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insan nedir? Müslüman ve H1ristiyan teologlar -- inan<; gelenekleri ve teolojik bilim 
baki~a<;1s1yla - insan1 soruyorlar. Tefsirsel temellendirmenin ardmdan ~imdi de insan'1 
ve bir insanm ya~amm1 temelden niteleyen sekiz nokta ele almacaktir. 

ileriki sayfalarda yer alan yazilarm ilinti alanlarmm se<;im ve düzenini insan ya~am1-
nm - dogumdan ölüme - izledigi yol belirlemektedir. 

insan nedir? insan dünyada hayata gözlerini a<;ar ve Yarat1h~'m bir pari;as1d1r (1). Bir 
kadm ya da erkek olarak bir ailevf topluluk ii;erisinde yeti~ir (2). Ba~langii;tan itiba-
ren insan ba~ka insanlarla kar~da~1r: Arkad~hklar ve ili~kiler kurar ve ~fkat, ilgi ve 
sevgiye ihtiya<; duyar (3). insan olmanm en önemli temel duru~u Tann ve diger in-
sanlara kar~1 ~ükran duymaktir. Bu ~ükran dinsel olarak inan<;h bir varolu~un inan<; 
pratigiyle ifade bulmaz sadece (4). insan ya~amm1 ve <;evresini bi<;imlendirir. Kendini 
i~iyle ger<;ekle~tirir ve toplum i<;inde ve Yaratlh~ i<;in sorumluluk üstlenir (5). insan 
hata yapar, krizler ya~ar ve su9 i~ler. Kendi ve ba~kasmm SU<;Unun farkma varmasmm 
sonucu olarak kendini ve ba~kasm1 bag1~lama gibi meydan okuyucu bir görev dogar 
(~). Bir insanm ya~ad1g1 süre smirhd1r. Hastal1k, s1kmt1 ve ac1 bir insanm ya~am süre-
cmde engellenemez ve ilk insandan bu yana varolagelen ger9eklikler ve deneyimler-
dendir. insamn veda etmesi gerekir; ölüm ile kar~Il~ir ve - ashnda dogumdan itiba-
ren - kendi ölümüne dogru ilerler (7). insan ya~ammm smrrhhgi ve ölüm, dinsel ola-
rak umut Tann'y1, kurtar1lmay1 ve kalan mutlulugu yans1tmak suretiyle güveni te~vik 
eder (8). 

Bu sekiz yol i~aretlerinin her birinde - dogum ve cinsiyet, kar~1l~ma ve ~ükran 
duyma, i~ ve su9, ac1 ve güven - aym sorunun pe~inden gidiliyor: insan nedir? Bununla 
birlikte bu yakla~1m bi9imi dahi buradaki yazdarm anl~Ilmas1 bakimmdan kimi okuma 
anahtarlar1 sunuyor: 

insamn neligine ili~kin soru bakI~m soyut ya da klinik olarak ve asla insanm somut 
~~amina dogrultmaksizm yamtlanamaz. insanm ne oldugu her bir yaz1 boyunca ve 
1nsamn y~am <;izgisini dikkate alarak somut olarak gösterilip ar~tmlacaktir: insacl 
Y~amm hediyesine, sevginin mutluluguna, i~in anlamma, su<; ve b~aris1zhk deneyimi-
ne ve ya~amin faniligine ve kal1c1 mutluluga duyulan özleme hassasiyet gösterilerek. 

Bu yöntem bi<;imi ile teolojinin ne oldugu ve günümüzde ne olmas1 gerektigi hakkin-
da aym zamanda mü~terek bir kanaat da sözkonusudur. Teoloji y~am kar~ISinda kör 
kalarnaz, aksine ya~amm tarn ortasmdan yola 91kmabd1r: insanm deneyimlerinden ve 
'ragimizm y~am ger9ekliklerinden. insamn ne olduguna ili~kin soru <;ok derin y~al 
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öneme sahip bir sorudur: ders kitaplan ii;:in soyut bilgi hazinesi degil, aksine ve umu-
lur ki, ya~am1 anlamak ve daha bilini;:i bir insan olmaya yard1m eden bir kulavuzdur. 

Sonui;: olarak bu sekiz yaz1 ve insan olmay1 bu ~ekilde ar~mlayan yol da dinleraras1 bir 
~anstir: ister Müslüman olahm isterse H1ristiyan; bu deneyimleri ve alanlar1 biliyoruz. 
Her yönde insan olma bizi farkh farkh kültürlerde de birbirimize baghyor. Bu yüzden 
de diyalog insanlarla ba~hyor: ortak deneyimlerde ve bunlarm yorumunda, olaylarda 
ve bunlarm dinsel derin boyutunda. Özellikle de "insan" konusu belirleyici bir dinle-
raras1 konudur ve diyalog temelidir. Deneyimlerimizi payla~1p yan1tlar bulmaya i;:al1-
~1yoruz. Ve kar~1hkh olarak birbirimizin bilgi dagarc1gmdan ve inani;: birikimimizden 
yararlan1yoruz. 

Buradaki yazilar en küi;:ük dinleraras1 payda olarak kaleme almmami~tir. Belli miktarda 
bir ortak nokta ya da asgart bir uzla~ma aray1~1 degildir. Herbir yaz1 daha ziyade iki 
güi;:lü sese sahiptir: bir Müslüman ve bir H1ristiyan sese. Herbiri diger dine a~ilan ka-
p1y1 aral1yor ve böylelikle de görü~ ah~veri~i ü;in gerekli ko~ullar1 haz1rhyor. Ardm-
dan ise dünyadaki ortak zorluklar ve görevler ve bugünün insamna dair sorular yer 
alacaktir. 


