Sn. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
Konu: Kuran-ı Kerim’in ayetlerin 2. anlamlarını bulmak amacıyla Diyanet İşleri Bilim
Kurulunun kurulması teklifim. Kurula adaylık başvurum. Gökyüzü Camii Projem.
Seyrettiğim bir tv programında Vatikan Bilim Kurulundan bir papazın röportajını izledim.
Ardından, Diyanet İşleri Başkanlığının resmi web sitesinde (www.diyanet.gov.tr) yaptığım
araştırmada bir bilim kurulu göremeyince teklif etmeye karar verdim. Bunun zorunluluğunu
ve yöntemini kısaca şöyle izah edebilirim; (Detayları TANRIYA DÖNÜŞ kitabım da.)
ZORUNLULUĞU:
(1) Vatikan da bilim kurulu olması İncil’i bilimsel yaparken, Diyanet İşleri Başkanlığında bilim
kurulu olmaması, Kuran’ı Kerim bilimsel değil önyargısını oluşturmaktadır.
(2) Televizyon programlarında “Kuran Bilim kitabı değildir” diye söylemler karşısında
ilahiyatçı hocaların bile cevap veremeyip bu iddiaları kabullendiklerini üzülerek görüyorum.
Teknolojik konular Kuran’ı Kerim’de karşılık bulamazsa, Kuran’ı Kerim günlük hayatın
sosyolojik konularına sıkışıp kalır ki, bu da her şeyin ve tüm zamanların kitabı olma
özelliklerinin kaybı olur. Karşılık bulduğu anda ise inancın bilimle yenilenmesidir.
Teknoloji tarih boyunca ekonomileri ve toplumları alt üst etmiştir. Ocak 2016 Davos
Zirvesinde, Dördüncü Endüstri Devrimi diye adlandırılan Yapay Zeka döneminin başladığı
duyurulurken, asıl devrim inanç alanında oluyor, insanoğlunu “İNANMA” aşamasından
“ANLAMA” aşamasına geçirecek Tanrısal teknoloji aşamasına geçiliyordu. Yaradan’ın vaad
ettiği “Onlara BİR İLMİN TANIKLIĞINDA bütün serüveni mutlaka anlatacağız.” (Araf-7) ilmin
aşamasına.
Bilim ve teknolojideki gelişmelerle ortaya çıkan, sanal gerçeklik ve holografik evren tanımları
üç boyutlu Kuantum Düşünce disiplinleriyle birleştiğinde, ortaya çıkan yeni bakış açıları
bildiğimiz uzay, zaman ve mekanı değiştirip yeni yaşam formlarını gündeme getirirken,
insana, doğaya, hayvanlara ve evrene bakış açımızı da sonsuza dek değiştirmektedir.
İnsanın bedeni ve ruhu bilgisayarın donanım ve yazılıma benzer. İnsanoğlunun bilgisayar
içine transfer ettiği (adeta üflediği) zekasıyla yarattığı bilinçli yapay zeka yazılımıyla bilinçli bir
varlık yaratması, insanın “Ben Tanrıyım” demesi midir? İnsanoğlu Bilim ve Teknoloji
aracılığıyla “Ben Tanrıyım” mı diyor? İnsandan çok daha bilgili, zeki, güçlü ve insanın kontrol
edemeyeceği insanüstü robotik bir varlık da “Ben Tanrıyım” diyebilir mi? Oluşan bu Tanrı
Paradoksu nasıl aşılacak?
YÖNTEMİ: Güvendiğimiz, inandığımız tüm Tanrıların tanrısı, inek, ay, güneş vb. sahte tanrılar
gibi tarihe mi gömülecek? Tüm tanrıların ve tüm zamanların Yaratıcısı olduğunu iddia eden
ve “Biz dilemedikçe siz dileyemezsiniz” diyen Yaradan bu duruma hazırlıksız mı yakalandı?
İçiniz rahat etsin! Tabii ki “HAYIR” Ama bunu nasıl ispat edeceğiz. Bu konuları Kuran’ı Kerime
göre nasıl cevaplayacağız. Nasıl Okumalıyız? Yaradan’ın mesajının nasıl okunacağı veya
anlaşılacağı konusunda da ipucu bir ayet var mıdır? Büyük bir mutlulukla cevabım “EVET!”

