BĠRAZCIK UZUN OLDU AMA…
Çünkü İnönü Zihniyeti‟ni Anlatıyorum da…
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İnönü Zihniyeti‟nin
ideolojik yapısının
temel hedefi,
Batılıların
“yaşam ve kültürlerine” uyum sonucu olarak,
dünyâlaşmak, eğlenmek, zevk-i safâ
yâni
dünyâdan
“kâm1 almaktır”.
Dünyâlaşmanın temel unsuru ise,
inançsızlığa dayanır.
İnançsızlık,
Âhireti ve
Âhiret‟te hesap verme kavramının reddini de,
içermektedir.
İnönü Zihniyeti‟nin
İslâm‟ı
yasaklamasındaki esas neden,
emperyalistlere taşeronluk yapıp

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafın dadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB% 20GEÇTĠ% 20(Yalnızca% 20çocuksuz% 203 1.07.2015).pdf
1
kâm: dilek, murat, zevk…
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onları
memnun etmekten başka
ayrıca
“zevk-i safâ”nın
formundan kaybetmemek için,
Âhiret kaygusunu
ortadan kaldırmaktır ki,
dünyâdan “kâm almak”
mükemmel
olsun…
Bu nedenlerden dolayı
aslında
“inanç serbestliği” olarak,
ilk kez
Fransa‟da uygulanan
“lâikliği2”
İnönü Ve Hempaları,
Eski Tükiye’de
„inaçsızlık-dinsizlik‟ olarak yorumlayıp
uygulamışlardır.
İnönü Zihniyeti,
Batı tarafından
Türk Milletini dönüştürmek üzere
görevlendirildikleri için,
lâiklik kılıfı altında,
İslâm‟ı yasaklayarak ve / veyâ yasaklatarak,
bu hâince görevi
2

https://www.etimolojiturkce.com/kelime/laik
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başaracaklarını sanmışlardır.

“Bu ne perhiz, ne lahana turşusu” demezler mi, şimdi?

Bu resim Amigdala hastalığının târifini veyor…
İmamın biri, “Bizi okumuşların şerrinden koru” diye duâ etmiş… Siz
İnönü‟nün bu kadar tahribatından din adamlarının da nasiplerini almadığını mı

3
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

zannediyorsunuz? Almış olduğu, tam da bu Zihniyetin düşlediği câhillik ve
perişanlıkla uyumlu değil mi, yâni?
Bu cümlede neyin anlatıldığını, yalnızca tahsil ile anlamak mümkün
değildir. İşte örneği bu değil mi?
Tahsile ek olarak, örneğin, bilimden başka İslâmî alanda da, benim gibi 4050 senelik bir araştırma birikimine sâhip olmak gerekiyor ki, işte o zaman olup
bitenler konusunda nelerin ne şekilde dönüşüm geçirdiğini bir parça anlamak
mümkün olsun!
Bendeniz, hem bir bilim adamı olmam ve hem de 1970‟lerden beri İslâmî alanda da
çalışarak bu araştırmalarıma ilişkin birikimimin olması nedeniyle, imamın bu “Bizi
okumuşların şerrinden koru” cümlesinden hemen ilk bakışta şunu anlıyorum,
bendeniz… İmam, “Bizi okumuşların şerrinden koru” demesiyle şunu demek
istemiştir:
Bu cümlesiyle imam, “Bizi, yalnızca dünyâlaşmaktan koru” demek
istemiştir. Cümlenin püf noktasını şimdi anlatabildim mi?
Asıl esâsı söylemek gerekirse, temelleri İnönü tarafından atılan Ġslâm
DüĢmanlığı ve KarĢıtlığı nedeniyle, ortaya çıkan bu kutuplaşma ortamında, nasıl ki
aydın geçinenlerimizin İslâm konusundaki zır câhillikleri gibi, çoğu din
adamlarımızın da bilimsel konularda bilgisiz olduklarını söylemek gerekiyor…
Öyle ki, aydın geçinenlerimizin ilim kelimesinden duydukları allerji gibi,
çoğu din adamlarımızın da bilim kelimesinden allerji duyduklarını bendeniz tecrübe
etmiş olarak çok yakından bilmekteyim.
Şimdi bu noktada, başınızı ağrıtıyorum ama konunun bilimsel asıl
açıklamasına girmeden ayrılmamızın da doğru olmayacağını zannediyorum:
İnsanın beyin fonksiyonları ile DNA yapıları, hem inanıĢ ve hem de yaşam
ve çevresel etkilere göre, bilimsel olarak bulunan sonuçlar açısından, yeniden
şekillenmektedir.
Doğal yaratılışın dışındaki bu yeni şekillenmelere bilim, hastalık tanımını
koymuştur. Buna göre, Kültürel dönüşüm dışında, İnönü Zihniyeti‟nin ideolojik
yapısının beyinlerine yerleştirmiş olduğu, bilimsel hastalığa R-Kompleks hastalığı
denmektedir.
Herkese Bilim Teknolojisi, R-Kompleks
http://www.herkesebilimteknoloji.com/yazarhp/r-kompleks YA DA
https://www.facebook.com/notes/tuncay-erciyes/r-kompleks-olgusu-ve-akpye-oyverenlere-bidon-kafali-g%C3%B6be%C4%9Fini-ka%C5%9F%C4%B1yan-adamve-da/10156796098050201/ YA DA http://blog.milliyet.com.tr/surungen-beyin--rkompleksi/Blog/?BlogNo=533053
Amigdala’dan Daha Ötesi…
http://mtemiz.com/bilim/AMİGDALA‟DAN%20DAHA%20ÖTESİ….p df

