazreti İsa'nın 
diriliş tarihinden itibaren kırk günlük 
bir sürenin ardından göğe yükselişini 
kutlarlar. İslam dininde, Hazreti 
Muhammed'in göğe yükselişi ve 
Allah katına çıkışı, Miraç kandili 
olarak kutlanır. 

Göğe yükselişin kutlanması

HAMSIN YORTUSU
16
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HAMSIN YORTUSU
Hamsin Yortusu (Pentekost), Şükran 
Günü'nü temsil eden Yahudi 
bayramı Şavuot'un eski Yunanca 
adıdır. Hıristiyanlık anlayışında 
İbranice anlamını kaybeder. Hazreti 
İsa'nın öldükten ve göğe 
yükselişinden sonra tekrar dirildiği 
ve Kutsal Ruh'un Havariler'in üzerine 
geldiği gün olduğuna inanılır. 
Hamsin Yortusu, Paskalya dönemi 
şenliklerini sona erdirir. Hıristiyan-
Katolik ve Hıristiyan-Ortodoks 
Kiliseleri tarafından kutlanır.

Kutsal Ruh'un Havariler'in 
üzerine geldiği gün olduğuna 

inanılan ve Kilisenin doğuşunun 
kutlandığı dini bayram



KATOLIK YORTUSU17
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KATOLIK YORTUSU
Katolik Yortusu (Corpus Domini-
Hazreti İsa’nın bedeni anlamında 
kullanılır), Hıristiyan Katolik 
kilisesinin en önemli dini 
bayramlarından birisidir. Dini ayin 
sırasında, Hazreti İsa'nın bedenini 
temsil eden, güneş biçiminde ortası 
boş ve sapından tutulan bir obje 
içinde konulmuş küçük, mayasız 
ekmek dilimleri, geçit töreninde 
halka gösterilmek için taşınır. 
Hıristiyan-Ortodoks Kilisesi’nin böyle 
bir dini kutlaması yoktur.

Hazreti İsa'nın Eti ve Kanı Yortusu 
adı verilen Hıristiyan Bayramı

KUTSAL KALP18
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KUTSAL KALP
Hıristiyan-Katolik Kilisesi, Hazreti 
İsa'nın Kutsal Kalbi imgesini kutsal 
kabul eder. Hazreti İsa'nın insanlığın 
kurtuluşu için yaptığı fedakarlığın 
anısına mızrak yarasıyla delinmiş, 
dikenlerle taçlandırılmış, üzerinde 
bir haç bulunan bir kalp olarak 
temsil edilir. Bu hürmet, Hıristiyan-
Ortodoks Kilisesi tarafından 
reddedilir.

Hazreti İsa'nın kalbinin imgesi

HAZRETI MERYEM'IN GÖĞE KABÜLÜ 19
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HAZRETI MERYEM'IN GÖĞE 
KABÜLÜ 

Hazreti Meryem'in göğe kabulü, 
Hazreti İsa'nın annesi Meryem'in 
dünyevi yaşamının sonunda beden 
ve ruh olarak Cennete gittiği, yani 
Cennete kabul edildiğinin 
varsayıldığı bir Hıristiyan-Katolik 
Kilisesi dogmasıdır. Hıristiyan-
Ortodoks Kilisesi de aynı tarihte 
Hazreti Meryem'in göğe kabulü 
bayramını kutlar. 

Hazreti Meryem'in göğe 
kabülünün kutlandığı bayram

ÖLÜLERIN ANıLMASı

ÖLÜLERIN ANıLMASı
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Hıristiyan-Katolik Kilisesi'nin bir 
anma törenidir. Her yıl Tüm Ruhlar 
töreninden sonraki gün 2 Kasım'da 
Tüm Ruhlar Bayramı kutlanır. 
Bayram öncesinde 24 Ekim’de 
başlayan 9 gün boyunca devam 
eden ölüler için dua edilen bir 
hazırlık dönemi olur.  Ölülerin 
anılmasıyla bağlantılı olarak, 
Hıristiyan Katolik Kilisesi tarafından 
kısmı ya mutlak af edinme olasılığı 
bulunmaktadır.

