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Çev: Tu¤çe CÖMERT

Öncelikle bana gösterdi¤iniz s›cak karfl›lamadan ve ilgiden, bunun yan›
s›ra temsil etti¤im Senegal Cumhurbaflkan› Abdoulaye Wade’nin otoritesine
gösterdi¤iniz sayg›dan ve ülkenizin dostlu¤undan dolay› teflekkür ederim.

Baflkan Wade’nin bugün burada, sizin girifliminiz sayesinde gerçekleflmek-
te olan bu kongreye kat›lmaktan ne kadar mutlu olabilece¤ini belirtmek iste-
rim. ‹ki ülke aras›nda kurulmufl olan yak›n iliflkilere dayanarak, size, Cumhur-
baflkan›n›z (Ekselanslar›) Ahmet Necdet Sezer’e, Baflbakan›n›z Recep Tayyip
Erdo¤an’a ve bütün Türk halk›na, Senegal halk›n›n ve hükümetinin en s›cak
selamlar›n› iletmeyi kendime borç biliyorum. ‹lginize duydu¤un inançla, flim-
di size bir destek mesaj› iletmekten minnet duyuyorum.

Say›n, Türk Asya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi Baflkan›,

TASAM’da görevli olan Baylar ve Bayanlar,

Türk- Afrika Kongresi boyunca, Afrikal›lar›n ve Türklerin ortak ç›karlar›-
n› tart›flmak için kurulan bu yararl› forum’u selamlamama izin verin. Bu fo-
rum’un Afrika ile her konuda en yak›n komflular›ndan biri oldu¤u Türkiye ara-
s›nda çok uzun zaman önce oluflmufl ve halen devam etmekte olan dostlu¤un
ve dayan›flman›n korunmas›na katk› sa¤layacak, hatta daha da güçlendirecek
mükemmel bir araç olarak görüyorum. Bununla birlikte, ilk kongrede Türk ve
Afrikal› yüksek otoritelerin ve sayg›n uzmanlar›n yapt›klar› hat›rlatmalar, bi-
zim say›s›z kültürel ba¤›m›z kadar, co¤rafi ve tarihsel olarak da ba¤›m›z› gös-
termifltir. Bu karfl›laflma üstüne yaz›lan durum analizi bana asl›nda bunun sa-
dece organizasyon boyutunda net bir baflar› olmad›¤›n›, asl›nda daha çok Af-



rikal›lar›n ve Türklerin kararl›l›kla yapmaya karar verdikleri yolu aç›klayacak
bir iletiflim ortam› yaratmay› sa¤layacakt›r.

Bundan ald›¤›m hevesle 2. Kongre’de yer almaktan büyük bir memnuni-
yet duyuyorum. Ayr›ca siz, Türkiye ve Afrika (Sahra alt›) aras›ndaki ekonomik
iflbirli¤i ve bunun yürürlü¤e konmas›n›n yöntemi gibi bilinmesi son derece ge-
rekli güncel bir konu seçmiflsiniz.

Geçen y›l oldu¤u gibi sizin kat›l›m›n›z çok nitelikli ve zengin tart›flmalara
yer vermifltir. Bu bak›fl aç›s›yla diyebilirim ki; bizim geliflme çabalar›m›z çer-
çevesinde Türkiye’nin bize sa¤layabilece¤i her türlü yard›ma aç›¤›z. Burada
sadece mali yard›mdan bahsetmiyorum. Bunun yan›nda, teknolojik, araç-ge-
reç, bilgi, uzmanl›k ve deneyimden de bahsediyorum.

Fakat hepimiz biliyoruz ki, yard›m politikalar› kendi cömert amaçlar›ndan
çok uzaklar. Bu da bizi bundan sonra geliflmifl ülkelerle geliflmekte olan ülke-
ler aras›ndaki klasik yard›m politikas›n› de¤ifltirme gereksinimine itmifltir. Bu
çerçevede NEPAD’› (Afrika’n›n Kalk›nmas› ‹çin Yeni Ortakl›k) kurduk.

Size sonradan ayr›nt›lar›yla sunulacak olan bu proje hakk›nda sadece flun-
lar› belirtmek istiyorum: inanc›m›za göre, dayan›flma sadece kazanç iste¤i
içermedi¤inde daha anlaml› hale gelmektedir. Asl›nda biz, her fleyin imkânlar
do¤rultusunda verilip al›n›rken de dayan›flman›n halen etkili ve devaml› oldu-
¤unu düflünüyoruz. Bu özellikle düzenlenmesi bana verilmifl olan ve afla¤›da
belirtti¤im sektörlerde do¤ru bir saptama olmufltur.

—Altyap›lar
—Enerji
—Çevre
—Yeni bilim ve ‹letiflim Teknolojileri

Belirtti¤im bu sektörlerde verimli bir Türk-Afrikal› iflbirli¤inin yap›lmas›
mümkündür. Yat›r›mlar ve Türk uzmanl›¤›, Türk taraf› aç›s›ndan karl› sektör-
lerde yer al›rken, ayn› zamanda bu, yeni üye olmufl Afrikal› devletlerin, Tür-
kiye aç›s›ndan da ilginç olacak ortakl›klar kurulmas›na olanak sa¤layacakt›r.
Sonuç olarak, hem Türkler hem de Afrikal›lar kazanacakt›r.

Gerek Addis-Ababa’da bir Türk temsilcinin, Afrika Komisyonu’nda yer al-
mas› gibi karfl›laflmalar olsun, gerekse de Afrikal› büyükelçiliklerin say›lar›n›n
Ankara da artmas› olsun, bunlar›n hepsi bize Türkiye-Afrika ortakl›¤›n› sür-
dürmekte büyük faydalar sa¤lamaktad›r.

‹flte bu sayg›, Türkiye ve Afrikal› ülkeler taraf›ndan ayr› ayr› veya Afrika
Birli¤i’nden daha küçük gruplar taraf›ndan al›nan iflbirli¤ini getirmifltir.
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Baylar ve Bayanlar, sizin kararlar›n›z› unutmayaca¤›m. TASAM’›n say›n
baflkan›, size Afrikal› yöneticilere verece¤iniz tavsiyeleri uygulamak konusun-
da, benim her türlü deste¤imi alaca¤›n›z› taahhüt ederim.

Genel olarak flunu söyleyebilirim ki, kurumunuzun ve çal›flma arkadafllar›-
n›z›n bafllatm›fl oldu¤u giriflime derinden inan›yorum. Bilmenizi isterim ki,
2005’te bafllat›lan bu tür Türk-Afrika Kongreleri’nin devaml›l›¤›n› sa¤lamak
için göstermifl oldu¤unuz tüm çabalar› destekliyorum.

II. Uluslararas› Türk-Afrikal› Kongresi’nin ve uygulanmas›n›n baflar›yla
sonuçlanmas›n› umut ederim.

‹lginize teflekkür ederim. 
Abdoulaye WADE
Say›n TASAM Baflkan›,
TASAM’dan sorumlu Baylar ve Bayanlar,
Say›n kat›l›mc›lar,
Bu metin, Senegal Devlet Baflkan› Abdoulaye WADE’nin size iletmekle

görevli oldu¤um mesaj›d›r.
‹lginize teflekkür ederim.
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