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ÖZET

“Onun ayetlerindendir ki, sizi bir toprakdan yarattı. Sonra da siz 
şimdi yerüzünde dağılıp yayılan insanlar oluverdiniz”(Rum,20)

Yeryüzünde hiç bir cemiyetsiz ve imansız olmamıştır.İnsanlar bu veya 
diger bir dinin mensubu olarak yaşamışlardır. Din,Tanrı ile insan arasında 
güclü alaka yaratan mükemmel bir sistemdir. Bu mükemmelliyin en 
mühim sebebi ise dinin vahye dayanmasıdır. Kaynagını vahiyden alan 
bütün dinlerin birliyi, ortak degerleri ve bu dinlerin temel hususiyyetleri 
Tanrı’ya teslim olmak, Ona boyun eymek, Ona bağlanmak gibi emirlerden 
ibarettir. Vahiy, Tanrı tarafından yeryüzü insanına hitap edilen ve mukaddes 
kitapların terkibine dahil olan kelamlardır. Bu kelamlar yeryüzünde 
insanoğlunun iman esaslarında hayat tarzını düzenleyen emirlerden 
başlayarak, onun ta ahirete kadar yolunu belirler. Dinlerin diger bir ortak 
degerleri, onların mensuplarının aynı yerden gelip, sorgulanmak için 
yine aynı yere dönmeleridir. Din ve manevi inkişaf insanıın koruyucu 
bir sistemidir. Dini ve manevi inkişaf bir fertte olduğu gibi bütün bir 
cemiyette de yaşayabilir Bu iki unsurdan sadece birinin  görünen inkişafı 
veya varlığı hem fertte hem de  cemiyette haksızlık ve zulme hüküm verir.
Bu  ise dinlerin ortak degerlerinden sadece  biridir.

Anahtar Kelimeler: Din, Tanrı, Vahiy, ahlak, ortak değer.

ABSTRACT

None of the society in the world is irreligious and atheist. People live 
belonging to this or that religion. Religion is a strong connection between 
God and a human being. The reason is the religion revealed to us from 
God. To surrender to God, to follow God, to be connected to God are 
bases of any religion. These revealed words are God’s appeals and they are 
included in all saint books. Other common value of these words is that they 
direct life style of a human being according to the religion. These words 
follow the human being until the end of their life. Another common value 
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of the religions is people who belong to the religion come from the same 
place and return to the same place. Religion and moral improvement are 
protection system of the human being.  Religion and moral improvement 
can be included in one person as well as in the society.  Improvement of 
one of these dimensions prevents both person and society from unfairness 
and tyranny. This is only one common value of all religions.  

Key Words: Religion, God, revealed moral, Common Value

-----

Yeryüzüne dağılıp yayılan insanlar hiç bir zaman dinsiz ve imansız 
olmamışlar.İnsanlar bu veya diger bir dinin mensupu olarak yaşamışlardır. 
Her devrde dinlerin ilk funksiyonu cemiyyeti korumak olmuştur. “Din 
dendiginde zorunlu olarak zihnimizde birisi digerini hatırlatan iki varlık 
fikri mevcuttur. Birincisi ibadet yapan ölümlü (insan), digeride kendine 
kullukyapılan ölümsüz varlıktır(tanrı)” (Paine, 1998, 84). Başka bir ifade 
ile din,Tanrı ile insan arasında  güclü alaka yaratan mükemmel bir sistemdir. 
Bu mükemmelliyin en mühim sebebi ise dinin vahye dayanmasıdır.
Kaynagını vahiyden alan ve ilahi dinler olarak nitelenen dinlerin birliyi, 
ortak degerleri ve bu dinlerin temel hususiyyetleri Tanrı’ya teslim olmak, 
Ona boyun eymek, Ona bağlanmak gibi emirlerden ibarettir. Demek, 
dinlerin ilk ortak degeri vahyidir. 

Vahiy, Tanrı tarafından yeryüzü insanına hitap edilen ve mukaddes 
kitapların terkibine dahil olan kelamlardır. Bu kelamlar yeryüzünde 
insanoğlunun iman esaslarında hayat tarzını düzenleyen emirlerden 
başlayarak, onun ta ahirete kadar yolunu belirler.Vahyi ile peyğamberlere 
nazil olan kelamların toplusu  dinlerin mükaddes kitabları olarak tanınır:

“O, sana Kitabı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen 
indirmiş, daha önce de, insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ile 
İncili  ve Furkanı indirmiştir....”(Ali İmran suresi,3). 

