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Sercan Çelebi*

Genç Türkiye demokrasisinde demokratik sürecin temel dayanakları bugüne kadar 
siyasi partiler ve devlet kurumlarının insafına bırakılırken, sivil toplum ve genel 
anlamda nüfusun oy verme dışındaki  katılımı göreceli olarak sınırlandırılmıştır. 
Karmaşık ve çok kültürlü bir nüfus yapısına sahip olan Türkiye’de demokratik 
sistemin istikrarı için güçlü bir kurumlar ağına ihtiyaç duyulduğu göz önüne 
alındığında, bu katılım eksikliği özellikle çelişkilidir.  Oy ve Ötesi gibi tabandan 
gelen halk hareketleri, Türkiye demokrasisinin temel dayanaklarını güçlendirmek 
için çok gerekli sivil katılıma ivme kazandırmakta kritik bir rol oynamalıdır ve 
oynayacaklardır. 

TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE 
SİVİL KATILIM: 

OY VE ÖTESİ ÖRNEĞİ
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ayatımızı doğrudan etkileyen neredeyse bütün önemli ve geri dönül-
mez siyasi kararların uzak, erişilmez ve kontrolümüz dışı göründüğü 
bir zamanda Oy ve Ötesi bizim ve başkalarının hayatlarına elle tutu-
lur değişim getiren bir güven meşalesi yaktı.” Mart 2014’te yapılan 

yerel seçimlerin ardından bir Oy ve Ötesi gönüllüsünün, İstanbul’un uzak mahalle-
lerinden birinde 28 saat süren seçim gözlemciliği ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi 
maratonundan sonra söylediği belki biraz tepkisel ve duygusal olan bu sözler, dev-
letle toplum arasındaki etkileşimde vadesi dolmuş demokratik etki mekanizmaları 
ve inançlar nedeniyle oluşan eksikliğe dikkat çekiyordu. Avukatlık eğitimi almış 
olan gönüllümüzü en çok duygulandıran şey, hayatını doğrudan ve görünür şekilde 
etkileyen çok sayıda demokratik süreçten birine katılabiliyor ve katkıda bulunabili-
yor olmaktı ki bu, o zamana kadar uzak ve erişilmez bir eylemdi. 

Türkiye’nin genç nüfusunun ülkeyi ileri götürme konusundaki güçlü eğilimine rağ-
men ülkede geçtiğimiz on yıllar boyunca yetişen nesiller arasında, genç yetenekle-
rin en az tercih ettiği kariyer seçeneği siyaset olmuştur. Türkiye’nin çok partili sis-
teme geçmesinin hemen ardından askerin neredeyse düzenli aralıklarla demokratik 
süreçlere müdahale etmesi, siyasetçilerin itibarını toplum nezdinde geri dönülmez 
şekilde zedeleyen çok sayıda yolsuzluk skandalı, önceki nesillerden miras kalan 
kötü hatıralar ve buna bağlı olarak siyasi faaliyette bulunanların akıbetinden duyu-
lan korku bir araya gelerek Türkiye gençliğinin siyasetten ve siyaseti çevreleyen 
sivil toplumdan uzak durmasına neden oldu.1

Bazıları için bu uzak durma hali, siyasetçileri ve siyasi süreçleri kötüleme, özünde 
ve değişmez biçimde yozlaşmış ve ahlaksız ilan etme şeklinde kendini gösterdi ve 
bu da, hem siyasetle uğraşıp hem de ahlaklı bir hayat sürmenin mümkün olmadığı 
sonucuna varılmasına neden oldu. Konuya daha Makyavelist bir açıdan yaklaşan 
diğerleri ise siyasette başarı kazanmanın, bir tarikat veya etnik grup gibi geniş ta-
banlı bir toplumsal kurumun parçası olmak ve sonsuz bir servete sahip olmak gibi, 
doğuştan gelmediği müddetçe ulaşılması imkânsız bazı anahtar faktörlere bağlı 
olduğuna inanıyordu. Öyle veya böyle, karar alma süreçlerinde yer almak, içinde 
yaşadıkları toplumla ilgili yüksek beklentileri ve tutkuları olan insanlar için uygun 
ve erişilebilir, onurlu bir vatandaşlık görevi olmak yerine, sadece az sayıda insanın 
göze alabilir göründüğü riskli bir iş olarak algılandı.