Bir milleti
yıkmanın en kolay yolu,
4
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

o milleti
kültüründen uzaklaştırmak,
sonra da
öz kültürüne
düşman etmektir.
Bunun da en kolay yolu,
o milleti,
en az,
“dini” ile
„dili’nden
uzaklaştırmaktır.
Foullie de
öyle demiyor mu?
Gerçekten
bakınız
Foullie ne diyor:
“Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun birliğini ve
kuvvetini teşkil eden de budur.
Bu dehâ çökerse,
yıkılırsa millet
mahvolur.”
“Kendini bulur canlanırsa,
millet ilerler,
yükselir.”
“Bu dehâ ise
din ve
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dildir3.”
Yazılarımda,
„Kültürümüz‟ dendiğinde
özellikle
baskınlığı nedeniyle,
daha çok,
Din, Dil ve Târihî değerlerimiz‟in
kastedildiği
açıktır.
Şimdi
İnönü Zihniyeti‟ni,
bu kıstaslara bakarak,
bir kere daha
düşünelim.
Bakalım ne görüyoruz?
Bizzat yaşamış ve / veyâ elde etmiş olduğum,
tecrübelerime göre,
sağda ve soldaki
İnönü Zihniyeti ile
masonluk ve rotaryenlik gibi
Batılı
“tarikat” üyeliklerinde bulunanların
hedefleri,
dünyâlaşmış
Batılıların hayat tarzıdır.

3

(Baştürk, R., Sessiz Savaş, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, İstanbul)
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Öyle değil mi?
Evet!
Bunlar,
dünyâlaşmış Batı ahlâkı için
yanıp yanıp
tutuşuyorlar mı?
Evet!
İslâm‟a düşmanlıkları 4 var mı?
Evet!
Bunlar,
Târihimizi redd-i miras etmişler mi?
Evet!
Bunlar nazârında
Müslüman mü‟minler,
gerici ya da yobaz mı?
Evet!
Bunların sevdikleri
yalnızca
İslâm düşmanları ve
Batılılar mı?
Evet!
Bu kadarı yetiyor,
4
T emiz, M., Ġslâm KarĢıtlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM% 20KARġITLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM%20KARġITLIĞI.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
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zâten!
Gerisini
daha uzatmaya gerek yok!
İnsanın
beyin fonksiyonları ile
DNA yapıları,
hem
inanış ve
hem de
yaşam ve çevresel etkenlere ve / veyâ
etkinliklere göre,
bilimsel olarak,
yeniden
şekillenir / şekillenmektedir.

İslâm şuûru budur, işte!