Hz.Musaya verilen yahudilerin kutsal kitap külliyatı  Tevrat , Hz.İsaya 
vahye edilmiş hıristiyanların kutsal kitabı ise İncildir. Ayetde geçen Furkan 
ise bütün insanlara en son ilahi kitap olaraq gönderilen  İslam dininin  
mükaddes kitabı olan Kurani-kerimin isimlerimden biridir.   

Vayih kaynaklı kitaplara mensup olan dinlerin İlahi irade neticesinde 
seçilmiş ve ister dini, isterse de ictimai hayatda önder ve uyarıcı olarak 
gönderilmiş peyğamberleri vardır:

”Ey Ademoğulları! Aranızdan ayetlerimiz size okuyan elçiler 
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geldiyi zaman, kim sakınır ve dezeltirse, onlara korku yokdur ve onlar 
üzülmeyeceklerdir.” (Araf suresi,35). 

Peygamberler insanlara Allahın emir ve yasaklarını haber verme görev 
ve selahiyeti ile sorumlu olan insanlardır Odur ki, onların ilk vezifesi 
tebliğ ve davettirdir. Yaratıcı peygamberlerini mücize denilen olağanüstü 
hadiselerle destekliyor. Bütün ilahi dinlerde mücize göstermeyen kişinin 
peygamberlik iddiası hiçbir zaman doğrulanmaz (Demirçi, 2000, 158-162). 
Çünki bazen inanmak ve tasdik etmek için mücizeye ihtiyac duyulur.

Demek, ilahi dinlerin diger bir ortak degeri onların kitaplı ve peyğamberli 
olmasıdır.

Dinler, mensuplarından ibadet sayılan kendi degerlerini hayata 
geçirilmesini, onlarla amel etmesini taleb ediyor.İbadet “kişinin yüce bir 
varlığın ululuğunu kabul edip ona baş eğmesi, onun karşısında her türlü isyan 
ve direnişi bırakıb kendi istek ve hürriyelerinden vazgeçmek suretiyle ona 
tam bir teslimiyetle boyun eğmesi.” demektir (Kardavi, 1974,40). Ibadet 
ilahi dinlerde ancak ezeli ve edebi olan varlığa itaat etmekden ibaretdir.     

 İnsanlar yeryüzünde var olandan beri kendi dini ibadetlerinin mutlak 
sayarak yaşamışlar. İbadetler insanı cemiyyete, insanlığa bağlayan en 
mühüm bir ünsürdür. Ibadetler esasen Hakkın emrine riayet olduğu 
gibi,sonuç itibariyle, halkın hakkına riayeti de içerir (İlmihal,1999,380). 
Çünki, ibadetler ferdin toplum içinde uyumlu güvenilir ve hoşgörülü 
olmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler getirdigi gibi onun yaratıcı ile 
olan bağlantısına da getirmiştir.Bir-birinden farklı zaman, mekan, şekil ve 
ifadesi olan ibadetler dinlerin diger bir ortak degeridir. 

İlahi dinlerin belli mekân ve zamanla bağlı olan sistematik ibadetlerinden 
başka diger ibadetleri vardır ki, bunlardan biri duadır. Dua küçügün 
büyükten, acizin güclüden ihtiyac ve arzusunu ciddi olarak istemesi ve rica 
etmesidir. Dinlerde ise dua insanların Rabbine kendi isteyini ve dileyini 
bildirmesidir. Peyğamberlerin hayatında en çok kullanılan sözlü ifade 
duadır:

“Daima dua edin.”(İncil, Filibelilere mektup, 5/17)

“Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilirsiniz ki, O haddi 
aşanları sevmez.” (Araf suresi, 55)

İnsanların bu dünyadan, o biri dünyaya geçişini hazırlayan dinlerin 
bir çok ortak makamları vardır. Yaratıcının birer yol gösterici olarak 
peygamberler gönderdigine inanmak, insanların sorumlu olduğuna 
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inanmayı da gerekli kılar. İnsandakı sorumluluk duygusu da kişiyi, 
yaptıklarının karşılıgını göreceği ahiret hayatına inanmaya götürür.Ölümden 
sonrakı hayatın mahiyeti ve tasviri hakkında bir-birinden farklı görüşleri 
benimsemiş olsalar da bütün ilahi dinler ahiret inancını kabul etmektedir. 
Demek, ilahi dinlerin diger bir ortak degeri, onların mensuplarının ayni 
yerden gelip, sorgulanmak için yine ayni yere donmeleridir

 Dinler mensuplarına dünya hayatının geçici zevklerine ve aldatmacalarına 
kanmamaları, daha hayırlı ve kalıcı olan ahiret mutluluğunu yakalamaları 
gerektiği vurgulanmaktadır:

 “....şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir.Ama ahiret gerçekten 
kalınacak bir yurttur”(Mümin seresi,39).