Sonuç olarak, çok çeşitli siyasi bakış açıları ve arzuları olan ve geniş anlamda sahip 
oldukları değerlere bağdaştığını düşündükleri bir kurum içinde eylemlilik olanağı 
bulamayan bir memnuniyetsizler ordusu ortaya çıktı. Buna bağlı olarak, herhangi bir 
1 Bu durum özellikle de 1980 askeri darbesinden sonra iyice belirginlik kazandı. Daha önce Türkiye gençliği siyasetle 
fazlasıyla ilgiliydi. 1980’den sonra bir yandan devletin (gençleri) baskı altında tutması, diğer yandan tüketim kültürü-
nün özendirilmesiyle apolitik nesiller yaratıldı. 

H“
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“...Genç yeteneklerin en az 
tercih ettiği kariyer seçeneği 

siyaset olmuştur.”

biçimde siyasetle alakalı her şeye karşı 
hissedilen yabancılaşma, işleyen ve sür-
dürülebilir bir demokrasi için gereken 
sivil katılımın daha da zayıflamasına 
neden oldu. Örneğin halen ABD’de 1.5 
milyon aktif STK bulunurken 2 bu sayı 
Türkiye’de sadece 100 bin civarında3.  
Dahası, bu STK’ların çoğunun, kaynak 
yaratma, örgütsel etkinlik ve etki alanı bakımından yetersiz kaldığı gözleniyor. Bu 
da yetenekli insanların sivil toplum dünyasına katılmasını engelleyerek sivil katılı-
mın yaygınlaşması beklentisini daha da zayıflatan bir kısır döngüye neden oluyor.  

Gezi direnişinin ardından bu döngüde cesaret verici bir kırılma yaşandı. Farklı ideo-
lojilere ve siyasi katılım geçmişlerine sahip insanlar hayatlarını etkileyen kararlarda 
söz sahibi olmak için yollar bulmak amacıyla beklenmedik ve çok hızlı bir şekilde 
bir araya gelmeye başladılar.  

Direnişi takip eden aylarda oluşturulan çeşitli platformlarda geniş bir yelpazede çö-
zümler arandı. Bunların arasında eğitim, hukuk ve sağlık sistemlerini baştan aşağı 
yeniden tasarlamak gibi geleneksel devrimci/reformist yaklaşımlar ve az da olsa, 
öncelikle tabandan hareketliliğin örgütlenmesi ve siyasi farkındalığa yatırım yap-
maya odaklanan daha uzun vadeli alternatifler yer aldı. Gezi katılımcılarının büyük 
çoğunluğunun hiçbir siyasi katılım ya da siyasi katılımla ilgili sivil eylemlilik tec-
rübesi olmadığından, uzun vadede elle tutulur değişim yaratmaya yönelik beceri ve 
dayanıklılıkları da kısıtlıydı.  Geniş çaplı bir etki yaratmak riskli, öngörülemez ve 
zaman zaman da erişilemez göründüğünden, gecenin geç saatlerine kadar siyaset 
tartışılan sofraların ışıkları, sokak eylemlerini takip eden birkaç ay içinde tek tek 
sönmeye başladı.  