8
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Doğal olan
İslâmî Ve Kültürel hayâtın dışındaki
bu yeni şekillenmelere
bilim,
“hastalık” tanımını
koymuştur.
Buna göre,
İnönü Zihniyeti‟nin ideolojik yapısının
bireylerin
beyinlerine yerleştirmiş olduğu,
bilimsel hastalığa,
“R-Kompleks5” ve/ veyâ
“Amigdala” hastalığı
denmektedir.
Bu hastalığın,
hasta olanlardaki,
pratik belirtilerine gelince:
- Hasta olan kişi ayrışmayı, kutuplaşmayı
hem sever,
hem de
teşvik eder,
- Hasta olan her bir kişi
tutum, davranış ve tepkilerini
birer “patern6”
5
Herkese Bilim T eknolojisi, R-Kompleks, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://www.herkesebilimteknoloji.com/yazarhp/r-kompleks YA DA https://www.facebook.com/notes/tuncayerciyes/r-kompleks-olgusu-ve-akpye-oy-verenlere-bidon-kafali-g%C3%B6be%C4%9Fini-ka%C5%9F%C4%B1yanadam-ve-da/10156796098050201/ YA DA http://blog.milliyet.com.tr/surungen-beyin--rkompleksi/Blog/?BlogNo=533053, En Son Erişim Târihi: 19.07.2016.
6
pattern: 1. Model, örnek.., 2. Modele göre üretilen motif…
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durumuna sokarak,
onları
sloganlaştırır7…
Yeri geldiğinde de,
artık hiç
düşünmeden
bu patern ve slogan kalıplarını kullanır.
Böylece
beyinde pasifleşen nöron hücrelerinin
“dumura” uğrama süreci gittikçe
artarak
düşünme kaabiliyeti
yok olur,
gider...
Bundan sonra
sen gel de
artık
bunlara
“iki kelime” anlatabilirsen
anlat, bakalım!
-İlk kez tanıştıkları ya da karşılaştıkları bir kimseyi
şöyle bir yokladıktan sonra,
hemen
onun sınıfını belirlerler.
Eğer bu kişi,
kendilerinin kafa yapısındaysa,
kendilerinden sayarak,
7

Slogan:1) Bir düşünceyi yaymak, bir eylemi desteklemek için ortaya atılan, kısa ve çarpıcı söz.
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o kişiyi
hemen benimserler.
Tersi çıkarsa
dışlarlar,
dışta tutarlar…
Bu davranışları
onlarda,
ara renklerin, ara ölçülerin
olmadığını,
siyah ve beyaz gibi,
yalnızca
iki ölçüye sâhip olduklarını
gösterir.
Beyaz renge girenleri,
sanki
„ON-Açık‟,
siyah renge girenleri ise,
„OFF-kapalı‟ anahtarın
fonksiyonuna benzer olarak,
ya kabul ya da
ret etmektedirler.
Birisini
bu şekilde kabul etmişlerse,
bundan sonra,
ondan hep
kendi davranışlarını beğenmelerini,
„halk tâbiriyle‟,
kendilerine hep
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„yağcılık yapılmasını‟
beklerler.
Eğer
bunlara uymayan çıkarsa,
muhtemeldir ki
o kişi,
yakın zamanda
dışlanacaktır.
- Bunlar
eleştirilmekten, tenkit edilmekten hiç
hoşlanmazlar.
- Ülkemizde toplumumuzun içinde,
birbirlerine
Mahalle Baskısı uygulayan
kesimlerin başında,
bu Zihniyet
gelmektedir.
- Bu Zihniyet mensupları,
bizzat yaşayamadıkları, uyamadıkları ya da
uygulayamadıkları,
örneğin
„insan hakları‟ ya da özgürlük gibi,
Evrensel kavram veyâ gerçekleri ya da seçilen ve / veyâ
kendi durumlarına
ya da
amaçlarına uygun düşen,
bâzı
12
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

