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Giriş

10 Aralık 1988’de Denizli’de doğdum. Liseden mezun olun-
caya kadar devlet okullarında eğitimime devam ettikten sonra 
bir vakıf üniversitesinde Endüstri ve Sistemler Mühendisliği 
Bölümü’nü bitirdim. Oldukça dindar, geleneklerine derinden 
bağlı, mesleği fen bilgisi öğretmenliği olan bir anne ile yolunu 
bilimsel bilgiye göre çizen, İstanbul Teknik Üniversitesi Elekt-
ronik ve Haberleşme Mühendisliği’nden mezun, ileri görüşlü 
bir baba tarafından büyütüldüm. Babam bu ileri görüşlülüğü 
ve analitik zekâsıyla Türkiye’nin ilk enerji şirketi gruplarından 
birini kurdu ve bugün on binin üzerinde çalışanı ile bu şirket 
ülkemizin en büyük enerji grupları arasındadır. Babam bana ve 
kardeşlerime yaşamımız boyunca karşılaşabileceğimiz sorunla-
rı farklı açılardan ele alarak analitik bir biçimde çözmeyi öğret-
ti. Diğer yandan annem de bizlere İslam’ı ve Allah’ı öğretmek 
için elinden gelen gayreti sarf etti.

Netice olarak; cuma namazına giden, fakat yaratılış ve ya-
ratıcıya dair kafa yormayan ortalama bir Türkiye Müslümanı 
olmuştum. Ne zaman bu konuların üzerine düşünsem, bir yan-
dan bilimsel açıdan baktığımda içimde ciddi bir şüphe oluşur-
ken öte yandan annemden öğrenmiş olduklarımın korkusuyla 
bir yaratıcının varlığını doğrudan da sorgulayamıyordum. Bu 
nedenle bu konularda fazla düşünmemeyi, hep kaçmayı tercih 
ettim. Ta ki başımdan geçen birçok olay ve sıkıntı sonucunda 
artık kaçamayacak hale gelene ve varoluş kaygılarından çıkıp 



-10-

Baran Saldanlı // Varım! Ama Neden?

bir iç huzuru arayışına başlayana kadar. Bir noktada içdünyam-
daki iki farklı ve zıt görünen yanımla yüzleşmem gerekiyordu 
ama bu öyle hafife alınacak bir iş de değildi... Bu yüzden iş in-
sanı ve aile babası şapkalarımı giydiğim zamanların dışında bu 
işe yoğun vakit ayırdım. İlkönce evrenin tarihini araştırdım 
ve işleyişini anlatan bilimsel araştırma ve teorileri inceledim. 
İnceledikçe içlerinde kayboldum, çünkü teoriler detay ve açık-
lamalarda birbirlerinden çok farklılaşıyordu. Bir teori A evre-
ninden bahsederken diğeri sanki B evrenini anlatıyordu. Ni-
hayet okuduklarım arasında tüm bunları toparlayan nihai bir 
teori olabileceğini gördüm. İsmine Sicim Teorisi deniyordu ama 
araştırmaya başladığım yıllarda henüz bugünkü kadar popüler 
bir kuram değildi, o yüzden de bu teoriye karşı çıkan çok fazla 
bilim insanı vardı ve çoğu bunu bir saçmalık olarak görüyordu. 
Bu nedenle benim de bu teoriye karşı güvenim azdı.

Böyle olunca bilimsel açıdan evrenin sırlarını öğrenmek 
için çıktığım bu yolda adeta bir çıkmaza düştüm ve bir de felse-
fi kaynaklar üzerinden araştırmaya başladım. Öncelikle İslam 
kaynaklarını okudum, inceledim. Bu konuda zihnimi kurca-
layıp duran çelişkileri masaya yatırdım ve neticede Türkiye’de 
yaşanan, inanılan İslam’ın hurafelerle dolu olduğunu fark ettim. 
Sonrasında İslam’ın en saf haline ulaşmak için sadece en temel 
kaynağını, yani Kuran’ı temel dayanak noktası olarak almaya 
karar verdim; Kuran mealini her ayetin üzerine notlar alarak, 
uzun uzun okudum. Çalışmalarım neticesinde İslam’ın esasın-
da bilimle çelişen bir yanı olmadığını kendimce keşfetmiştim 
ama keşfettiğim tek şey bu da değildi. Bize Hıristiyanların, Ya-
hudilerin ve dünyadaki diğer dinlere mensup olanların, hatta 
kendi mezhebimizden olmayan Müslümanların bile sapkınlık-
ları nedeniyle cehenneme gidecekleri ve sadece bizim inancı-
mız nedeniyle cennete gideceğimiz öğretilmişti ama Kuran’da 
bu konuda çok farklı açıklamalarla karşılaştım. Gerçi o zamanki 
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bilgimle cennet tasvirleriyle tam olarak ne anlatıldığını da tam 
anlayamıyordum ama önemli olan bu değildi. Diğer dinlerin de 
aynı Tanrı tarafından gönderildiğinin anlatılması ve herkesin 
cennete gidebileceğine işaret edilmesi bende bir farkındalık ya-
rattı. Böyle olunca diğer dinlerin kaynaklarını da araştırmanın 
mantıklı olduğuna karar vererek İncil’i ve Tevrat’ı da okudum, 
hatta kendimi alamayıp Hinduizm, Taoizm, Budizm gibi Uzak-
doğu toplumlarındaki inançlar ile ilgili kaynakları da araştırdım. 
Orada da durmayıp Şamanizm, Eski Mısır, Antik Yunan, Vi-
king, ilk Mezopotamya ve Antik Amerikan dinleri gibi inançları  
bile inceledim.