Oy ve Ötesi işte bu noktada, eğer iyi bir şekilde uygulanabilirse, unutulan etkiye yö-
nelik işbirliği yeteneğini geliştirmek için bir başlangıç fırsatı olabilecek, üç somut, 
net ve nesnel hedef için toplumdan destek istedi. Dahası, oluşumun isminde yer alan 
“Ötesi” ifadesi, kurucuların aynı yaklaşım ve mekanizmaların demokratik süreçlere 
ilişkin herhangi bir sivil katılım alanında yeniden üretilebilmesi vizyonuna da net 
bir şekilde işaret ediyordu. Üzerinde odaklanmayı seçtiğimiz üç hedef, seçmen ka-
tılımı, adayların şeffaflığı ve bağımsız seçim gözlemciliğiydi. Bunların üçünün de 

2 “Fact Sheet: Non-Governmental Organizations (NGOs) in the United States,” (Özet: ABD’de Sivil Toplum Örgütleri 
(STKlar)  Humanrights.gov, 12 Ocak 2012, http://www.humanrights.gov/fact-sheet-non-governmental-organizati-
ons-ngos-in-the-united-states.html
3  İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan (www.dernekler.gov.tr) alıntılayan Yeni Şafak makalesi: http://
www.yenisafak.com.tr/aktuel/turkiyede-kac-dernek-var-618814
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kritik önemde hedefler olmasına karşın, gönüllülere doğrudan katkıda bulundukla-
rını hissettiren üçüncü hedef, aksi halde uzak duracak seçmen nüfusunu harekete 
geçirmede en büyük etkiyi yarattı.  Çoğu daha önce siyasi eylemde bulunmamış 40 
binden fazla gönüllü, 2014 yılında düzenlenen üç ayrı seçimde, seçim sandıkları-
nın başında hiçbir ücret almadan 24 saat çalıştı. Bu yüzden ilk iki hedeften kısaca 
bahsettikten sonra, üçüncü hedefte kullanılan yöntemleri ve elde edilen sonuçları 
detaylıca açıklayacağız. 

Oy ve Ötesi’nin belirlediği ilk hedef seç-
men katılımını artırmaktı. Avrupa’da en 
yüksek seçmen katılımı oranlarının ger-
çekleştiği ülkelerden biri Türkiye olma-
sına karşın, özellikle gençler arasında 
seçimlere yönelik kuşkular artmaktay-
dı. Çoğu seçimlerin, muhalefetin gerçek 
bir alternatif oluşturmadığı, işlevsiz bir 

sistemi meşrulaştırdığını düşünüyordu. Gerçekten de son zamanlarda yapılan kamu-
oyu araştırmaları kararsız seçmen sayısının 2015’in ilk çeyreğinde tüm zamanların 
en yüksek oranına, neredeyse tüm seçmenlerin üçte birine ulaştığını gösteriyor4. Bu 
mutsuz kesim son birkaç senedir ülkedeki ikinci büyük seçmen grubunu oluşturuyor 
ve artık “ehven-i şer” ile yetinmek istemedikleri belli oluyordu.  Oy ve Ötesi politika 
geliştirme konusunda yapılması düşünülen yeni bir dizi temel değişikliğin arife-
sinde seçimlere katılmanın önemini vurgulayan ve ünlü kişilerin yanı sıra sokak 
mizahından da yararlanan çok sayıda çevrimiçi ve çevrim dışı kampanyaya öncülük 
etti. Bu kampanyalar yerel ve ulusal TV kanalları, köşe yazarları ve kanaat önderleri 
tarafından büyük ölçüde benimsenip desteklense de hükümet yanlısı kanallarda gös-
terilen destek görece olarak sınırlı kaldı. Ayrıca bu kampanyalar, STK’lar ve siyasi 
partilerin aynı doğrultuda çalışmalar yapmasına zemin hazırlayarak ülke çapında 
bir sandığa gitme seferberliği dalgası yarattı. Bu durum, süreç içinde siyasi partiler 
tarafından yükseltilen politik gerilimle birleşince, neredeyse yüzde 90’a varan rekor 
düzeyde seçmen katılımı gerçekleşti. (Bir karşılaştırma yapmak açısından, Yunanis-
tan’da düzenlenen son Millet Vekili seçimlerinde seçmen katılımı yüzde 64 olarak 
gerçekleşti.) 5