En başından beri gözden kaçan, üzerinde pek düşünülmeyen bir ayet bir ayet. İnancı
tercüme aşamasının kargaşasından, ANLAMA aşamasına geçirerek Kuran’ı Kerim’in ve
inancın II. aşamasını başlatacak ayet;

“Allah, sözün en güzelini, birbirine benzer İÇ İÇE IKILI MANALAR ifade eden bir Kitap
halinde indirmiştir.” (Zümer,23)
Dikkat ederseniz ayette, “BİRBİRİNE BENZER İÇ İÇE İKİLİ MANALAR İFADE EDEN” denmekte!
Peki, ayetlerin iki kademeli anlamları nedir?
1. KELİME/TERCÜME ANLAMI Herhangi bilimsel karşılığı olmayan anlamı.
2. UZMAN ANLAMI: Bir uzman okuduğunda ortaya çıkan bilimsel anlamı. Uzman biri
okuyana kadar görülemeyen anlamı. (Sıradan birinin kuşu uçabilen bir hayvan olarak
görürken, bir mühendisin ise uçmanın ip uçları olarak görmesi gibi.)
Güncel bir uygulamayla şöyle örnekleyebilirim; Yurt dışından yabancı bir firmayla iş yapan
yerli bir firmanın sözleşme aşamasını düşünelim. Sözleşme taslağı yeminli tercüme ofislerine
gider, hem İngilizce hem de Türkçe çevirisi firmanın hukuk bölümüne gelir. Hukukçular
çeviriyi okurlar ve hukuki olarak anlamlandırıp, yorumlarlar. Düzeltmeler varsa yeminli
tercüme ofisleri sözleşmeleri yeniden Türkçe ve İngilizceye çevirir, düzeltilmiş yeni anlaşma
metni her iki firmanın hukukçularına tekrar gönderilir. İki firmanın hukukçularının onayına
müteakip sözleşme yetkililerce imzalanır ve yürürlüğe girer.
Dikkat ederseniz sözleşme süreci, (1) Tercüme eden uzman çevirmenler (2) Anlamlandıran
uzman hukukçularla iki aşamada gerçekleşiyor.
Yukarıdaki örnekte, sözleşme imzalayan iki firmadan biri; sözleşmesini hukukçular yerine
yeminli tercüme bürosundaki tercümanın yorumlarıyla yapsaydı ne olurdu. Sözleşmenin,
uygulama aşamasında, ciddi sorunlar, tartışmalar, kavgalar büyük ihtilaflar ve sonu
mahkemede biten anlaşmazlıklar yaşanacaktır.
Daha da ileri gidelim, hakimlerin, savcıların, avukatların tercümanlardan oluştuğu
mahkemelerde, ülkenin hukuki sorunlarını halletmeye kalktığımızda, sonuç ne olur? tabii ki,
her mahkeme heyetinde farklı tercüme yorumları, farklı uygulamalar sonucu, tartışmalar,
bölünmeler, kargaşa, kan ve gözyaşı... Bir kişinin ana dilinin, metnin yazıldığı dil olması, o
metnin uzmanı olduğu anlamına gelmez. Kendinden düşün, anadilin Türkçe olmasına
rağmen, hukuki metinleri, tıbbi metinlerin anlamlarını biliyor musun? Tabii ki hayır! Bu
nedenle, üniversitelerde sadece tercümanlar yetiştirmiyor, her branşta mühendisler,
uzmanlar, akademisyenler yetiştiriyoruz.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinizin özgeçmişlerine baktığımda
hepsinin ilahiyat Fakültesi mezunu kişilerden oluştuğunu gördüm. (Tercüme veya tarihçe
aşaması dediğimiz aşamadan.)