vicdânî durumlarla;
fakirlik, yoksulluk gibi
bir kısım insanlar için
kaçınılamaz olan durumları,
yeri ve zamânı geldiğinde
istismar etmek üzere,
sloganlaştırırlar ve / veyâ
paternleştirirler…
Diğer taraftan
beyinlerinde
düşünme fonksiyonu için
kullanılmayan
enerjinin
tümü,
“kurnazlık ve ikiyüzlülük” için hacanır.
Bunda da
ustaların ustası
olmuşlardır,
haaa…
Bu konularda
ikiyüzlülüklerini,
öyle bir mahâretle
kullanırlar ki,
şaşırır
kalırsınız!
İnsan,
bunların böyle
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ikiyüzlülükleriyle karşılaştığında,
gerçekten
donakalıyor…
Atatürkçülükleri de,
bilimsel açıdan,
yalnızca
bu istismar hastalığı içine
girmektedir8.
Siz de inceleyiniz,
göreceksiniz ki,
samîmi Atatürkçülük de,
örneğin
Menderes gibi,
yalnızca
İnönü Zihniyeti dışında olanlarda
bulunmaktadır.
Gerçekten
Menderes
samîmi Atatürkçülüğünün kurbanı
olmuştur.
İnönü ve
İnönüsel ikiyüzlüler,
ona
yazık ettiler!
8
T emiz, M., Sâhi, Bunların Her Biri De mi Atatürkçülük? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE% 20MĠ% 20ATAT ÜRKÇÜLÜK.pdf
YA DA
http://mtemiz.com/bilim/SÂHĠ,%20BUNLARIN%20HER%20BĠRĠ%20DE%20MĠ%20ATATÜRKÇÜLÜK.do cx,
En Son Erişim T ârihi: 25.08.2015.
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Bunların
Meselâ
özgürlük için olan,
samîmiyetsizliklerine de
bir örnek vermek gerekirse,
burada
aklıma gelen,
birisini
hemen
aktarabilirim:
Bunların
dünyâlaşma hedeflerinin esaslarından olan,
özgürlük kavramını da,
her an
birbirlerinin
Mahalle Baskısı altında oldukları için,
yalnızca
kendi nefsî istekleri için algıladıklarından dolayı,
bu kavramı uygulayan,
başkalarına da
aslâ
tahammül edemezler.
Öyle ki
bunlar
tıpkı benim,
İnönü hakkında belgelere dayalı olarak,
araştırma yapıp yayınlama hakkımı kullanmama
tahammül edemeyerek
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hemen,
“İnönü hakkında yazdığın için arkadaşlar sana
kızıyorlar”
tepkisiyle,
beni
kendi paralelleri içinde tutma amaçlı olarak,
yaptıkları
îkazlarda da olduğu gibi…
Hattâ,
bunların içinde,
Orta Öğretim’de
Müdür muâvini Nuri Günay Hocam’ın
görevlendirmesiyle,
yıllarca
evlerine giderek
ders
çalıştırmış olduğum
biri de vardı;
şu anda
Batı tarikatlarından
bir lionsun
eşi…
Emekli olacağım sırada adımı Face Book‟ta
görmüş,
beni o eski
Mustafa zannıyla,
kendisini
Face Book
arkadaşlığına kabul etmemi istemişti.
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Böylece
yıllar sonra
onunla
Face Book arkadaşı da
olmuştuk…
Onun
DNA dönüşümüne uğramış bir İnönü zihniyetli olacağını,
hattâ
“olsa bile”
bu “dönüşümünün” derecesini
nereden
bilebilirdim ki!
Orta Öğretim’de
kendisine
yıllarca
ders çalıştırdığım için
yorumlarımızda, konuşmalarımızda,
telefonlaşmalarımızda
bana abi (ağabey) diye hitabediyor,
ben de
gerçekten ona
“bir kardeşim” gibi
davranıyodum…
zâten o sıralarda
annesini de
annem gibi sayıyor ve
seviyordum…
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Anlattığım bu kişi,
benim,
mü’min bir Müslüman olduğuma
tam kanaat getirince,
kendi metodunca,
bir takım ikazlarından sonra,
beni
Face Book
arkadaşlığından
silmesin mi?
Şu ada
öyle durumdayız ki
hani,
derler ya,
aramızda
“ne selâm ve ne sabah!”
artık
görüyorsunuz ya,
öyleyiz, işte!
Şimdi
demezle mi,
“Peki,
insalık nerede kaldı”?
diye…
50 yıllık
arkadaşlık, dostluk, tanışıklık
böylece
yandı, bitti, kül oldu,
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gitti!
Bunu böyle
uzun ve detaylı anlatışımın
nedeni asıl
bilimsel
zihniyet ve kimlik dönümünün
“ne olduğunu”
vurgulamak içindir.
Yoksa,
başka ne olabilir ki?
Tekrar
vurgulamak gerekirse,
İnönü Zihniyeti’nin
bu tür
davranışları da,
aslında,
mâruz bulundukları,
birer
dönüşüm hastalığı olan
o
R-Kompleks ve / veyâ
Amigdala
rahatsızlıklarının birer sonucudur.
Bu nedenle,
bu Zihniyet‟in
tedâvî
olmalarını sağlamayı başarabilmek için,
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işte böyle
açıklamalarımızı
“Hak rızâsı” için
sabırla
sürdürmek zorundayım…
Çünkü
bizler,
canavarlaşmış
“insanlık düşmanı”
Batılıların
keyifleri uğruna,
kendi dışımızda dağılarak
“bâtıl” yâni
gerçekdışı bir yolda
heder9 olup yok
olmaktansa,
kendi
“öz benliğimizde” yoğunlaşarak
„İslâm Ve Kültürümüz‟ün
“hak” olan gerçek
ölçülerine mensup olmak ve
o
ölçüleri
yaşayıp uygulamak,
sonunda da
bir adı da “Hak Teâlâ” olan
“En Yüce Rabbimiz‟de”
fâni
9

heder: Boşa gitme, ziyan olma, bir işe yaramama, karşılığını alamama…
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olmayı tecih
ediyoruz…
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