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Değerlendirme

Yaklaşık yüz elli yılı deviren Türk Demokrasi Tarihi, içinde 
bulunduğumuz günlerde çok önemli bir süreçten daha ge-

çiyor. Demokratik yöntemlerle milletin seçtiği ve iş başına ge-
tirdiği Hükümeti ve Milletin Meclisini cebren ve hile ile gasp 
etmek isteyen hainlerin girişimlerine karşı adeta “one minute” 
diyen Türk Halkı; üstat Mehmet Akif ERSOY’un da ifade et-
tiği gibi, kükremiş sel gibi bendini çiğneyip aştı ve kendi irade-
sine sahip çıktı. Kendi tarihi kadar dünya tarihine de demokra-
sinin ne demek olduğunu altın harflerle kazıdı. Bu uğurda şehit 
olanların ruhları şad, gazilere selam olsun.

Demokrasi olgusunu ele alırken üzerine inşa edilen temel-
leri ele almadan yapılan değerlendirmelerin sağlıklı olmayacağı 
ise aşikârdır. Bu perspektifte, demokrasinin ve demokratik ku-
rumların sağlıklı bir işleyişi ise Milletin eliyle yapılacak milli ve 
yerli bir sivil anayasaya bağlıdır. Vatandaşların karar alma süreç-
lerinde daha fazla söz sahibi olması, temsilde adaletin gerçekleş-
mesi, milletin tüm fertleri ile kucaklaşması; özgürlükçü ve katı-
lımcı bir anayasa ile mümkündür. Aksi hallerde ise türlü oyunlar 
ile milli iradeyi tahakküm altına alma girişimleri o veya bu şe-
kilde devam ettirilecektir.

| Cahit Özkan • “Bir Dakika” |
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Etken ve üretken ekonominin daim kılınmasının ve refah 
düzeyinin artırılmasının ülkenin demokrasisine bağlı olduğu da 
yadsınamaz bir gerçektir. Gerçek bir demokrasi, güven ortamını 
tesis edecek, ulusal ve uluslararası piyasalardaki aktörler ise küre-
sel çalkantıların arasından demokratik limanlara sığınacaklardır.

Bu gelişmeler ışığında, milletin ihtiyaç ve taleplerini kar-
şılamak ile yükümlü olan siyasetçilere ise önemli görevler düş-
mektedir. Bu görevlerden biri ise; yerel gündemin yanında, ulu-
sal gündemi ve küresel gelişmeleri takip etmek, tarihi olayları 
neden-sonuç ilişkisi içinde incelemek ve demokrasinin en te-
melinde yer alan insan haklarına dair bir farkındalığa sahip ol-
mak, aynı farkındalığı çeşitli platformlarda tartışmaya açmaktır.

Siyaset ve siyasetçiyi bu mecradan ele aldığımızda, söz ko-
nusu kıymetli eseri; milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ndeki konuşmalarından derleyerek kaleme alan Sa-
yın Cahit ÖZKAN ve çalışma arkadaşlarına teşekkürü bir borç 
biliyorum. Elinize aldığınızda bir solukta bitireceğiniz eser, çe-
şitli konularda sizi meraka ve araştırmaya götüren bir süreci te-
tikliyor. Günümüz siyasetini de ele alan bu eseri uzun bir süre 
başucunuzda bulunduracağınıza inanıyorum.

Nihat ZEYBEKCİ 
Ekonomi Bakanı
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Sunuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin tecelli ettiği yer 
olarak milletimizin hafızasında derin izlere sahiptir. Kur-

tuluş Savaşı’nda bile düşman birlikleri Ankara’ya kadar gelmiş-
ken; Millet Meclisi kapanmamış, mücadelesini demokratik bir 
biçimde vermiştir. Keza bu yüzden de TBMM, “Gazi Meclis” 
olarak anılmıştır.

15 Temmuz gecesi ise, Meclisimiz asker kılığına girmiş hain 
FETÖ teröristleri tarafından bombalanarak fiilen de Gazi Meclis 
olmuştur. Milletvekilleri, kutsal olan millet iradesini yere düşür-
memiş, bombalar altında Meclis’e sahip çıkmıştır. Milletimizle 
aynı kaderi paylaşarak, hainlere karşı göğsünü siper etmiştir.