“O herkesi hesaba çekeceyi günü tayin etmiş....”(İncil,Mukaddes 
Havarilerin İşleri,14/31)

Mühtelif dövrlerde ve mekânlarda yeryüzüne nazil olmasına ramen, 
dinler mensuplarına ebedi bir kaderi vaad ediyor. Dünyadakı iman 
ve amellerine göre ceza ve mükafat görücek, cennetlikler cennete, 
cehennemlikler cehenneme girecek ve orada kalacaklar:

”Şüphesiz iman edenler, yani yahudilerden, hıristiyanlardan ve 
sabiilerden Allaha ve ahiret gününe hakkıyla inanıp salih amel işleyenler 
için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku 
yokdur.Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.” (Bakara suresi, 62). 

Ayetden aydın oluyor ki, gerek zahiri mümin olan müslimanlar, 
gerek müslimanların dışında kalan yahudi, hıristyan, sabii vә s. Kuranda 
yer aldığı şekilde Allah’a ve ahiret gününe diş gürünüşte ve içyüzüyle 
cidden iman eder ve salih ameller yaparlar ve bunda sebat gösterirlerse 
o zaman onlara korku yokdur (elmalı,tarihsiz, I,c., 313). Bu ise dinlerin 
ortak degerinin başka bir buluşma noktasıdır. Demek ki, her üç dinin 
mensuplarından kurtuluş ancak kamil iman ve salih amel sahiplerine 
vaad olunmuştur. Yaratıcının kullarına böyük lütüflerinden biri de zaten 
onlara vaad etmesidir. Onun vaadı insanların düşüncelerinde olan vaada 
benzemiyor. Rabbimiz vaadinde doğru ve kesindir. Odur ki, Yaratıcının 
vaad etmesi ilahi dinlerin ortak degerindendir:

“Tanrı vaadında doğrudur....”(İncil, Filibelilere Mektup, 3/3 )

“Allahın vadi gerçektir,kiyamet gününde şübhe yoktur....” (Casiye 
suresi, 32)

Her ne kadar dini seçiminde insan hür ise de her hangi bir dinin   
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mensupu olduktan sonra  o, artık kanun çerçevesine girmiş bir takım 
emirlere riayet etmek mecburiyetinde yaşar. Yaratıcının  bütün emirleri 
zaten Onun kullarına verdiyi en mükemmel bir degerdir. Çünkü, bu emirler 
insanoğlunun hem bu dünyada, hem de ahiretdeki hayatının yöneticisidir. 
İlahi dinlerin kitablarında emirlerle yanaşı yaratıcının tavsiye, vasiyet ve 
taleb gibi beyanları da vardır. Bu beyanlar ile yaratıcı insanın iradesinin 
hür olduğunu ona bildirerek zarar ve hayır kapılarını gösterir. İnsan ise 
hayır ve şerden birini tercih edebilirler. İşte insanın mükafat ve cezayı hak 
etmesinin sebebi budur.Bu ise dinlerin ortak degerlerinden biridir.

Şimdi ise, yaratıcının ilahi dinlerin kitaplarında emr, tavsiye, vasiyet ve 
taleb olarak geçen beyanlarına ve onların ortak deger gibi hususiyyetlerine 
aydınlık getirmek istiyoruz.  

Her bir dinin mükemmellik iddiasının göstericisi olan manevi inkişaf, 
o dinin kanunculuğunun temeli olan kanunlar ile müeyyen olunur. Din 
kanunları yaratıcı tarafında konulmuş emr ve yasaklardan ibaretdir.
Bunlar yaratıcı ile Onun kulları arasındakı dünyevi ve uhrevi ilişkilerin 
düzenlenmesi için söz konusudur. Toplumsal kanun ve kurallar arasında 
ahlak kurallarının önemli bir yeri vardır. Bu kurallar din ve hukuk kuralları 
gibi insanın kendine ve diger insanlara karşı manevi ödevlerini gösterir 
(Demirçi, 2000, 260).