Ölülerin anısını yadetme



HAZRETI İSA'NıN DOĞUMU21
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HAZRETI İSA'NıN DOĞUMU
Noel (Hazreti İsa'nın doğumu) hem 
Hıristiyan-Katolik hem de Hıristiyan-
Ortodoks Kiliseleri için bir 
bayramdır. Hıristiyan-Katolikler 25 
Aralık'ta kutlarken, Hıristiyan 
Ortodokslar ise Rumi takvimini takip 
ederek 7 Ocak'ta kutlarlar. Noel, 
popüler kültürde dini anlamının 
ötesinde, en popüler bayramlardan 
birisi haline gelmiş; neşeli bir 
kutlamaya dönüşmüştür. İslam 
dininde Noel kutlaması yoktur; 
ancak Hazreti İsa Müslümanlar 
tarafından bir peygamber olarak 
kabul edildiği için Müslümanlar 
Hıristiyanların Noelini tebrik ederler. Hazreti İsa'nın doğuşunun 

kutlanması

EPIFANI22

22

EPIFANI 
(HıRISTIYAN YORTUSU)

Hıristiyan-Katolik ve Hıristiyan-
Ortodokslarda, Epifani, Hazreti 
İsa'nın dünyadaki ilk tezahürünün 
kutlamasıdır. Terim eski Yunancadan 
türemiştir, "görünme” anlamına 
gelir. Batı kiliselerinde bu tezahürü 
ifade eden olay, Mecusilerin 
(Doğuda gördükleri yıldız aracılığıyla 
yeni doğmuş olan Hazreti İsa'yı 
ziyarete gelen üç müneccim) yeni 
doğan Hazreti İsa’yı ziyaretidir. 
Hristiyan-Katolikler Epifani'yi 6 
Ocak'ta, Hristiyan-Ortodokslar ise 19 
Ocak'ta kutlarlar. Hazreti İsa'nın dünyadaki ilk 

tezahürünü kutlayan bayram

KADERE IMAN23
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KADERE IMAN
Kadere iman ile, Müslümanlar takdiri 
ilahiye inanırlar. Ancak bu inanç 
insanlığın özgür iradesi olmadığı 
anlamına gelmez. İslam'a göre Allah 
zaten olmuş ve olacak her şeyi bilir. 
Allah vuku bulmamış bir şeyi “vuku 
bulmuş olarak” değil “vuku bulacak 
olarak” bilir. Kader, Allah’ın nesneleri 
ve olayları özellikle sorumluluk 
doğuran beşerî fiilleri, ezelde 
planlayıp zamanı gelince yaratması 
anlamında kullanılan bir terimdir.

Takdiri ilahi

İLK GÜNAHıN YOKLUĞU

İLK GÜNAHıN YOKLUĞU
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Hristiyan-Katolik dininde ilk günahın 
hiçbir kişisel suçluluk karakteri 
yoktur ve belirli bir insan doğasıyla 
ilgilidir (bütün insanlar günahkar 
olarak doğar ve Vaftiz edilerek 
affedilirler). Kuran'a göre ise, şeytan 
Adem ve Havvayı kandırır ve yasak 
meyveden yerler. İşledikleri günah 
sonrası tövbe ederek Allah'ın 
bağışlamasını sağlamışlardır. 
Dolayısıyla İslam dinine göre, 
doğuştan kötücül bir insanlık anlayışı 
yoktur.

İslam'a göre insan iyi ve 
günahsız doğar.



RUHBAN SıNıFıNıN YOKLUĞU 

RUHBAN SıNıFıNıN YOKLUĞU 
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İslamda Allah ile müminler arasında 
hiçbir aracı olamayacağına 
inanıldığından, ruhban sınıfının 
varlığı da kabul edilmez veya 
tanınmaz. İmamlar kategorisinin 
varlığı, ruhban sınıfıyla 
karıştırılmamalıdır. Sünniler için 
alimler ve evliyalar Allah'ın aracısı 
olamazlar; onlar sadece İslami 
görüşün anlaşılmasını ve 
yorumlanmasını sağlarlar. Şii 
Müslümanlar, şefaatin ilahi kurtuluş 
planının ayrılmaz bir parçası 
olduğuna inanırlar.

Allah ile Müslümanlar arasında 
aracı yoktur.

REENKARNASYON26
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REENKARNASYON 

Ruh bir bedenden diğerine 
geçmesini ifade eden terim

SADAKA27
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SADAKA 
Sadaka (“hayırseverlik” veya İslam 
dininde "Zekat" olarak da 
adlandırılır), İslam dininde olduğu 
kadar Hıristiyan-Katolik, Hıristiyan-
Ortodoks Kiliselerinde de yaygın bir 
kaidedir. Özellikle İslam dini için 
İslam'ın beş şartından biridir ve 
asgari şartları aşan paranız ve/veya 
malvarlığınız varsa her yıl verilmesi 
zorunlu bir sadakadır.