Meclisimizin tarihi ülkemizin siyasi tarihi gibidir. Bütün 
darbe teşebbüsleri ve terör saldırıları ülkenin milli iradesini ve 
milli kaynaklarını kontrol hedefini gütmektedir. Bu nedenle, tarih 
boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi, önemine uygun şekilde 
milletin sorunlarının en etkin şekilde tartışıldığı ve istişare edil-
diği yer olmuştur. Konuşmak, tartışmak, karar almak ve yasa yap-
mak aziz milletimize hizmet için, meclisimizin en önemli işlevidir.

| Cahit Özkan • “Bir Dakika” |
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Meclis’in çalışma şeklini İçtüzük ve teamüller belirler. 1973 
yılında yapılmış Meclis İçtüzüğü ne yazık ki etkin bir yasama faa-
liyeti yürütmeyi engellemektedir. Bu sorunu Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde çok kere 
dile getirmiş ve yeni bir İçtüzüğün hazırlanması arzusunu seslen-
dirmiştir. Aynı şekilde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, parti 
grubumuz ve milletvekillerimiz, mevcut İçtüzüğün kaliteli bir ya-
sama çalışması yapmasına engel olduğunu ve İçtüzüğün değişti-
rilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

İşte Meclis içtüzüğünün sınırlı imkânları çerçevesinde 60. 
maddeye göre, teamülen her gün gündeme geçilmeden evvel 
belirli sayıda milletvekillerine bir dakikalık konuşma hakkı veril-
mektedir. AK Parti grubu olarak 60. maddeye göre talep üzerine 
verilen bu bir dakikalık söz hakkını önemsemekteyiz.

Denizli Milletvekilimiz Cahit Özkan da 60. maddeye göre 
verilen bir dakikalık söz hakkını kullanan milletvekillerimizden 
biri. Bu kitapta da görüleceği üzere Cahit Bey, bir dakika gibi 
kısa bir süre içerisinde ülke gündemini meşgul eden sorunlar 
üzerine kafa yorup çözüm önerileri üreterek bu hakkı etkin bir 
şekilde kullanmıştır. Her konuyla ilgili bir karikatürün de yer al-
dığı “TBMM İçtüzüğüne göre BİR DAKİKA” isimli kitap çalış-
ması yediden yetmişe her yaştan vatandaşımıza hitap etmektedir.

Milletvekilimizin böyle bir eser ortaya koymuş olması hepi-
miz açısından sevindiricidir.

Av. Bülent TURAN 
AK Parti Grup Başkanvekili 

Çanakkale Milletvekili
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Önsöz

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin tecelligahı ve so-
runlarımıza çare üretecek yegâne makamdır. Meclis bu görevini 
yerine getirirken bir taraftan “demokratik müzakereye” en ge-
niş şekilde imkân vermeli, diğer taraftan da yasama faaliyetinde 
“üretken” olmalıdır.

Yasama meclisinin nasıl bir çalışma usulü izleyeceğini içtü-
zük belirler. İçtüzük, meclisin yasama usulünü, iç işleyişini, faa-
liyetlerini ve tüm bu faaliyetler için gerekli olan yapıları düzen-
lemek amacıyla, yine meclisin kabul ettiği kurallar bütünüdür.

Yasama usulünde sağlanması gereken “demokratik müza-
kere”, sadece muhalefet partilerine genel kurul ve komisyon ça-
lışmalarında söz verilmesi olarak anlaşılmamalı, aynı zamanda 
karar alma sürecinde netice alıcı katılımının sağlanması olarak 
da anlaşılmalıdır. Yasama usulü, muhalefet partilerine bir taraf-
tan, düşüncelerini özgürce ifade etme fırsatı verirken, diğer ta-
raftan da karar alma sürecine katılımlarını sağlayacak uygun me-
kanizmalar sağlamalıdır.