Bilgisayar Programcısı olarak Kutsal Kitaplardaki Teknolojik ayetleri 90’lı yıllardan beri
inceliyor, Düşünsel Kıyamet dediğim bu aşamaya insanlığı hazırlamak için;
İsimsiz Kitap (1995), Ben Hazırım Başlasın (1998), Konsantre Kuran-ı Kerim (Kuran’ı Kerime
Konsantre Bir Bakış-2006), Sanal tanrı (Tanrı’dan Önce Son Çıkış-2007), İnanmak İçin Yeni
Sebepler (2009), Altın BİLGİ Çağı (2014), TANRIYA DÖNÜŞ İyi İnsanlara Güzel Haberler-1
(2016) kitaplarını ve onlarca yazıyı yayınladım. (Kitaplarımı ekte bilginize sunuyorum.)
Zorunlu TEKNOLOJİK BARIŞ diye özetlediğim Bütünsel Barış projemle, 2015 Yılı Nobel Barış
ödülüne aday olmuştum. Ödülü kazanamamak, beni daha derin araştırmaya ve düşünmeye
motive ederek daha iyi çözümler bulmamı sağladı.
İnanca ve dünya çapında bütünsel barışa ciddi katkıları olacak “TANRIYA DÖNÜŞ (İyi
İnsanlara İyi Haberler-1)” isimli kitabım da bahsettiğim, inanç temelli Bütünsel Barış
projemle 2017 Nobel Barış Ödülüne tekrar aday gösterildim.
Bilim ve teknolojide ki son gelişmeler Yaratıcının yüzlerce yıl önceden, bahsettiği tasarımı
doğrulamaktadır. Kendinden daha akıllı sistemler karşısında kafası karışmış insanoğlu,
Tanrısal Teknoloji diye adlandırabileceğimiz bu aşamayı anlayabilmek için; Kutsal Kitaplar,
kadim bilgiler, efsaneler, destanlar, hikayeler vb. tüm kaynakları, din adamları ve bilim
insanlarıyla beraber, yapay zeka donanımlı bakış açısıyla dönüp tekrar tekrar okumak
zorundadır. Gelinen bu aşamayı Kuran’ı Kerim ışında anlamlandırıp geleceği aydınlatmak
inanca en büyük hizmet olacaktır. Bilgisayar programcısı olarak, Teknolojik ayetler dediğim
ayetlerin teknolojik anlamları üzerine kitaplar yazan Araştırmacı biri olarak kurulacak bilim
kuruluna şimdiden adayım.
1995 yılından bu yana kitaplarımda bahsettiğim bilinçli yapay zekaya geçiş aşamasında yaşanacak
inanç kargaşasının derin endişelerini gidermek amacıyla, kadim bilgiler ve Kutsal Kitaplar ışığında
Gelecek Atölyeleri seminerleri düzenlemekteyim. Temiz yürekli iyi insanlara güzel haberler
vermek amacıyla düzenlediğim Gelecek Atölyesi seminerlerimi, personelinizle paylaşmaya

istekli ve hazırlıklıyım. Bünyenizdeki uzmanlarla beraber Kuran’ı Kerim temelli çok ilginç
gelecek öngörülerinin çıkacağına eminim.
Diyanet işleri Başkanlığınızda Bilim Kurulu kurulması teklifimi, adaylık başvurumu ve ekteki
Gökyüzü Camii projemi bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla
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Allah’ın Yarattığı Evren Sadece Dünyada Görünenlerle mi Sınırlı?

Aydin Turkgucu.net

PROJENİN AMACI
(Yaradanı Hissetmeye Anlamaya Bir Kademe Daha Yaklaşmak)
İbadetin amacı Allah’ı hissetmek ve Allah ile iletişime geçmek ve O’nunla bütünleşmektir.
Yeryüzündeki camiiler de dua ederken konsantre olabilmek için çoğunlukla gözler kapatılmaktadır. Gözün
kapatılmasının nedeni, dünyadan uzaklaşmak ve O’nun katına ulaşma amaçlı konsantre olma çabasıdır.
Gökyüzü Camiinin amacı, içine girildiği andan itibaren, Müslümanların dünyayla bağını kopartıp, dünyadan
dışındaymış duygusunu vermek . Allah Katını hayal etmek için gözünü kapatmadan Allah Katındaymış gibi
hissetmesini sağlamak.
Allah’ın yarattığı evrenin sadece dünya sınırlı olmadığını gösterip, Allah’ın yarattığı sınırsız evrenin içinde
yolculuk ederken , Yaradanı bugüne kadar yaşamadığı deneyimlerle en derin şekilde hissederek yaşamasını
sağlayıp inancını bir üst aşamaya geçirmek.

PROJENİN AŞAMALARI-1
(Yeryüzünden Gökyüzüne Çıkarış ve Evrenin İçinde Seyahat)
İÇERİSİ HAKKINDA HİÇBİR İPUCU VERMEYEN SİMSİYAH (AYNADA OLABİLİR) BİR BİNA

ÇOK PARLAK BİR IŞIĞA VEYA KARANLIĞA AÇILAN BİR KAPISI/KAPILARI OLACAK..