Ahlakın en kuvvetli ifadesini dinlerde göre bileriz. Çünki dini meniseme 
olan iman insanı daima ahlaklı kalmağa teşvik ediyor:

 “O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkda da Allah için harclar,öfkelerini 
yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları 
sever.”(Ali İmran suresi, 134).

“Bir-birine karşı mehriban, rahimli olun, biribirinizi bağışlayın...” 
(İncil, Efeslilere mektup,4/32).  

Yukarıdakı beyanlardan aydın oluyor ki, ahlakda iç düşünce, niyet ve 
maksat önemlidir.   

Dinlerin ortak degerlerinden birini insanların biribirine olan ahlak 
davranışlar oluşturmaktadır. Doğruluk ve dürüstlük, adeletli olmak, 
emanete riayet etmek insanın çevresine karşı yerine getirme durumunda 
olduğu ahlaki davranışlardandır. Bu davranışlar her şeyden evvel bir 
insnalık ve mümin olmanın ğöregi olub, sağlıklı bir toplum oluşturma 
amacına yöneliktir. 

İnsanların biri-birini sevmesi gözel ahlak davranışlarından sayılır. İlahi 
dinlerin kitablarında bu ahlak davranışı hakkında beyanlar vardır:
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“...ben sizi sevdigim gibi biri-birinizi sevin...”(İncil, Efeslilere Mektup, 
14/34) 

“Daha önceden Medineyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş 
olan kimseler,yanlarına hicret edip gelenleri severler.” (Haşr suresi,9). 

Samimi dostluk ve anlayış ancak bir-birlerini karşılıklı olarak sevmekle 
kurulabilir.İnsanların yerüzünde birbirlerini yaratıcı namine  sevmeleri, 
onları metin bir bünye haline getirir.Sevgi insanların yaratılıştan sahip 
olduğu bir duyğudur. Herkes farklı şeyleri sever. Sevgi kalb, kafa ve 
zevk  işi olduğu için onu zorlamak olmuyor. Lakin insanların birbirlerini 
sevmesi yaratıcının emri olub bütün dinlerin mensublarına aittir. Burada 
artık iman öne keçiyor. Kalb ve kafa ile imana sarılmışlar bu sevgiye de 
tabe oluyorlar.. Lakin dinlerde iman, görülmeyen şeyler ile alakadadır. 
İnsan bu dünyada açık-aydın dini inancların içinde olanları müşahide 
ede bilmiyor. Peyğamberlerin tebliğ etdiklerine uyğun olarak yaşayanları 
iman birleştirdiyi gibi, imansızlıkda da birleşenler olmuştur.Bununla ise 
yeryüzünde bütün dinlerde rastlanan iki insan tipi meydana çıkıyor: iman 
getirenler ve iman getirmeyenler.İlahi dinlerde bu insan tiplerinin ceza ve 
mükafatlar; hakkında beyanları  vardır:

“Allah, müminleri bulunduğu durumda bırakacak degildir;sonunda 
murdarı temizden ayıracaktır. Ve Allah size gayba vakıf kılacak da degildir. 
Fakat Allah, peygamberlerinden dilediyinin seçip.O halda Allaha ve 
peygamberlerine iman edin.Eger iman eder ve günahlardan korunursanız, 
sizin için büyük bir mükafat vardır.” (Ali İmran suresi, 179)  

“Biz boynumuza alıyoruz ki,insan imanı ile kurtulur...” (İncil, Romalılara 
mektup, 3/28)  

Beyanlardan göründüyü gibi yaratıcı  müminlere bütün ilahi dinlerin 
ortak degeri olan büyük ecir müjdelemiştir.                                                                 

İnsan şahsiyetinnin sağlıklı yapısına uygun olan ahlak davranışlardan 
biri de ana ve babaya olan davranışlardır.İlahi dinler  insanların ana-babaya 
ancak iyilikle davranmağı  tavsiye ve emrediyor:

“Biz insana, ana-babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etdik...
(Ankebut suresi,8)

“Kendi ana ve babana hörmet et. ...”(İncil, Efeslilere Mektup, 6/2 ).

“Anne ve babana hürmet edeceksin.” ifadesi ise Hz.Musa’ya Sina 
Dağında vahyedilen on emrden biridir (Tümer, Küçük, 1993, 189)
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Anne  ve ya babaya şükür, haklarını gözetmek, itaet ve iyilikte bulunmak 
ve dua etmek dininden asılı olmayarak bütün insanlara Rabbinden bir 
tavsiye ve emridir.