Mevcut durumda mecliste cereyan eden çalışma usulü 
ise, beklentilere hiç de öyle cevap verir nitelikte değildir. Zira 
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muhalefet partileri açısından meclis çalışmaları, faaliyetlerini ya-
vaşlatmak suretiyle hükümeti yıpratmak, böylelikle ilk seçimlerde 
iktidar yolunu kendilerine açmak amacını taşımaktadır. Amaç bu 
olduğu için özellikle TBMM Tv’nin çalıştığı saatlerde hükümet, 
muhalefetin ağır eleştirilerine maruz kalmaktadır. Aslında du-
rum ne muhalefetin beklentilerine imkân vermekte, ne de hü-
kümetin icraat yaparak vatandaşlara daha iyi hizmet etmesine 
fırsat vermektedir.

Milletvekilleri, meclis çalışmalarına katıldıkları ilk anda, bü-
yük bir hayal kırıklığı yaşayarak maalesef bu durumu somut olarak 
görüyor. Hayal kırıklığı elbette meclis faaliyetlerinde, milletvekil-
leri ve parti guruplarının çalışma esas ve usullerini belirlemesi yö-
nüyle içtüzükten kaynaklanıyor. Herkesin rahatsız olduğu, ancak 
hiç kimsenin değiştiremediği mevcut içtüzük, aynen 1982 Ana-
yasası gibi milli irade üzerinde bir deli gömleği görevi görmek-
tedir. Zor bir labirent niteliğindeki içtüzük sarmalında, milletve-
killerinin ve siyasi parti guruplarının, “olması gereken hukuk”a 
(De lege ferenda) katkı sağlaması mümkün değildir.

Sürekli tartışma ve sataşmalarla kan kaybına neden olan iç-
tüzük, asıl olarak milletvekilleri ve meclis için oluşturulmuş bir 
vesayet düzenlemesidir. TBMM içtüzüğü, mevcut haliyle, mil-
let iradesinin gerçekleşmesi önündeki en büyük engellerden bi-
ridir. Mevut içtüzük ortamında çalışmak zorunda kalan, gelmiş 
geçmiş tüm milletvekillerinin, benzer düşüncede olacağı konu-
sunda hiçbir şüphem yoktur.

Toplantı yeter sayısı, araştırma önergesi tartışmaları, her 
madde üzerinde, madde içeriği ile ilgisi ve alakası olmayan ko-
nuşmalar, meclisin enerjisini tüketmekte, zaman içerisinde iş-
levsizleşen meclis ise itibarını ve güvenini kaybetmektedir. Ül-
kemizin maddi ve manevi tüm enerjisini planlayan, bu enerjiye 
yön veren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, milletten aldığı bu 
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| Önsöz |

enerjiyi olabildiğince verimli kullanabilmesi için, ihtiyacı karşı-
layacak, olması gereken hukukun oluşmasına hizmet edecek bir 
içtüzükle çalışması gerekmektedir.

Yasama organı asli işlevini yerine getirebilmek için, yasama 
reformu ile içtüzüğü ıslah etmek zorundayız. Bu zorunluluk başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 
hem başbakanlığı, hem de cumhurbaşkanlığı dönemlerinde sü-
rekli dile getirilmiştir, getirilmeye de devam etmektedir. Sil baş-
tan yeni bir içtüzük hazırlanması düşüncesiyle yapılan çalışmala-
rın iki kez meclis gündemine alınması, mecliste de aynı kanaatin 
varlığını göstermektedir.

Yeni içtüzük ihtiyacı aynı şekilde hükümet nezdinde de mev-
cuttur. Zira mevcut sistem içerisinde hükümet faaliyetlerinin ve-
rimliliği, meclisin etkin ve verimli çalışmasına bağlı olduğundan, 
hükümet tarafından da yeni içtüzük ihtiyacı dile getirilmektedir.

Bu anlamda içtüzük, ne muhalefet partilerinin yasama faa-
liyetinde netice alıcı katılımına fırsat vermekte, ne de yasamada 
üretkenlik sağlayarak hükümetin icraatlarına imkân vermektedir. 
Maalesef içtüzüğümüz, her iki açıdan da sorunludur.

Bir defa daha ifade etmek gerekir ki, “Demokratik müza-
kere” ile “Havanda su dövmeyi” değil, karar alma sürecine muha-
lefetin de katılmasını, katkı sağlamasını kastediyoruz. Muhalefet 
parti guruplarına, demokratik karar alma sürecine etkin katılım 
yerine havanda su dövme rolü biçen bu içtüzük, aşağıda ayrın-
tılı şekilde değineceğimiz üzere başkaca açılardan da sorunludur.