PROJENİN AŞAMALARI-2
(Yeryüzünden Gökyüzüne Çıkış ve Evrenin İçinde Seyahat)
KABENİN KAPISI TÜRÜNDE BİR KAPIDA PLANLANABİLİR.
(Siyah Bina kabeyi çağrıştıracağı için, Bu binaya giren Kabe’nin İçine girmiş gibi olacaktır.
Kişi yaklaşınca, dualı kumaşların arkasındaki kapı otomatik olarak açılacak, Müslümanlar Tanrısal bir ışık içine
adım atacaklardır. Kapı kapandığında içerisi önce zifiri karanlık olacak.)

PROJENİN AŞAMALARI
(Yeryüzünden Gökyüzüne Çıkış ve Evrenin İçinde Seyahat)
ZİFİRİ KARANLIK KISA BEKLEMEDEN SONRA, KORİDOR SONUNDAKİ
2 YOLLA 2 FARKLI SEÇENEK SUNULACAKTIR.

PROJENİN AŞAMALARI
(Yeryüzünden Gökyüzüne Çıkış ve Evrenin İçinde Seyahat)
KIRMIZIYI DA SEÇEN MAVİYİ DE SEÇEN, SIRAT BENZERİ DİJİTAL BİR KÖPRÜDEN GEÇECEK
(TABAN VE ÇEVRESİNDE CENNET / CEHENNEM GÖRÜNTÜLERİ OLAN KÖPRÜLER OLACAK)
HER AŞAMADA GERÇEKLİĞİ ARTTIRICI MÜZİKLER VE SES EFEKTLERİ OLACAK…

PROJENİN AŞAMALARI-3
(Yeryüzünden Gökyüzüne Çıkış ve Evrenin İçinde Seyahat)
Uzay duygusu veren bir kubbe, derin uzay görüntüsüyle sonsuzluk duygusu verecek duvarlar; kısmen halı,
kısmen cam zemin ve camın altında da yine derin uzay görüntüsü. Kısaca, uzay kubbesi, sonsuzluk hissi
veren duvarları ve camdan zemini ve uygun aydınlatmasıyla adeta uzayda dua edilebilen, 5 vakit namaz
kılınabilen bir camii tasarlanacak…

ASTRONOT KIYAFETLERİ OLMADAN UZAYDA NAMAZ KILIYOR GİBİ OLACAKLAR…

PROJENİN AŞAMALARI
(Yeryüzünden Gökyüzüne Çıkış ve Evrenin İçinde Seyahat)
İNSAN ÜSTÜ GÖRSELLERE YAKINDAN BAKARAK,
.. 3 BOYUTLU GÖRSELLER İÇİNDE YAŞAYARAK,
İÇİNDE YAŞADIĞI EVREN HAKKINDAKİ FARKINDALIĞI ARTACAK…

İLAHİ MÜZİKLER, KUR’AN-I KERİMDEKİ TEMEL TAVSİYELER SESLE VERİLECEK.
3D GÖZLÜKLERLE GERÇEKLİK DERECESİ ARTTIRILACAK… KULAKLIKLAR KULLANILABİLECEK..

'Elimde olsa tüm liderleri uzaya çıkarırdım'
NASA’ya bağlı bir merkezde başkanlık yapmış olan Teksas Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Dekanı astronot Prof. Albert Sacco: Elimde olsaydı dünyanın bütün liderlerini uzayda biraz dolaştırırdım.
Eminim bir daha hiç savaş çıkmazdı.

Hâlâ çok ilkel savaşların yaşandığı, kıyılarına ölü çocukların vurduğu, doğal güzelliklerini yok
ettiğimiz çileli bir gezegende yaşıyoruz. Bütün bunlar ‘uzaktan’ bakınca nasıl görünüyor?
- Büyük bir insanlık ailesiyiz. Uzayda bunu çok güçlü bir şekilde hissediyorsunuz. Sınır yok, siyaset yok.
Sessiz, çok huzurlu bir yer orası. Dünya da uzaktan bakınca harika görünüyor. O üstünde ‘koca koca’
meselelerin olduğu, devasa zannettiğimiz Dünya çölde bir kum tanesi! Bunu görünce her şeyin ne kadar
önemsiz olduğunu anlıyorsunuz. Elimde olsaydı dünyanın bütün liderlerini uzayda biraz dolaştırırdım.
Eminim bir daha hiç savaş çıkmazdı. Güliz Arslan-25 Eylül 2015
Haberler>Kelebek>Hayat Haberleri>'Elimde olsa tüm liderleri uzaya çıkarırdım'

