Değişimin ve Dönüşümün Hızına Yetişemeyen Algı

On yıllık dönemde demokratik değişim ve dönüşüm yönünde atılan adımların devletin on yıllık
dönem içerisinde geçirdiği evrim toplum tarafından yeterli derecede algılanıp objektif
değerlendirmeye tabii tutulamadı. Atılan adımlar gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve doğru bir
şekilde aktarılmak yerine hizmet alanlarda hizmet verenlerde siyasi çıkar ve egolarını ön planda
tuttukları için Türkiye’nin bu büyük başarısı ulusal ya da uluslararası camiada yeterli takdir ve
gelecek planlamasından mahrum bırakıldı.
Aynı zamanda, geleceğe dönük gerçekçi ve doğru bir yol haritasının belirlenmesi açısından bu
tür geniş çaplı algı yaratılması gerekli olduğu kadar yapılan hizmet ve başarıların bugüne
yansıması gelecek nesillere aktarılması açısından zaruridir. Zira atılan adımların ve reform
hareketlerinin sürekliliği ve doğru hedeflere yönelmesi, öncelikle geçmişin ve bugünün doğru
bilinmesiyle hayat bulabilecek bir konudur. Bu sayede, reform süreci hakkında bilgilenmek
isteyen ulusal ve uluslararası kamuoyunun ihtiyaç duyduğu bilgilerin aktarılması da mümkün
olacaktır.
Dolayısıyla son on yılda yapılan bütün çalışmalar, demokratikleşme ve insan hakları alanında
atılan adımlar ekonomik başarılar sosyal, toplumsal ve diplomatik platformlarda ki yerel,
bölgesel, küresel kazanım ve başarıların yerel politik feodalite alt yapılı kültürden gelen kısır
çekişmelerle heba edilmesi hiç bir milli yada manevi bir anlatımı fikri dayanağı olamaz.
Geride bıraktığımız on yıllık dönemde Türkiye’nin demokrasi yolculuğunda kat ettiği mesafeyi
gösterebilmek ve böylece süreci doğru şekilde değerlendirebilmek için atılan adımlar genel
hatları ile ortaya konulamadı yada Türkiye’nin geçirdiği bu başarılı evrimin toplum tarafından
algılanmasını engelleyen kısır çekişmeler ve toplumsal olaylar üretildi.
Atılan adımlara, yıllara göre kronolojik ve detaylı bir şekilde yer verilemedi. Bu amaçla
demokratikleşme alanında doğrudan veya dolaylı etkisi olan tüm düzenleme ve uygulamalar
ele alınmalı; böylece son on yılın demokratikleşme çalışmaları algı ve bilgiye açılmalıdır.
Ancak demokratikleşme, özgürlük ve insan hakları çıtasını yükseltmenin pek çok unsuru ihtiva
eden, çok yönlü ve uzun vadeli; belki de hiç tamamlanmayan bir süreç olduğu açıktır.
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Dolayısıyla hızla değişen Türkiye ve dünya şartlarında yapılması gerekenler, kuşkusuz
yapılanlarla sınırlı değildir.
Yerli ve yabancı araştırmacılar, uzmanlar, akademisyenler ve düşünce kuruluşlarının,
ülkemizdeki son on yılda atılan demokratikleşme adımlarını toplumsal, siyasal, hukuki,
iktisadi, kültürel, askeri, güvenlik ve özgürlük gibi tüm boyutlarıyla analiz ederek coğrafyamız
başta olmak üzere dünyanın çeşitli kıtalarındaki ülkelerin demokratikleşme ve ekonomik
kalkınma mücadelesinde rehber olacak anadolu insanın topyekün başardığı bu kazanımların
uluslararası camianında değerlendirmesi gereken küresel değerdir.
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