Evrensel Aşure Matem Merasimi...
"Kerbela'yı Anlamak, Mazlumu
ve Zalimi Anlamaktır"

TBMM Başkan
gill, 2006'day
toplam 2 bin 636 haber yayınlandı. Yazılı ba
sında, TBMM komisyonları ile ilgili toplam 11
\ bin 746 haber-makale yer aldı. En fazla haberI makale, 2003yılında kurulan TBMM YolsuzlukI lan Araştırma Komisyonu ile ilgili çıktı.

En Fazla Yayın Yapan Gazeteler
TBMM hakkında en fazla haber-makalenin ya
yınlandığı gazeteler şunlar oldu:
"Cumhuriyet Gazetesi 2 bin 887, Hürriyet Gaze
tesi 2 bin 776, Sabah Gazetesi 2 bin 666, Milliyet
Gazetesi 2 bin 664, Zaman Gazetesi 2 bin 552."
Diğer yandan Armç ve TBMM hakkında en fazla
eleştirel yazı ve karikatür, Cumhuriyet, Ortado
ğu, Hürriyet, Vatan ve Gözcü gazetelerinde ya
yınlandı.

Haberler, Meclis'in Saygınlığına
Katkıda Bulundu
TBMM Başkanlığı İletişim Ofisi, 47 ulusal ve bölge
sel gazete ile 34 derginin taranması sonucu hazırla
dığı raporun analizini şöyle yaptı:
"Siyaset, büyük oranda TBMM üzerinden okunu
yor. TBMM'nin kurum olarak kamuoyunda algısı
arttı ve markalaşma yolunda ilerledi. Önceki yıllara
oranla TBMM, daha çok ilgi merkezi oldu. TBMM
faaliyetlerini ve kurumsal yapısını eleştiren haber
lerde görülen büyük düşüş, Meclis'in saygınlığına
katkıda bulundu. Milletvekili ve komisyonların ba
ğımsız çalışmalarının ilgi görmesi, parlamenter sis
temin her geçen gün daha çok
yerleştiğini gösterdi."
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Meclis BülteniT B M M Başkanı
Bülent Armç,
Hz. Muhammed'in torunu
Hz. Hüseyin'in
şehit edilişinin
1367. yıl dönü
mü dolayısıyla
29 Ocak'ta İstan
bul'da düzenle
nen Evrensel
Aşure Matem
Merasimi'ne ka
tıldı. Burada bir konuşma yapan TBMM Bülent
Armç Kerbala Faciasının bir yandan yürekleri yakar
ken bir yandan da bize öğrettiği büyük hikmetler ol
duğunu belirterek, "Kerbela mazlumların ve mağ
durların sembolü olmuş, Hz. Hüseyin ise zulme baş
kaldırının bayrağı haline gelmiştir" dedi. Dünyada
Endonezya'dan Bosna'ya, Kırım'dan Sudan'a kadar
bütün coğrafyada Hz. Hüseyin için gözyaşı dökül
düğünü ve ağıtlar yakıldığını ifade eden Armç, Tür
kiye'de uzun yıllardır Şii, Sünni, Alevi ayrımı yapıl
maksızın bütün vatandaşların bu törenlere katıldığı
nı ve Hz. Hüseyin ile birlikte şehit edilen Ehlibeyt
mazlumlarını andıklarını söyledi.
"Sünniler de Şiiler de bir aradadır"
Kerbela faciası için toplanan topluluğun tüm dünya
ya verdiği evrensel bir mesaj olduğuna dikkat çeken
Meclis Başkanı Armç, "Biz Hz. Peygamberin kutlu
mesajını duyduğumuzdan beri kardeşiz. Bugün
komşumuz Irak'ta, Lübnan'da ya da Müslüman kar
deşlerimizin yaşadığı başka coğrafyalarda Şii-Sünni
çatışması çıkartmak isteyenlere karşı bu tören bir
mesajdır" dedi. Caferilerin Hz. Hüseyin'in acısını
paylaşmak için vücudundan kan akıtmaya son ver
melerinin de güzel bir uygulama olduğuna vurgula
yan TBMM Başkanı Armç, Caferilerin kan akıtma
yerine Kızılay'a kan bağışı yapmalarının çok takdir
edilecek bir davranış olduğunu söyledi.
"Hz. Hüseyin'in Öğretisi Adil Olmaktır"
Konuşmasında, bugünün tüm Müslümanlar için ma
tem günü olduğunu belirten Meclis Başkam Armç,
"Kerbela'yı anlamak mazlumu ve zalimi anlamak
demektir. Ne zulmedin, ne zulme uğrayın, ne de
zulme izin verin. Bugün İslam coğrafyasında her yer
Kerbela, her gün Aşuredir neredeyse. Müslümanla.
rın mağduriyeti her geçen gün
daha da artıyor" diye konuştu.
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