Belirtilen içtüzük sarmalında, bir milletvekili olarak yapaca-
ğınız en büyük iş 60. maddeye 1 göre söz almak olacaktır. Yerleşik 

 1 MADDE 60– Adını önceden kaydettirmeyen veya oturum sırasında 
Başkandan söz almayan hiç kimse konuşamaz.

| Cahit Özkan • “Bir Dakika” |
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teamüller çerçevesinde içtüzüğün 60. maddesi, her birleşimin açı-
lışında, sisteme giren ilk 15 milletvekiline (sadece) “Bir dakika” 
söz hakkı vermektedir. İçtüzük metninin içeriğinde olmamasına 
rağmen, yerleşik teamüller çerçevesinde verilen bu söz hakkı mil-
letvekilleri için büyük bir fırsattır. AK Parti gurubumuzun kul-
lanımını teşvik ettiği, içtüzüğün 60. maddesinin de olanak sağ-
ladığı bir dakikalık söz hakkını kullanmak suretiyle anayasadan 
başkanlık sistemine, terör ve darbelerden siyasi etik konularına 
kadar, gündeme getirme fırsatı bulduğum hususları ve “Bir da-
kika” mucizesini bu çalışma ile paylaşmak istedim.

Bu çalışmanın hazırlanmasında, desteğini esirgemeyen, katkı-
ları ile değer katan muhterem üstadım Av. Cüneyt TORAMAN’a, 
yine katkı ve gayretleri için danışmanlarım Enes AYDIN ve M. 
Yasin ÖZER’e teşekkür ederim.

Av. Cahit ÖZKAN 
Denizli Milletvekili

Gündemde bulunan veya belli bir günde görüşme konusu olacağı Ana-
yasa, Kanun veya İçtüzük gereğince bilinen konular dışında, kâtip üye-
ler, söz alma istemi kaydedemezler.
Konuşma, Başkanlığa ve Genel Kurula hitap edilerek kürsüden yapılır.
Pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye Başkan, yerinden konuşma 
izni verebilir.
Yazılı bir konuşmanın, kürsüden okunması veya Başkanın izni ile bir 
kâtip üyeye okutturulması mümkündür.
Görüşme sırasında Hükümetten veya komisyondan soru sormak iste-
yenler, sorularını yerlerinden sorarlar.
Sorular, konuşmalar bittikten sonra sıra ile sorulur.
İçtüzükte başka bir süre belirtilmemiş veya aksi, Danışma Kurulunun tek-
lifiyle Genel Kurulca kararlaştırılmamışsa siyasî parti grupları, komisyon 
ve Hükümet adına yapılan konuşmalar yirmi, üyeler tarafından yapılan 
konuşmalar on dakika ile sınırlıdır. İkinci defa yapılacak konuşmalarda
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“ Değerlendirme; 
Demokratik müzakere  
ve Reformist yasama için  
yeni bir İçtüzük” 

İçtüzük Sorunu ve Yasama Reformu

Demokratik yönetimler meşruiyetini milletten alır. Bu yönü ile 
meclis, milli iradenin tecelligahı olarak milleti temsil eder ve mil-
let adına yasama faaliyeti yürütür. Sırtını millete dayamayan hiç-
bir anlayış, milli iradeyi temsil edemez. Bu nedenle demokratik 
olmayan yönetimler dahi, meşruiyet ararken, milli iradeye yas-
lanıyor gibi görünmeye çalışır. O kadar ki milli iradeyi, millete 
rağmen ortadan kaldıran darbeciler dahi, meşruiyetini milletten 
alıyor izlenimi oluşturmak için, işe önce yasama organını atan-
mış (sözde) milletvekilleriyle doldurarak başlarlar.