Oy ve Ötesi ikinci olarak adayla seçmen arasında bağ kurulmasını kolaylaştırma-
yı hedefliyordu. Somut olarak amacımız, adayın kim olduğu, bugüne kadar neler 
başardığı ve kendi etki bölgesi için nasıl bir vizyona sahip olduğunu seçmenlerin 
daha iyi anlamasını sağlamaktı. Bunun için iletişim ekipleri tarafından bütün aday-

4 KONDA, Ocak 2015. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır’ın Limmud sunumu notlarından. 
5 26 Ocak 2014 itibarıyla elde edilen veriler. http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?CountryCode=GR

“...Seçmenler genellikle oy 
verdikleri MV adayının adını 
bile bilmemektedir.”
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ların aynı fon önünde aynı sorulara cevap verdikleri iki dakikalık tanıtım filmleri 
çekilerek hitap ettikleri kitleye kendilerini anlatmaları için eşit fırsat tanındı.  Siyasi 
partilerin kampanya bütçeleri arasındaki uçurumlar ve partilerin büyük çoğunluğu-
nun adayların seslerini duyurmaya yetecek bir bütçesi olmaması düşünüldüğünde 
bu özellikle önemliydi. Herkesin görebileceği şekilde (Oy ve Ötesi internet sitesine) 
yüklenen videolar eyleme yönelik ve elle tutulur iki soruya cevap veriyordu: “Böl-
genizdeki en büyük sorun nedir?” ve “Bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?” 
Adayların ön seçimle değil merkezden belirlendiği bugünkü sistemde adayın önce-
likli ve en önemli “müşterisi” parti liderliğidir. Bunun sonucu olarak özellikle nüfus 
yoğunluğu yüksek kentsel bölgelerde seçmenler genellikle oy verdikleri MV adayı-
nın adını bile bilmemektedir. Bu durumun da hesap verebilirlik üzerinde önemli bir 
etkisi olmaktadır. Oy ve Ötesi olarak ikinci hedefimiz şuydu: Seçmenler kendilerini 
temsil etmesi gereken kişilere daha fazla erişim talep ederse siyasi partiler de doğal 
olarak seçmen tercihlerini daha fazla göz önünde bulunduran mekanizmalara yönel-
me ihtiyacı hissedecekti. 

Oy ve Ötesi’nin kamuoyunun dikkatini en fazla çeken üçüncü hedefi, seçim gözlem-
ciliğiydi. Seçim yolsuzluklarına ilişkin endişe ve itirazlar özellikle geçtiğimiz yirmi 
yıl içinde ulusal medyada sıradan haber haline gelmişti. Yarışı kim kazanmış olursa 
olsun insanların seçim sonuçlarına duyduğu güvensizlik başlı başına bir sorun teşkil 
ediyordu. Sonuçta işleyen bir demokrasinin en doğru işareti, bir başkasının kazana-
bilme ihtimalinin gerçekten var olmasıydı.  Bu düşünce ile yola çıkan Oy ve Ötesi 
Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’daki 30 binden fazla seçim sandık noktasında 
bağımsız seçim gözlemciliği yapmak gibi zor, ancak başarılabilir bir hedef belirledi. 
Mesaj açıktı: çözümün somut ve yapıcı bir parçası olmanın yolu, kaynak ve önce-
liklerinize bağlı olarak kendi sandık noktanızda ya da bölgesel düzeyde süreçlere 
hakim olmaktı. Hemen her fırsatta altını çizdiğimiz gibi büyük resim hiçbir suret-
te bundan ibaret değildi ve Türkiye’de seçimlerin şeffaf bir biçimde yapılabilmesi 
için seçmen listelerinin hazırlanmasından kampanya finansmanına kadar değerler 
zincirinin her aşamasına dahil olmak gerekiyordu. Zaman içinde bundan fazlasını 
yapmak gerekecekti ama Gezi direnişinin sembol sloganındaki gibi “Bu daha baş-
langıç…”6