Aynı zamanda dinler Çocukların da hakkını ana-babadan taleb ediyor:

“Yoksulluk korkusula Çocuklarınızı öldürmeyin.Sizi de, onları da biz 
rızıklandırıyoruz.Doğrusu, onları öldürmek böyük günahtır.” (İsra,31)

“Ve sizde babalar Çocuklarınızı sinirlendirmeyin. Onları Tanrı’nın 
tavsiye ve ilmi ile terbiye edin.” (İncil,6/2: 238).

Yaratıcının hem anne-babaya, hem de cocuklara  tavsiye ve emr etdigi 
gibi davranışlarda bulunmak dinlerin diger bir ortak degeridir. Çünki 
Yaratıcı buna karşılık olarak kullarına mükafat ve sevab vaad ediyor.  

İnsanoğluna aynı cins maddeden, kuru toprakdan hayat verilmiştir.. 
Sonra ise kendinden aynı insan, beşer cinsinden olan eşler yaratılmış ve 
onların arasına bir sevgi ve merhamet koyulmuştur (Elmalı, tarihsiz,VI 
C., s. 247). Dinler eşlerin bir-birine sevgi ile  hayat sürdürmeyi tavsiye 
ediyor:

“Kadınlar Rabbinize itaat etdiyiniz gibi eşlerinize de itaat edin..”(İncil, 
Efeslilere Mektub, 5/22)

“Erkekler kendi eşlerinizi sevin...” (İncil, Efeslilere mektub 5/25) 

“İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda 
sevgi ve rahmet var etmesi, Onun varlığının belgelerindendir. Bunlarda, 
düşünen toplum için dersler vardır” (Rum suresi, 21)

Qarı-koca haqqında bu beyanları ilahi dinlerin diger bir ortak 
degeridir.   

Dinler cemiyyet ve insanlık namına görülen hayırlı işlerin sevabını 
ibadetlerle beraber tutmuş, onun aksi olan şerrin ise cezasını tayin etmiştir..
Dinlere göre hayırlı işlerin görülmesi yaratıcının emridir. Yeryüzünde 
normal bir hayatın yaşanması için bu emr bütün insanlık tarafından kabul 
olunmalıdır.Dinlerin sahip olduğu iman medeniyyeti hayra üstünlük 
vermiş, şerre mükavimet göstermiştir.Dünyada serrin cesareti, ahiretde ise 
cezası çokdur. Dünyanın dinamik küvveti olan hayır ve şerr amellerimiz 
dinlere göre ahiretde yerimizi tayin ediyor:

“Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiligi emreder, kötülükden 
menederler, hayırlı işlere koşuşurlar.İşte bunlar iyi insandırlar.” (Ali İmran 
suresi, 114)
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“Şerrin (karanlığın) işlerinde iştirak etmeyin...” (İncil, Efeslilere 
mektub, 6/4, 237).    

“Her cür şerden korunun.”  (İncil, Felibelilere Mektup, 5/22, 250)
 Toplu halde yaşama,sadece insana mahsus bir ihtiyac olmayıp, bütün 

canlı varlıklar için söz konusudur. İnsan toplumla olduğu gibi toplumu 
meydana getiren fertlerle de her an ilişki içindedir.Bu ilişkiler aileden 
başlayarak sosyal ilişkiye kadar uzanır. İnsan toplumda yaşadığı sürüce ister 
aile, isterse de sosyal ilişkilerde birtakım yükümlülüklerle üstlenmektedir. 
Bu yükümlülüklere toplumsal düzen kuralları denilmektedir. Bu kurallar 
içerisinde hukuk kurallarının da önemli bir yeri vardır.

İlahi dinlerin hukuk çerçevesinde olan kaide ve kanunları vardır. Bu 
kanunlar doğrudan doğruya insanların dış ilişkilerini düzenlemektedirler. 
İnsanoğlunu doğru yola illeten bu  kanunlara riayet edilmesinin sevabı  
dinlerin diğer bir ortak degeridir:

“Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allaha ve Elçisine itaet ederse, 
Allah onu arada temelli kalmak üzere altlarından ırmak akan cennetlere 
koyacakdır. İşte böyük başarı budur.” (Nisa suresi, 13).