Yoksullara ekonomik olarak 
yardım etme ilkesi

İBADET28
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İBADET
Tüm dinler, duayı ilahi güçle birincil 
iletişim şekli olarak görür. İslam için 
namaz beş esastan birisidir; günlük 
namazların sayısı ve bunlara eşlik 
eden ritüeller konusunda katı 
kurallar vardır. Duanın amaçları 
birden çok olabilir: yakarmak, 
yardım istemek, lütuf istemek, 
bağışlanma dilemek, övmek, 
teşekkür etmek, günahlardan 
arınmayı istemek, veya bağlılığı ifade 
etmek. Dua sesli veya zihinsel, kişisel 
veya toplu, serbest şekilde veya ayin 
aracılığıyla yapılabilir.

İnananların ilahi güce hitap 
ettiği eylemdir.

Reenkarnasyon, bedenin ölümünden 
sonra ruhun başka bir bedende 
tekrar yaşayabileceğini söyleyen bir 
teoridir. Hıristiyan-Katolik, Hıristiyan-
Ortodoks kiliseleri ve İslam dini 
reenkarnasyon doktrinini tamamen 
reddederler.



CIHAD

CIHAD
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İslam'da Cihad "kutsal savaş" 
anlamına gelmez. Cihad, kelimenin 
tam anlamıyla "kendisini ve genel 
olarak toplumun iyileştirilmesi için 
güç ve gayret sarf etmek, mücadele 
etmek veya elinden gelen tüm 
imkanları kullanarak normalden 
daha fazla uğraşmak” anlamına gelir. 
İçsel (nefis terbiyesi), sosyal ve 
mücadeleci yönü vardır.

Kendisi ve/veya topluluğunun 
gelişimi için "mücadele"

RAMAZAN BAYRAMı

RAMAZAN BAYRAMı
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Eid al-Fitr (Ramazan Bayramı): Eid 
Arapça’da bayram / kutlama zamanı 
anlamına gelir. Fitr, iftar açmak 
anlamına gelir. Bu üç günlük 
kutlama, Ramazan ayının bitmesinin 
ardından yapılır. Oruç tutma 
döneminin bitmesinden sonra, 
Müslüman geleneği için çok önemli 
olan bu üç günlük kutlama sırasında, 
özel yemekler yenilir; arkadaş ve 
akrabalarla buluşulur; camilerde 
birlikte dualar edilir.

Ramazanın ardından üç 
gün boyunca kutlanan dini 

bayram

AŞURE GÜNÜ

AŞURE GÜNÜ
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Hazreti Hüseyin’in MS. 680’de 
Kerbela’da şehit edilmesinden sonra 
bu tarih önem kazanmış; ve Aşure, 
Hazreti Hüseyin ile yakınlarının şehit 
edilmesinin yad edildiği bir matem 
günü olmuştur. Bu günde iki önemli 
olay daha hatırlanır: 1) Hazreti 
Nuh'un gemisinin tufandan 
kurtulması ve 2) Hazreti Musa ve 
kavminin, Firavun’un zulmünden 
kurtulması.

Şiilerin Hazreti Muhammed'in 
torununun şehit edilmesini 

anma günü

HICRI YıLBAŞı32
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HICRI YıLBAŞı
Diğer kültürlerin aksine, İslami Yeni 
Yıl bir tatil değildir. Hazreti 
Muhammed’in Mekke’den Medine’ye 
çıkışının, İslam aleminde Hicri 
takvimin başlangıcı olarak kabul 
edildiği günü ifade eder. 

Hazreti Muhammed’in hicret ettiği 
yılın kameri yılbaşı sayılması 
üzerine hicri-kameri takvimin 

ortaya çıkışı



AZIZLER GÜNÜ33
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AZIZLER GÜNÜ 
Hristiyan-Katolik ve Hristiyan-
Ortodoks Kiliseleri Azizlere hürmet 
eder ve onları kutlar. Hıristiyan-
Katolikler onları her yıl 1 Kasım'da 
Azizler Günü’nde kutlarken, 
Hıristiyan-Ortodoks Kilisesi onları 
Hamsin Yortusu’ndan sonraki ilk 
Pazar günü kutlar. İslam Azizler 
kültünü tanımaz, çünkü İslamda 
kimse mümin ile Allah arasında aracı 
olamaz. Ancak İslam'da, Allah ile özel 
bir yakın ilişkisi olduğuna inanılan ve 
insanlar tarafından saygı duyulan 
bazı şahsiyetler vardır.

Aziz Kültü

KUTSAL RUH34
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KUTSAL RUH
Hıristiyan-Katolik ve Hıristiyan-
Ortodoks Kiliseleri, Üçlü Birlik (Teslis) 
doktrinini paylaşır. Bu doktrine göre, 
Tanrı benzersizdir, ancak üç "kişiden" 
oluşur: Baba Tanrı, Oğul Tanrı (İsa) ve 
Kutsal Ruh. Diğer konularla birlikte, 
Kutsal Ruh'un gerçek doğası 
üzerindeki farklılıklar, Katolik ve 
Ortodoks Kiliseleri arasında Büyük 
Bölünmeye yol açmıştır. İslam, Üçlü 
Birlik doktrinini kabul etmez: Kutsal 
Ruh, Allah'ın ruhu olarak kabul edilir. 