Geçtiğimiz birkaç on yıllık dönemde, Peru’daki Transparencia’dan Kenya’daki 
K-DOP’a (Kenya Yerel Gözlem Programı) kadar dünyanın farklı yerlerinde çeşit-
li yerel seçim gözlem grupları oluşturuldu. 7 Küresel çabalardan öğrenilen anahtar 
niteliğindeki dersleri Türkiye’nin kendi seçim sisteminin ihtiyaç ve gerçeklerine 
uyarlayan Oy ve Ötesi seçim gözlemciliğini iki temel adımda yapılandırdı: sandık 
6 “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” direniş sırasında en çok atılan sloganlardan biriydi. 
7 “Dünya Genelinde Yerel Seçim Gözlemci Gruplarının Çalışmaları”  Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi, p. 18, http://
eeas.europa.eu/eueom/pdf/promoting-and-defending-democracy_en.pdf
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noktasındaki süreç ve paralel oy sayımı. Bu noktada, Türkiye’de bağımsız gözlem-
ciliğin isteniyor olmasının altında yatan nedene dikkat çekmek gerekir. Türkiye’nin 
oldukça detaylı ve tarafsız seçim yasası ve yönetmelikleri, bütün siyasi partilerin 
seçmen sandığında hem niteliksel hem de niceliksel olarak eşit değilse bile dengeli 
temsil edildiği gibi, iyi niyetin sınırlarını zorlayan bir varsayıma dayanır. Bir başka 
deyişle sistem, daha fazla seçmen sandığını gözetebilen ve bunu daha iyi eğitimli 
temsilcilerle yapabilen partilere avantaj tanır. Dolayısıyla Oy ve Ötesi’nin misyonu-
nun özünde yatan düşünce, tüm siyasi partilerin oyun alanını sandıkta dengelemekti.

Oy ve Ötesi’nin gözlemcilik misyonunun ilk adımı oy verme ve sayım sürecini de-
netleyerek Yüksek Seçim Kurulu’nun kural ve düzenlemelerine uyulmasını sağla-
mak ve gerektiğinde yerinde müdahale etmekti. 8 Türk Seçim Kanunu’nda bağımsız 
gözlemciler için resmi bir statü belirlenmemiş olduğundan Oy ve Ötesi yönetimi 
altı siyasi parti ve bir bağımsız adayla anlaşmalar yaptı, ve gönüllüler hangi müşa-
hit kartını taşıyacaklarını bu alternatifler arasından seçtiler. Her Türk vatandaşının 
seçim sürecini baştan sona izleme ve gerektiğinde resmi şikayette bulunma hakkı 
vardır; ancak uygulamada yetkililer resmi gözlemci rozeti taşımayanları engelleye-
bilirler. Çoğu sosyal medyanın etkin kullanımı ile örgütlenen ve harekete geçirilen, 
kişisel ilişkilerin de yarattığı domino etkisiyle sayıları giderek artmış 26 binden faz-
la gönüllü, Mart 2014 yerel seçimlerinde İstanbul’da kurulan 32 bin sandıkta görev 
yaptı ve verilen oyların yaklaşık yüzde 95’ini denetledi. 9 En ümit verici gelişme-
lerden biri de, süreçte görev almak üzere adını yazdıran gönüllülerin yüzde 97’sinin 
sözlerini tutarak seçim sabah sandıkta olması ve bu şekilde Oy ve Ötesi girişiminin 
güvenilirliğini ve girişime sahip çıkıldığını göstermesiydi.  