Tüm bu araştırmalarım sonucunda ulaştığım çıkarımla-
rı bilimsel kaynaklarla bağdaştırma ve büyük resmi zihnimde 
canlandırma isteğiyle yanıp tutuşmaya başladım. Bu yüzden 
de tekrar bilimsel kaynakları araştırmaya geri döndüm. Ancak 
geldiğim noktada konular o kadar karışıyor ve birbirine giri-
yordu ki daha önceden yazma alışkanlığım olmamasına, hatta 
okul hayatımda bile neredeyse hiç not tutmamış olmama rağ-
men her şeyi kâğıda dökme ve not alma ihtiyacı hissediyordum.  
O kadar çok not almaya başlamıştım ki notlarım defterleri dol-
durdu, fakat bir türlü parçaları birleştirip büyük resmi bir yere 
oturtamıyordum. Sonunda her şeye sil baştan tekrar başladım, 
yine araştırdım, yine notlar aldım; bu arada Sicim Teorisi de 
çok daha bilinen ve kabul gören bir teori olmaya başladı, ben de 
bu teoriye daha çok kafa yordum. Fakat hiçbir şekilde okudu-
ğum, araştırdığım ve hakkında notlar aldığım tüm bu kıymet-
li bilgileri tek bir tabloda birleştiremiyordum; en nihayetinde 
vazgeçtim ve eskisi gibi bu konular üzerine düşünmeden gün-
delik hayatıma devam ettim.

Bir süre sonra internette gezerken mistik veya ölüme ya-
kın deneyim yaşayan insanların birbirine benzer hikâyeleriyle 
karşılaştım ve tekrar evrenin sırlarına dair olan merakım  
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harekete geçti: Neden buradaydık? Nasıl var olduk ve olmaya 
devam ediyoruz? Tanrı gerçekten var mı? Eğer öyleyse o nasıl 
var oldu? Bir bilince sahip mi? Yoksa her şey tesadüfi bir kaza-
dan mı ibaret? Dinleri, vahiyleri gerçekten O mu yolladı? Öy-
leyse neden yolladı? Neden hiçlik değil de bir şeyler var? Bizleri 
bir Tanrı yarattıysa amacı ne? Kendisini mi eğlendiriyor, yok-
sa daha önemli bir sebebi mi var? İşte bu tarz sorular sormayı 
sayfalar boyunca devam ettirebiliriz ama sonuç olarak bu tarz-
daki tüm sorulara benim artık tatmin edici cevaplar bulmam 
gerekiyordu, çünkü aksi takdirde bir iç huzuruna asla kavuşa-
mayacaktım. Bu nedenle bu sefer çok daha kararlı bir şekilde 
her şeyi sil baştan araştırmaya ve üzerinde çalışmaya başladım. 
Çok daha fazla bilimsel teoriyi daha da detaylı araştırıp anla-
maya çalıştım. Bu süreçte daha önce karşılaştığım sorunlardan 
en önemlisinin kuantum mekaniğini yeterince kavrayamamış 
olmamdan kaynaklandığını fark ettim. Bu sorunun nispeten 
üstesinden gelmeyi becerdiğimde çalışmalarım bir yola girmiş 
ve her şeyi tutarlı bir çerçeveye oturtmaya başlamıştım.

Nihayetinde karşıma çıkan sonuçlar öylesine çarpıcıydı ki 
bu sonuçlara ulaşmayı açıkçası ben bile bile beklemiyordum. 
Sadece İslam’ın temel kaynağı Kuran’da yazılanları doğrulama-
yı amaçlamıştım ama bazı açılardan vardığım sonuçlar o kadar 
etkileyiciydi ki sarsıldım ve evrenin böyle bir yapıda olduğunu 
uzun süre kabullenemedim.

Doğal olarak ulaştığım sonuçlara başkaları da ulaşmış mı 
diye farklı felsefi ve dini düşünceleri araştırdım: Nietzsche, 
Jung, Borges, Spinoza ve Descartes gibi ünlü filozofların çalış-
malarında, Albert Einstein, Max Planck, Erwin Schrödinger, 
Werner Heisenberg, John Wheeler ve Michio Kaku gibi bilim 
insanlarının dünya görüşlerinde kendi sonuçlarımla örtü-
şen ipuçları yakaladım. Hatta İslam, Yahudilik, Hıristiyanlık 
ve Uzakdoğu inançlarının bazı kollarında da düşüncelerimle  
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ortak birçok nokta keşfettim. Tabii ki her şeyi içeren tek bir fel-
sefi dayanak bulmak imkânsızdı ama hemen hemen tüm araş-
tırma konularım arasında tutarlı bir bağlantı yakalamış olmak 
bile benim için yeterliydi.