http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/30119254.asp

PROJENİN AŞAMALARI
(Dünyadan Çıkış ve Yaradan’a Bir Adım daha Yaklaşmak)
.
2015 yılı Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmemin nedeni, Geleneksel Evren anlayışında kökten değişiklik
yaparak Altın BİLGİ Çağı’nı başlatan yeni kitabım Altın BİLGİ Çağı’nda, “Neyin İçinde Yaşıyoruz” sorusuna
yepyeni cevaplar verirken yepyeni sorularda sordurmamdır.

PROJENİN AŞAMALARI
Neyin İçindeyaşamadan Nasıl Yaşayacağınıza Karar Vermeyin..!
Bir çok kişinin ilk duyduğunda "Nobel Barış ödülüne nasıl aday olabilirsin? Dünyada hangi savaşı
bitirdin? Savaşan hangi ülkeleri barıştırdın?" derken, Bende diyorum ki, “Kavgaları, savaşları
bitirmenin bir yolu da uğruna savaşılan şeylerin değerini düşürmektir.” Klasik lokal/geçici barışma
yöntemleriyle savaşların bitirilemeyeceğini çoktan anladık.
Binlerce yıldır Kadim Bilgiler ve Kutsal Kitaplarda dünya hayatıyla ilgili yapılan en temel tavsiyelerde
“Hayal Alemi”, “Rüya”, “İllüzyon”, “Sanı” denerek “ Çevrende gördüğün, değer verdiğin canlı
cansız
şeylerin tamamı illüzyon. Hiç biri gerçek değil, Hiçbiri, uğruna insanları, hayvanları ve tabiatı
öldürecek kadar değerli değil.” Diyerek uğruna savaşabileceğimiz şeylerin değerini düşürmeye
çalışmışlardır.
Bilim ve teknolojideki gelişmelerle ortaya çıkan, Sanal Gerçeklik ve Holografik Evren tanımları
üç boyutlu Kuantum Düşünce disiplinleriyle birleştiğinde, ortaya çıkan yeni bakış açısı bildiğimiz
uzay, zaman ve mekanı değiştirip yeni yaşam formlarını gündeme getirirken, insana, doğaya,
hayvanlara ve evrene bakış açımızı da sonsuza dek değiştirmektedir. Bu nedenle diyorum ki;

NEYİN İÇİNDE YAŞADIĞINIZI ANLAMADAN
NASIL YAŞAYACAĞINIZA KARAR VERMEYİN..!

Bu sorunun cevabı bizleri inanca ve Yaradan’a yaklaştıracaktır...
Aydın TÜRKGÜCÜ
Projenin tüm Hakları Aydın TÜRKGÜCÜ / ÇIKIŞ BİLGİSAYAR, TANITIM, İLETİŞİM, YAYINCILIK SAN. TİC. LTD.
ŞTİ.’ne Aittir. Projenin tamamı veya bir kısmı yazılı izin olmadan kullanılamaz, devredilemez, kiralanamaz vb. İzinsiz
kullananlardan Fikir ve Sanal Eserleri Kanunundan doğan (FSEK) tüm maddi ve manevi haklarımız tazmin edilecektir.

Aydın TÜRKGÜCÜ 0 532 3242455 www.aydinturkgucu.net aturkgucu@gmail.com

TEŞEKKÜRLER

Dünya platformunda inanca hizmet edecek bu evrensel projeye vakit ayırdığınız için
TEŞEKKÜRLER
Yerli yabancı herkesin görmek isteyeceği bu camii, ibadet saatleri haricinde müze
olarak planlanırsa elde edilecek gelirin sosyal bir projede kullanılması da
planlanabilir.

Projenin tüm Hakları Aydın TÜRKGÜCÜ / ÇIKIŞ BİLGİSAYAR, TANITIM, İLETİŞİM, YAYINCILIK SAN. TİC. LTD.
ŞTİ.’ne Aittir. Projenin tamamı veya bir kısmı yazılı izin olmadan kullanılamaz, devredilemez, kiralanamaz vb. İzinsiz
kullananlardan Fikir ve Sanal Eserleri Kanunundan doğan (FSEK) tüm maddi ve manevi haklarımız tazmin edilecektir.

