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MUHTEMELEN KENDÝSÝ...
Ekleyen sefa
Perþembe, 08 Ekim 2009

MEHMET BÂKIR ARVAS

Muhtemelen kendisi, Radyo 3.Yeni'nin renkli simalarýndandýr; neþ'e kaynaðýdýr... Hoþ, bu tespit, sadece Radyo 3.Yeni için deði
yer aldýðý her topluluk için geçerlidir. Bulunduðu mecliste yüzü gülmeyen kalmaz. Muhtemelen kendisi, yüksek bilgisayar
mühendisidir, doktorasýný tamamlamak üzeredir. Ýnþallah bilgisayar doktoru olacaktýr; ya da olmuþtur da biz iþitmekte geç kalm
olabiliriz... Her neyse; muhtemelen ayný zamanda iyi bir yazardýr; makaleleri, deðerli sunucumuz Ayþe Yýldýz'ýn yorumuyla ayrý
bir güzelliðe kavuþmakta ve radyomuzda zevkle dinlenilmektedir. Muhtemelen kendisi Mehmet Bâkýr Arvas'týr.
Haberkusagi.com'da köþe yazýsý yazmaktadýr. Avrupa ayaðýný saymazsak, bir ayaðý Fethiye'de, bir ayaðý Ýstanbul'dadýr... Sö
uzatmadan, sadede gelecek olursak; iþe bir anekdotunu okumakla baþlayabiliriz:

SÖZ&rsquo;ün gelimi...
Yazýlarýnýz gençler tarafýndan beðeni ile okunuyor...
Þöyle bir genelleme yaparsak 10 ile 40 yaþ arasý köþeniz daha fazla raðbet görüyor...
Bu açýlýmdan sonra size aþaðýda yazacaðým bazý bilgileri dökeceðim...
Bunlar istatistiki bilgilerdir ve baþta ebeveynler olmak üzere gençlerin de bilmelerinde fayda var...
Çünkü tehlikenin boyutu o kadar büyük ki;
...
>> Dünyada her saniye pornografiye 307.564 dolar harcanýyor...
>> Dünyada 4.2 milyon porno sitesi var...
>> Her saniye 28.258 internet kullanýcýsý porno izliyor...
>> Yalnýz ABD&rsquo;de
39 dakikada bir porno filmi çekiliyor...
...
Düþünün nasýl bir sektör ve nasýl bir çark...
Bu çarklarýn diþlileri arasýnda evlatlarýmýzýn gençlerimizin un-ufak olmasýný istemiyorsak konuya biraz da bu yönden bakalým
istedim...
(...Yük.Bil.Müh. Mehmet Bakýr Arvas&rsquo;ýn uyarýlarý)
http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=367859
Ve bir makalesi:
AVARE KASNAK
Toplum olarak güven duygusunu yitirmiþiz de harbimiz yok. Farkýnda olmadan daha ne deðerleri yitirmiþiz kim bilir&hellip;
Kendine güvenmeyen bir toplum, olan biten her þeye þüphe ile bakan; öyle derinlemesine iþlenmiþ ki bu güvensizlik, insani ve
vicdani bütün duygularý silip götürmüþ.

Güvensiz bir toplum haline gelmemizin nedeni þudur bu dur demek saðlýklý deðil elbet, çünkü birçok nedeni var&hellip; Güvensi
duygusu, taþýyýcýlarýný depresyona soktuðu gibi taraflý iþleyen bir mantýk, hatalý ve tek yanlý bir sistemi de bünyede tesis etmi
Hayýrlý olsun tesisiniz! Bu hal bütün bir devletin iliklerine kadar iþlemiþ, dolayýsý ile vatandaþ da her þeye evet her þeye þüphe i
olmuþ...

Bu tek yanlý mantýða ne verirseniz verin karamsar, yanlý ve umut kýrýcý yansýma ile karþý karþýyasýnýz. Güvene çýkan tüm yo
kapatýlmýþtýr. Þüphecilik kiþiliðimizi de bozmuþtur. Keyfi çýkarýmlar, sürekli bed olma durumu, kendisi ile ilgili olmayan olaylarý
alýnma, bir tek olaydan genelleme yapmak, siyah ve beyaz renkten baþka renk algýlayamama&hellip;

Biyolojik hastalýðýn farkýna varýrsýnýz, muayene ve tedavi için ne gerekiyorsa yaparsýnýz. Peki, tek yanlý iþleyen bir mantýðýn
sistemleþtiðini bir düþünün, bu mantýðýn nasýl çalýþtýðýný biliyor muyuz? Arz edeyim; bazýlarý zifir karanlýkta tek baþýna derin
alýrken öcüler beni yer, endiþesi ve korkusu ile sürekli þarký türkü söyleme durumu&hellip;

Güzel ülkem yukarýdan aþaðýya halkýyla bütünleþemediði gibi aþaðýdan yukarýya da halkýn devleti ile bütünleþmesine imkan v
Cumhuriyet kim için?
Vatan kim için?
http://mavizaman.com

Joomla! Tarafýndan Desteklenmektedir

Üreten: 19 January, 2018, 11:10

MAVÝ ZAMAN

Caným memleketin kâbusu ne zaman bitecek, derin vadilerden zifir gece yolculuðu hiç bitmeyecek mi? Bu korku yaþatmaz,
iflah etmez...
Her gün Cumhuriyet elden gidiyor...
Her gün laikliðe bilmem ne oluyor&hellip;
Her gün vatan bölünüyor&hellip;
Türkiye&rsquo;de zýt kutuplarýn aþýrý uçlarýnýn ortak kurduklarý fasit daire diyagram sistemi nasýl da çalýþýyor&hellip;
Yazýktýr, günahtýr bu kâbusu bu millet hak etmiyor.
Þiddet ve þer döngüsü kurulmuþ ülkede.
Avare kasnak gibi dönüp duruyor&hellip;
Mehmet BâkIr Arvas (Köþe yazýsý)
http://www.haberkusagi.com/index.php/YAZARLAR/Mehmet-Bâkýr-Arvas/Avare-Kasnak.html
Ve son sözü, muhtemelen kendisini iyi tanýyan Kadir Çetin dostumuza býrakalým:
MEHMET BÂKIR ARVAS&rsquo;A...
"Muhtemelen kendisi", tarif olmaz güzellik
Ey güzel dost sizde ki, inan baþka özellik
Hani nasýl söylesem, anlatýlmaz yaþanýr
Muhabbet ki; yürekten yüreklere döþenir
Ezelden tanýþmýþýz besbelli ki izinle
Ta ebete yol bulsun dostluðumuz sizinle
Belli ki vazifeniz misyonunuz çok büyük
Asillik soyunuzda omzunuzda kutlu yük
Kalplere yol bularak bizlere öndersiniz
Iþýk olup karanlýk geceye rehbersiniz
Rabbimin bizler için gönderdiði nursunuz
Ahlak ve asalette, bizlere onursunuz
Raks ederken pervane ýþýðýn etrafýnda
Varlýðýnýz ýþýktýr, biz pervane safýnda
Aþk; nefsi sevmek deðil, belki caný vermektir
Sizleri tanýmaksa, gerçek aþka ermektir&hellip;
Kadir Çetin 21.03.09 Nazilli
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