Hristiyanlıktaki teslis 
inancının üçüncü ayağı

PEYGAMBER
35
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PEYGAMBER
Peygamberler, ilahi güçten ilham 
alan ve Allah adına konuşan din 
adamlarıdır. Peygamberlerin varlığı, 
Hristiyan-Katolik, Hristiyan-Ortodoks 
dinlerinde ve İslam'da ortaktır. 
Hazreti İsa, her üç din tarafından da 
peygamber olarak kabul edilirken, 
Hazreti Muhammed İslam 
tarafından son peygamber olarak 
kabul edilir.

Peygamberlerin saygı 
görmesi

MUCIZE36
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MUCIZE
Mucize, açıklanamayan bir olay 
olarak tanımlanır. Hıristiyan-Katolik, 
Hıristiyan Ortodoks ve İslam 
dinlerine göre doğrudan ilahi eyleme 
veya bir şefaatçiye atfedilebilen bir 
olaydır. Mucizeler tarihsel olarak çok 
tartışmalı olaylar olmuştur; ve hala 
da öyledir.

Doğa kanunları tarafından 
açıklanamayan olağanüstü bir 

olay



HAC YOLCULUĞU37
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HAC YOLCULUĞU
Hristiyan-Katolik, Hristiyan-Ortodoks 
Kiliseleri ve İslam dini hac ibadetini 
paylaşır. İslam için Mekke çevresinde 
Kabe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret 
edilmesi amacıyla yapılan hac, her 
yetişkin inananın hayatında en az bir 
kez yapması gereken bir yolculuktur. 
İki Hıristiyan dininde (Katolik ve 
Ortodoks) hac bir emir değil, yaygın 
bir uygulamadır. Hıristiyanlık ve 
İslam dini, hac ibadetinin adanmışlık 
ve/veya tövbe niteliği göstermesi 
noktasında benzerlik taşır.

Kutsal kabul edilen mekanları 
dini maksatla ziyaret etme

YARATıLıŞ38
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YARATıLıŞ
Her dinde var olan her şeyin 
yaratılışını açıklayan bir teori vardır. 
Hıristiyan-Katolik ve Hıristiyan-
Ortodokslar, İncil'de yer alan ve 
Tanrı'nın var olan her şeyi nasıl 
yarattığını anlatan bazı kitaplara 
atıfta bulunur. Müslümanlar Kuran'a 
başvururlar. Bazı farklılıklar vardır 
(yaratılışın "anlık" olduğuna veya 
bunun yerine "mütekamil bir süreç 
olduğuna" inanmak gibi) ancak üç 
din de her şeyin ilahi irade 
tarafından yaratıldığı inancını 
paylaşır.

Var olan her şeyin yaratıldığı an

İKONLAR
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İKONLAR
İkonlar, ilahi olanı temsil eden 
görüntülerdir.Hıristiyan-Ortodokslar, 
Ortodoks kiliselerinde çokça 
bulunan ikonlara özel bir saygı 
duyar. Hıristiyan-Katolikler, 
kutsallığın ve kutsalın diğer sanatsal 
temsillerinin eklemlendiği ikonlara 
saygı gösterilmesini kabul eder. Öte 
yandan İslam'da Hazreti 
Muhammed'i tasvir etme yasağı 
vardır. Bu durum, kısmen 
putperestliğin yasaklanması ve 
kısmen de canlı formların 
"yaratılmasının" (ve dolayısıyla 
onların temsilinin) Allah'ın bir 
ayrıcalığı olması inancı ile ilişkilidir. Kutsal simgeler

ÜÇLÜ BIRLIK (TESLIS)
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ÜÇLÜ BIRLIK (TESLIS)
Teslis, Hıristiyan-Katolik ve Hıristiyan 
Ortodoks Kiliselerinin en önemli 
doktrini olup, Tanrı'nın eşsiz ve 
bölünmez olduğu, ancak üç 
unsurdan "oluştuğu" kavramında 
ifade edilir: Tanrı Baba, Oğul Tanrı ve 
Kutsal Ruh. Bu üç bileşenin 
anlayışındaki farklılıklar geçmişte iki 
kilise arasında büyük tartışmalara 
yol açmıştır. İslam’da, Üçlü Birlik 
kavramı açıkça reddedilir.

Üç unsurlu ilahlık anlayışı
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