Gözlemcilik misyonunun ikinci adımı, kamuoyundaki tartışmaların asıl kaynağı 
olan oyların toplanması (listelenmesi) aşamasıydı. Kamu denetimine kapalı bir sa-
yım algoritması kullanan SEÇSİS sisteminin şeffaflığı ve güvenilirliği konusunda 
basında düzenli olarak dile getirilen ciddi endişeler bizi kendi eş zamanlı sayım 
ve listeleme kodumuzu yaratmaya yöneltti. Her bir sandıktan gelen resmi sonuçlar 
elimizdeyken, sandıkların kapanmasından sonraki 36 saat içinde çelişkileri belirle-
yebilecektik. Konunun hassasiyetini göz önüne alarak T3 (Türkiye Tutanak Teyit) 
adını verdiğimiz kitle kaynaklı bir onay mekanizmasından faydalandık. T3 her bir 
sandıktan gelen sonuçları dünyanın herhangi bir yerinde bulunan rastgele seçilmiş 
üç gönüllüye gönderiyor ve gönüllüler de bu sonuçları sistemimize giriyorlardı. So-
nuçların onaylanabilmesi için birbiriyle iletişim ihtimali olmayan üç rastgele se-
çilmiş gönüllünün aynı sonuç tablolarına bakarak aynı sonuçları girmiş olmaları 
gerekiyordu. Bu yöntemle listeleme sonuçlarında yüzde yüze yakın oranda isabet 
8 Yüksek Seçim Kurulu, www.ysk.gov.tr
9 Bazı okullarda seçmen sandığı sayısından daha az gönüllü vardı ancak gönüllüler hareket halindeydi ve birden fazla 
sandıktan gelen sonuçları toplayabildiler. Bu şekilde denetlenen sandıkların toplam oy sayısına oranı yükselmiş oldu.
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sağlandı ve belirlenen çelişkiler ilgili 
partilere bildirildi.  Bunun yanında eğer 
Yüksek Seçim Kurulu nezdinde resmi 
bir girişimde bulunmak isterlerse ihti-
yaç duyacakları resmi sonuç kopyaları-
nı alabilecekleri de iletildi. 

Seçimlerden hemen sonra, itirazların 
işleme konması için tanınan süre için-
de Oy ve Ötesi, gönüllüler tarafından 
denetlenen bölgelerde her iki aşamada 
da sonuçları etkileyecek ölçüde sistematik bir çelişki ve/veya seçimlerin güvenir-
liğini gölgeleyecek bir şüphe bulunmadığını açıkladı. Bununla beraber, yetkilile-
rin standarda uymayan/keyfi uygulamaları, gözlemci erişimine getirilen gelişigüzel 
kısıtlamalar, oy pusulalarının hatalı damgalanması, yaşlı seçmenleri sözlü olarak 
ikna etme girişimleri ve oy kabinlerinde oy pusulalarının fotoğraflanması uygula-
malarına sıklıkla rastlandı. Bu uygulamalardan bazıları sadece yasal prosedür ve 
yönetmeliklerin yeterince bilinmemesinden kaynaklanıyor gibi görünüyordu. Ayrı-
ca, eğitim toplantılarında da konuştuğumuz gibi, bizim (muhtemel hilelerin) önünü 
almaya yönelik yaklaşımımızın seçimlerin adil yapılmasında payı olduğu ihtimalini 
göz ardı etmek de kolay değildi. Eğer biz sandık başında olmasaydık ne olurdu? 
Bunu bilmek zor. Oy ve Ötesi gönüllülerinin sağladığı raporların delil olarak kulla-
nıldığı Kağıthane ilçesindeki tartışmalı sonuçlarla ilgili dava, varlığımızın görünür 
bir fark yarattığı az sayıdaki olaydan biriydi. Buna rağmen, birilerinin sizi izlediğini 
bilerek sürece müdahale etmenin daha zor ve cesaret isteyen bir şey olduğu da açık. 
Neticede aldığımız sonuçlar, seçim günü bağımsız gözlemcilerin varlığına ilişkin 
hipotezimizi tamamen destekler nitelikte: Seçime katılan bütün partilerin eşit temsil 
edildiği güne kadar Oy ve Ötesi’nin sandık başındaki varlığı seçimlerin şeffaflığı ve 
güvenilirliği açısından kaçınılmaz olacaktır.

