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Önsöz

Beyaz Kitap deneyim ve gözlem ile geleceği sentezleyen bir kitap. Türkiye için bir vizyon tasarımı. Ortaokul ve lise yıllarından
itibaren ülkesinin sorunlarına ilgi duymuş bir insanın birikimi.
Eğitim ve çalışma hayatı boyunca edindiği tecrübeler ışığında,
geleceğe ilişkin öngörü ve vizyonunun paylaşıldığı bir kitap. Bir
hayalim var (I have a dream) duygusundan beslenen bir insanın
hayallerini gerçeğe dönüştürme çabası.
Bu kitapta ilk gençlik yıllarımdan bugüne hayalini kurduğum, kendi imkânlarım ve görevlerim dâhilinde bu hayallere
ulaşmak için yaptıklarım, yapmak istediklerim ve yapamadıklarımı yazmaya çalıştım.
Elbette hiçbirimizin hikâyesi, yaşadığımız ülkeden bağımsız
değil. Penceremiz ülkemizdir. Bu pencereden dünyaya bakıyor,
bu pencereden düşler kuruyoruz. Pergelin ucunu koyduğumuz
yer vatanımız, bu pergelin ufukları ise alabildiğine hayal gücü,
alabildiğine emek ve alabildiğine dünyadır.
Beyaz Kitap; ülkemiz için stratejik alanlarda geleceği yeniden planlamak için yazıldı.
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Geçmişin muhasebesi pek çoğumuzun hoşuna gitmeyebilir.
Olsun, kızmamız da lazım. Geçmişten güç ve ders alarak beyaz
bir sayfa açıp yeni hedeflere doğru ilerlemeliyiz.

Ben bir gayretin, bir inancın peşinden koşmayı tercih edenlerdenim. Beni yaşatan ve dinç tutan budur. Motivasyonum; kişisel ikbal hayali değil, ülkemin müreffeh bir geleceğe yürümesinde
sunacağım katkının verdiği hazdır. Gayretimin hiç bitmemesinin
altında yatan güç de budur.

Şunu aklımızdan çıkarmamalıyız; dünya çok büyük bir hızla
değişiyor. Ne dünya 20 sene önceki dünya, ne ülkemiz 20 sene
önceki ülkemiz, ne de biz, 20 sene önce olduğumuz kişiyiz.
Hepimiz değiştik, her şey değişti. Bu değişim anaforunda
ayakta kalmak, ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için, diğer ülkelerin ve devletlerin ne yaptığına da bakmalıyız. Ortaya çıkan
yeni görüş ve fikirlerden azami derecede faydalanarak geçmişimizden dersler çıkarmalı ve yeni şeyler söylemeliyiz. Mevlana’nın
dediği gibi; dün, dünde kaldı cancağazım, artık yeni şeyler söylemek lazım.

Bugüne kadar hep başkalarının başarı hikâyelerini dinledik.
Bütün dünya Almanya ve Japonya’nın, Kore ve Çin’in başarı
hikâyelerini konuştu. Şimdi sıra Türkiye’nin başarı hikâyesinde…
Bu yolda yeniden bir Türkiye Mucizesi gerçekleştirebilir miyiz?
Kesinlikle evet… Zaman Türkiye zamanı. Her şey Türkiye Mucizesi için…
Dr. Faruk ÖZLÜ
Düzce Ocak 2022

Bu kitapta tam olarak bunu yapmaya çalıştım. Birçok alanda,
bir geçmiş özeleştirisi de yaparak, ülkemiz için bir yol haritası, bir
stratejik plan, bir anlayış ortaya koymaya çalıştım.
Benim için kitabın beğenilmesinden ziyade, tartışılması daha
önceliklidir. Her şeyin en iyisini bildiğimi iddia etmek doğru olmaz. Geleceğimizi belirleyecek alanlarda ortaya koyduğum fikirler, tabii ki tartışılacak, bazıları kabul edilecek, bazıları kabul edilmeyecek ama eninde sonunda üzerinde bir uzlaşmaya varılacak.
Tek derdimiz, tek amacımız, tek önceliğimiz ülkemizin geleceği, insanımızın refah ve mutluluğudur.
Geleceğe umutla bakıyor, geleceği kurgulamaya, yönetmeye,
değiştirmeye çalışıyoruz. O yüzden hep ilerleme diyeceğim.
Hiçbirimiz kolay hayatlar yaşamıyoruz. Zaten kolay hayat
diye bir şey yok. Önemli olan; yaşadığımız hayatın içini ne ile
doldurduğumuz, kendimiz dışındakilere ne ölçüde faydalı olduğumuz ve umutlarımızı yitirmeden yarınlara yürüyebilme gayretimiz değil midir?
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Son Söz

