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“Bursa’da yapacağımız Camiden vazgeçildiği haberi basına yansıyınca, Sayın Burhan Kuzu 
Tweeter’de “bu cami çok önemli, bir kampanya açalım demiş” bunun üzerine kendilerine 
aşağıdaki e-postayı gönderdim. Bugün 17 Mart 2014. Yani beş ay geçti.. Hala hiç yanıt yok.. 
Tweeter kahramanı olmak, maalesef çok kolay..” 
 
Dünyanın ilk tüm enerjisini üretecek olan cami projesine gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür 
ederim. . Bendeniz 68 yaşında bir mimarım. Uzmanlık alanım; Enerji ve Ekolojidir. Bu 
konularda, ülkemin yüzü aşkın üniversitesi dahil olmak üzere, Bakanlıklar, STK’lar ve Meslek 
odalarında verdiğim ders ve konferansların sayısı 340’ı buldu çok şükür.. Web sitemizden, 
tüm  makalelerime ve ülkemizdeki ilk örnek olan “Diyarbakır Güneş Evi” dahil tüm 
projelerime ulaşabilirsiniz..  
 
Bir önceki Enerji Bakanımız Sayın Hilmi Güler’in danışmanı idim. Birlikte çok önemli 
çalışmalar yaptık. Şimdiki Bakanımız Sayın Taner Yıldız’ın talimatı ile Strateji Daire Başkanı 
ile görüşmelerimiz sürüyor.. Çünkü Enerji Bakanlığı için de 5.000 m2 kapalı alanı olan ve 
elbette yine enerjisinin tamamını üretebilen bir Ar-Ge binası projesi yapmıştım.  Bu arada, 
Sayın Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç’ın ağabeyleri Sevgili hocam ve çok değerli 
dostum Prof. Ümit Doğay Arınç ile de “Enerji Mimarlığı” başlıklı bir kitap çalışması 
sürdürmekteyim. Kendileri, bu konuların çok deneyimli bir duayenidir.  
 
Bu mesajın ekinde, söz konusu camiden neden vazgeçildiğini özetleyen ve Hürriyet Gazetesi 
ile yapılan bir röportaj metnini bilgilerinize sunuyorum. Anlaşılacağı gibi, artık ok yaydan 
çıkmıştır.. Çünkü cami betonarme olarak devam etmektedir maalesef.. Dolayısı ile yürekten 
desteğinizle, yeni bir alanda, devlet destekli bir proje olması halinde hayata geçmesi 
mümkün olacaktır ancak.. Önereceğiniz alanda, çok farklı ve yepyeni bir proje üretmek te 
mümkündür elbet.. 
 
İptal edilen projeyi, Çamlıca niyetine yine aynı içerikteki farklı bir projemi ve “Enerji Ekoloji 
ve İslam” başlıklı makalemi, vazgeçilen caminin teknik özelliklerini ve kısa bir özgeçmişimi 
de ekliyorum mesaja..  
 
Bu güzel ülkenin sahipleri sizler, bizleriz.. Gerçek sâhibiyet ise; kaynakları tüketmeyen, 
koruyan ve kollayanlarındır.. Yorumlarınızı ve müjdenizi bekliyorum.. 
 
Sevgi ve saygılarımla.. 
 
Y.Mimar 
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