Hem Oy ve Ötesi gönüllüleri hem de takipçileri açısından bu projenin kısa vadeli 
sonucu, iyi ve kötü yanlarıyla seçim sürecinin bağımsız üçüncü kişilerce gözlemlen-
miş olmasıydı.  Daha önemlisi, binlerce insan kendilerini Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinin bir parçası olarak hissettiler: (bugüne kadar gerçekleştirilen) en geniş tabanlı 
halk hareketi, seçim sürecinin daha güvenilir olmasına görünür katkıda bulundu. 
Ancak 40 binden fazla gönüllüyü harekete geçirmenin seçim gününün çok ötesine 
geçen bir etkisi olacağını bekliyorduk ve bunu şimdiden gözlemliyoruz:

•	 Umut. Kronikleşmiş ve çözülmez görünen sorunların çözümü için örgütlen-
menin hem gerekli hem de mümkün olduğuna tanıklık ettik. Birçokları için 

“Yarışı kim kazanmış 
olursa olsun insanların 

seçim sonuçlarına duyduğu 
güvensizlik başlı başına bir 

sorun teşkil ediyordu.”
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giderek büyüyen bir endişe kaynağı olan, çevre ve sürdürülebilirlikten kent-
sel planlamaya kadar pek çok sorunun çözümünde de aynı şey yapılabilir. 

•	 Bilgi. Bu süreçte çoğumuz oy verdiğimiz siyasi partilerin iç yüzüne yakın-
dan bakma olanağı bulduk. Hikayenin tamamı olmasa da sandık başında 
gösterdikleri –hem niteliksel hem de niceliksel varlık, siyasi partilerin orga-
nizasyon yetenekleri ve vizyonu ile ilgili iyi bir fikir veriyor. Her biri bizzat 
sahada kendi hikayesini yaşamış onbinlerce insan artık talep ve öncelikle-
rini daha iyi dile getirebilecekleri ve bunu verdikleri oya yansıtabilecekleri 
bir noktadalar. 

•	 Viral etki. 40 bin kişi kendi hikayelerini anlatır, siyasi bakış açılarını ortaya 
koyarken, katılımın ve çözümün bir parçası olmanın değerini anladı. Ya-
şadıkları deneyimden büyük keyif alan gönüllüler bugün projenin de facto 
elçileri gibi çalışıyor ve bazıları da diğer sivil veya siyasi girişimlerde görev 
alıyor. Kartopu etkisinden söz etmek bir şey, bir kar tanesi haline gelip gü-
cünü hissetmek başka bir şey…

•	 Teknoloji ve iletişimin gücü. İletişim hızının aynı zamanda hem büyük 
bir nimet hem de sorun olduğu; hızlı değişimler çağında yaşıyoruz.  Proje 
kapsamında örgütlenirken sosyal medyayı, akıllı telefonları ve çevirim dışı 
kanalları başarıyla kullandık. Aynı zamanda doğru mesajları, doğru biçimde 
ve doğru kitleye iletmek de projenin başarısı açısından kritik önemdeydi. 

Türkiye’nin çok partili demokratik yarış deneyi, başlangıç noktasını nereye yer-
leştirdiğinize bağlı olarak, yaklaşık 70 yıldır devam ediyor. Demokrasimizin 
dayanak noktalarını destekleyen kurumlar henüz genç ve bugün sivil toplum 
terbiyesi ve desteğine her zamankinden çok daha fazla  ihtiyaç duyuyorlar. Se-
kiz kişiyle başlayan ve binlercesi tarafından sahiplenilip ileri götürülen Oy ve 
Ötesi’nin güçlü bir düsturu vardı: “Bir şeye gerçekten inanıyorsanız, bir yolunu 
bulursunuz. İnanmıyorsanız da mazeret bulursunuz.” Deneyimimiz bize, koşul-
lar ne kadar imkansız görünürse görünsün, doğru insanlar, irade ve sebatla çok 
şeyin başarılabileceğini gösterdi. 

Çözümün bir parçası olmayı seçenler için şimdilik en azından bir tane net ve 
başarısı kanıtlanmış kanal var. Gelecekte Oy ve Ötesi ve diğer benzer girişim-
lerin ektiği tohumların yeşerip sivil katılımın farklı alanlarında başka kanallar 
açılmasına yardımcı olacağından ve bu şekilde Türkiye demokrasisini güçlendi-
receğinden hiç kuşkumuz yok.