Şimdi ise İlahi dinlerin hukuk çerçivesinde insan hayatına verdiği 
değerden dolayı suçlara verdiyi cezaları ele almaya calışalım.

İlahi dinler insan hayatının korunmasını temel deger kabul ettiyi için  
haksız yere bir cana kıyan kimseye Kur`an ve Tevrat’ın da içerdigi bir 
hüküm olan kisas cezasını uygun görmüştür:

“Tevrat’ta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, 
kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezalar). Yaralarda kısastır (Her yaralama 
misli ilr cezalandırılır). Kim bunu (kısası) bağışlarsa kendisi için o keffaret 
olur...” (Maide suresi, 45). 

Bu hüküm dengi bir ceza vermenin mümkün olduğu durumda söz 
konusudur.

Cemiyyetin ahlak esaslarının sağlanması için ilahi dinlerin yasakladığı 
fiillerden birisi de zinadır. Zina ilahi dinlerin hepisinin yanlış, çirkin ve 
ayıp saydığı bir fiildir. İlahi dinlere göre zina insan fıtratına aykırı ve böyük 
günahlardan biridir. Böyle bir eylemin karışısını almak için dinler bir sıra 
tedbirler öngörmüştür:

“Zinaya yakınlaşmayın, zira o, bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur.”  
(İsra suresi, 32).

 Ayeden aydın oluyor ki, Kuran hem zinanın açık bir çirkinlik olduğunu 
belirtilmiş hem de ondan uzak durulmasını emr etmiştir.

Emeyi ve mülkiyyeti toxunulmaz kabul etmiş ilahi dınler hirsızlığı suç 
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saymış ve cezasını tayin etmiştir. Hz. Musaya hırsızlık yapılmayacağı on 
emrden biri olarak vahyedilmişdir. Kurani-kerimin ise hırsızlık hakkında 
beyanı böyledir:     

“Hırsızlık eden erkek ve kadının, yapdıklarına karşılık bir ceza ve 
Allahdan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet 
sahibidir.” (Maide suresi, 38)  

Bütün bu emrler sosial toplumda zülüm ve bozgunculuğun kökünü 
kesmeye, hayır ve hakka çalışmağa hökmeder.  

İnsanoğlu yeryüzünde yaşadığı müddet erzinde tamamen günahsız 
ve hatasız yaşaması mümkün deyildir. İnsanoğlunun dünyaya gelişinin 
sebebide bir hataya dayanıyor.Yaratıcı öylr bir toplum istiyor ki, hatasını 
anlasın ve Rabbine dönsün. Heçbir zaman insan kendini hatasız kabul 
etmemeli, hatasını kabul etmekle beraber hatanın çokluğu onu ümitsizliye 
düşürmemeli ve hemen hatanın sonunda Rabbinin mağfiretine sığınmalıdır 
(karaçam, 1965, 8). Hatalı kullar Ona dönmek için daima Onun kapıları 
açık bulunuyor. Bu kapını ismi dinlere göre tevbedir. Tevbenin manası 
kabahatten, kabahat olduğu için, nedamet ederek vazgeçmesidir. Lakin 
burada en önemli bir esas tevbenin Rabbinin rızası için etmektir:    

“Kim haksız davranışlarından sonra tevbe eder ve durumunu düzeltirse 
şübhesiz Allah onun tevbesini kabul eder.Allah çok bağışlayıcı ve 
esirgiyecidir.” (Maide suresi, 39)

“...Tanrı insanlara her yerde tevbe etmenizi emrediyor” (İncil,  
Mükaddes havarilerin işleri,17/30).

Tevbe insanoğlunu kötü hâllerden uzaklaştırarak iyi hâllere intikal 
etmesidir ki, bu ise ilahi dinlerin ortak bir değerdir. Çünki, yaratıcı kullarına 
deger verdiyi için tevbeni tavsiye ederek onların daima iyilerden olmasını 
istiyor.

 Bu gün dünyada ünsiyetlerin sınır ve zaman anlayışılarının yaklaştığı, 
yani qloballaştığı bir  devrdir. Böyle bir devrde dünyanın dinlerarası 
dioloklar esasında kurulan hakiki bir sülh mühitine ihtiyac daha çoktur. Biz 
bunu söz konusu ederek, ilahi dinlerde yer verilen ortak degerlerin bazıları 
üzerinde durmayı çalıştık.   Elbette ki, degerler bununla bitmiyor...
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