Meşruiyetini milletten alan ve serbest seçimle oluşan Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin sahip olduğu yasama yetkisi, “Vaz-
geçilmez” ve “Devredilmez” bir yetkidir. Yasama yetkisinin, 
“Devredilmezliği” ve meşru seçimle oluşan Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ne ait olduğu, meclisin bu yetkisini kullanırken hiçbir 
kayıt ve şartla sınırlandırılamayacağı anlamına gelmektedir. Milli 
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Özgürlük ve Demokrasi için  
Yeni Anayasa 

(28.01.2016)

Bilindiği üzere, otuz üç yıldan beri sivil demokratik anayasa 
arayışımız devam etmektedir. Tüm siyasi partilerin seçim prog-
ramlarında yeni anayasa yer almış, bu çerçevede milletimiz yeni 
anayasa için güçlü bir irade ortaya koymuştur ve karşılığını yeni 
anayasa olarak tüm siyasi partilerden beklemektedir.
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Hazırlayacağımız anayasa, gelecek nesillerimize en büyük 
miraslarımızdan biri olacaktır. İşte bu sorumlulukla, millet ege-
menliği üzerindeki her türlü kayıt ve şartı yok edecek, hukukun 
üstünlüğünü esas alan, insan hak ve özgürlüklerinin evrensel an-
lamda güvence altına alındığı, millet olarak “Evet, benim anaya-
sam,” diyeceğimiz sivil, çoğulcu, özgürlükçü ve katılımcı bir de-
mokratik anayasayı hayata geçirmek zorundayız.

Bu anlamda, yeni anayasa için “hep birlikte” anlayışı ile bu-
gün yola çıkan yeni anayasa platformu, milletimizin bu talebini 
sivil toplum olarak hayata geçirmelidir. Yeni anayasa platformu-
nun ve milletimizin bu çağrısına kulak vererek “Hep birlikte yeni 
anayasa,” diyor ve yüce Meclis’i selamlıyorum.

Konunun Önemİ
Dünyada başarılı anayasa yapım süreçlerine baktığımızda, sivil 
toplum kuruluşları ile siyasi partilerin sürece katılımlarının et-
kinliği göze çarpmaktadır. Son dönemde yapılan Macaristan, 
Güney Afrika anayasalarında sivil toplum kuruluşlarının ve si-
yasi partilerin olağanüstü etkinliği, anayasaların başarısında bü-
yük önem arz etmiştir.

Güney Afrika’nın anayasa başarısını örnek hale getiren en 
önemli özelliği, katılım sürecini oldukça başarılı bir şekilde yö-
netebilmesidir. Kamu yönetimi, güvenlik hizmetleri, hak ve öz-
gürlükler vb. konularda danışmanlık yapabilecek her türlü sivil 
toplum kuruluşundan bilgi almayı hedeflemişler ve bu yönde ulu-
sal bir program çerçevesinde çok çeşitli toplantılar ve seminerler 
gerçekleştirmişlerdir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda da top-
lumun geniş kesimini ikna edilebilmişlerdir.
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| Yeni Anayasa ve Başkanlık |

1982 Anayasası, kabul edildiği günden itibaren sürekli eleş-
tirilere maruz kalmış ve “Yeni anayasa” arayışı bugüne kadar de-
vam etmiştir. 2015 seçim sürecine kadar ”Uzlaşma olmazsa yeni 
anayasa olmaz.”, “Kurucu meclis dışında hiçbir kurum anayasa 
yapamaz.” gibi itirazlar nedeniyle yeni anayasa arayışları başarı-
sızlıkla sonuçlanmıştır. 2015 seçimlerinde ise tüm siyasi partiler, 
seçim beyannamelerinde yeni anayasa “vaadinde” bulunmuştur.

Tüm bunlara rağmen seçim sonrası yeni anayasa yapmak 
için oluşturulan “Uzlaşma komisyonu”, daha ilk toplantıda ana 
muhalefetin masayı devirmesiyle son bulmuştur. Böyle bir or-
tamda, yeni anayasa sürecini desteklemek ve çalışmaları motive 
etmek için, pek çok sivil toplum kuruluşu, platform ve kanaat 
önderinin desteğini beklemekten ve kamuoyunu harekete ge-
çirmekten başka bir çare kalmamıştır.

Kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonunun, masanın dev-
rilmesi suretiyle dağılmasından sonra, tarihimizde ilk kez millet 
iradesi tarafından yapılacak olan, milletin anayasası için “Hep 
birlikte yeni anayasa” sloganıyla başlangıç yapan “Yeni Anayasa 
Platformu”nu ve yeni anayasa sürecine destek veren sivil toplum 
kuruluşlarını tebrik ettik.
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