Çalışmalarım sonucunda ulaştığım noktada aldığım notları-
mın derlenip toparlanırsa neredeyse bir kitap haline geleceğini 
fark ettim ve yıllardır biriktirdiğim bu bilgilerin bende kalma-
ması gerektiğine kanaat getirdim: Tüm bu notları tamamlanmış 
bir kitap haline getirirsem merakı olan, benim gibi iç huzuruna 
kavuşmak ve varoluşsal kaygılarından kurtulmak isteyen başka 
kişilerin de faydalanabileceğini düşündüm. Nihayetinde de bu 
kitabı yazmaya ve yayımlamaya karar verdim.

Bu çalışmayı okuyan kişi hangi görüşe ya da dine mensup 
olursa olsun, bir tarafta kendi görüşleriyle çok tutarlı olan dü-
şünceler, diğer tarafta ise onlarla taban tabana zıt çıkarımlar ile 
karşılaşabilir. Bu nedenle tüm okurlardan açık görüşlü olma-
larını ve kitabı bitirmeden önce ilk bölümlere bakarak kitapla 
ilgili erken bir yargıya varmadan ilerlemelerini rica ediyorum, 
çünkü kitabın yazım sıralaması da kendi araştırmalarımın sı-
ralamasıyla benzer şekilde ilerleyecek: Yani başta konu bir yere 
doğru giderken sonra başka bir yöne doğru evrilecek. Bu doğ-
rultuda önce felsefe kaynaklarımızı belirleyeceğiz, sonra belir-
lediğimiz felsefe kaynaklarının güvenilirliklerini ve Tanrı’nın 
varlığını sorgulayacağız. Daha sonra evrenin işleyiş biçimini 
inceleyip eğer bir Tanrı varsa O’nun bu işleyişin hangi aşama-
sında bulunabileceğini inceleyeceğiz. Ulaştığımız sonuçlarla 
bilinç kavramının ne olduğu, Tanrı varsa bizim bilinçlerimiz-
le ve gerçeklik kavramıyla nasıl bir bağ içerisinde olabileceği 
hakkında çıkarımlarda bulunacağız. Bununla birlikte, mekân 
ile zaman kavramlarını sorgulayarak evrenin işleyişini en de-
taylı noktasına kadar anlamaya çalışacağız. Bunu nispeten be-
cerdiğimizde, bu anlayış üzerinden felsefe kaynaklarımızı da 
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kullanarak artık varoluşun amacını sorgulayacak ve oluşturdu-
ğumuz altyapı sayesinde tatmin edici cevaplara ulaşacağız. Bu 
sorgulamayı yaparken hür irade, kader, ölümden sonrası gibi 
konulara da değinmiş olacağız. Tüm bunlardan sonra ise ulaş-
tığımız sonuçları farklı felsefi kaynaklarla karşılaştırarak çıka-
rımlarımızı güçlendireceğiz. Son olarak da örneğin Tanrı varsa 
ama dünyada şer de varsa o zaman bu Tanrı nasıl iyi olabilir 
veya dinlerdeki makul görünmeyen hükümleri nasıl vermiş 
olabilir gibi akla takılabilecek bazı sorulara çıkarımlarımız üze-
rinden cevaplar arayıp kitabımızı tamamlayacağız.

Kitabı okumayı tamamladığınızda ulaştığım sonuçların 
hepsine katılmayabilirsiniz, çünkü birçoğu doğruluğu deney-
lerle kanıtlanabilen kesin sonuçlar değildir ama bu sonuçların 
en güncel bilimsel gelişmelerle ve mantıksal çıkarımlarla des-
teklenmiş olduğunu göreceksiniz. Uzun süredir üzerinde ça-
lıştığım, kafa yorduğum ve zaman içinde damıttığım bilgileri 
okumaktan dolayı memnun kalacağınızı ümit ediyorum ve bir 
not olarak şunu eklemek istiyorum ki kendinizi yaşam, evren 
ve Tanrı anlayışınızla ilgili değişiklikler öneren farklı fikirlerle 
tanışmaya hazır hissetmiyorsanız, bu kitabı öyle hissedene ka-
dar okumamanız daha yerinde olabilir.

Başlamadan önce son bir bilgi olarak da; herhangi bir toplu-
luğa, cemaate, derneğe, siyasi görüşe ve benzeri hiçbir kuruluşa 
dahil olmadığımı, uzaktan yakından bile alakam olmadığını, 
hatta bir futbol takımı bile tutmadığımı, sadece tüm görüşleri 
incelemeye çalışıp içlerinden yalnızca akla, mantığa ve gönle 
doğru gelen kısımlarını seçmeye çalıştığımı eklemem gerekir.