Sonuç olarak bu Kitapta üç ana fikri ifade etmek istedim:
1. Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca ve özellikle son 20 yılda
çok büyük işler başardı. Çok önemli mesafeler aldı. Ancak,
dünya da boş durmadı. Dünya da ilerledi. Dünya ülkeleri sıralamasında önemli bir değişiklik olmadı. Türkiye geçen 20
yılda temel sorunlarını çözdü. Bu bakımdan gelecek 20 yıl
Türkiye’nin sıçrama yapma zamanı. Bugün Dünya Gayrisafi Milli Hasılasından aldığımız pay % 0.9. Bu payın ilk aşamada 2 katının üstüne, yani en az %2 mertebesine çıkarılması bu kitabın ana kurgusu. Türkiye’nin bugünkü Almanya
ve Japonya büyüklüğünde bir ekonomik güç olmasını istiyoruz. Bunun nasıl sağlanabileceği bu kitabın ana fikri. Bunun
için de “Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü ve İleri Sanayi Ülkesi
Türkiye”yi inşa etmek gerekiyor.
2. Askeri Güç en önemli milli güç unsurlarından biridir.
Türkiye’nin Güney Kore ve İsrail’den daha büyük bir askeri
güce ve kapasiteye sahip olması ana hedefimiz olmalı. Bu Kitap, Türkiye’nin bu hedefi nasıl gerçekleştirebileceğinin bir
yol haritası niteliği taşıyor.
3. Beyaz Kitapta dış politikada ana hedefimiz “Barış Yapıcı ve
Arabulucu Bir Türkiye” olarak kurgulanmıştır. Bu maksatla,
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Türkiye’nin birikimli diplomasi gücünü ağırlıklı olarak kullanması büyük önem taşıyor. Önemli bir bölgesel güç ve hatırı sayılır bir küresel oyuncu olmak için ekonomik, askeri ve
diplomasi gücümüzü bir bütün olarak kullanmalıyız.
Hepimiz derin ve kadim bir medeniyetin çocukları ve bugünkü
temsilcileriyiz. Dünden güç alarak bugünlerimizi ve geleceğimizi
kurgulamak, bu yönde çalışmak, ter dökmek ve katkı sunmak hepimizin vazifesi. Bu anlamda Beyaz Kitap; doğduğum, doyduğum
ve mensubu olmaktan şeref duyduğum ülkeme ve milletime karşı
bir görevin ve minnetin ifadesi.
Bu Kitap’ta ele aldığım konuları özenle seçtim.
Milli ve küresel vizyondan ileri demokrasi ve iyi işleyen bir
adalet ve hukuk sistemine, eğitimden tarım ve gıdaya, teknolojiyle
büyüyen ekonomiden yerli referanslarla gelişen savunma ve güvenlik sanayine, birbirini besleyen bilim, sanayi ve teknolojiy politikalarına kadar birçok alanda fikirlerimi ve önerilerimi paylaştım.
Problem varsa çözümün de mümkün olduğuna her zaman
inandım. Hatta birçok çözümün problemin içinde, ayrıntılarda gizli
olduğunu da yeterince tecrübe ettiğime inanıyorum. Benim yapmaya çalıştığım; ilkeli, dürüst, çözüm odaklı ve iyi niyetle problemleri tahlil etmek ve çözüme ulaştırmak gayretidir.
Türkiye’nin çözüme kavuşturulamayacak hiçbir problemi yok.
Yeter ki çözümde samimi ve inatçı olalım. Yeter ki bizi insan yapan tüm meziyetlerimizi ve hasletlerimizi insanlık için kullanmasını bilelim.
Türkiye’nin çok daha büyük ve çok daha ileri başarı hikâyelerine imza atacağına yürekten inanıyorum.
Kitap boyunca ele aldığım konularla, görüş ve fikirlerimle ilgili inşallah olumlu veya olumsuz eleştiriler alır, böylece doğrularımı daha da artırır, hatalarımı mümkün olduğunca azaltabilirim.
“Her şey bir Türkiye Mucizesi için…”
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