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yaptık. Bu görüşmede ASSAM ve SADAT A.Ş.’nin misyon ve hede anlatıldı. Prensipte
oldukça alaka gösteren ve yaptığımız hizmetlerin kendilerine e-mail ile gönderilmesini
isteyen General Ali Muhsin bizi büyük bir sıcaklık ve ilgi ile karşılamıştır. Görüşmenin
detayları buraya yazılmamış sözlü olarak SADAT A.Ş. Yönetim kurulu Başkanımız Sn.
Adnan Tanrıverdi’ye aktarılmıştır.
Bizlerin oldukça önemli bir alanda faaliyet gösterdiğimizi ifade eden sayın
müsteşar, toplantı sonrasında gülümseyerek ve heyecanla bizleri yanına çağırmış ve
makamının giriş kısmında bulunan Osmanlı Armasını gösterip bizleri işaret ederek o
armanın altında fotoğraf çektirmiştir. Bu esnada elimizi tutan ve kalbi muhabbetlerini
açıkça bizlere gösteren General Ali Muhsin bizleri büyük bir saygınlıkla uğurlamıştır.
İstanbul’a dönüşümüzde ASSAM Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Adnan Tanrıverdi
ile yaptığımız değerlendirme esnasında ASSAM heyetinin General Ali Muhsin Bey’i aktif
askeri görevinde iken yaptıkları ziyaret gündeme geldi. O ziyaretin fotoğra arı
incelenirken General Ali Muhsin Bey’in bizleri çağırarak önünde resim çektirdiğimiz
Osmanlı Armasının Başkanımız Sn. Adnan Tanrıverdi tarafından askeri kışlasında yer alan
makamında General Ali Muhsin Bey’ e takdim edildiğini gördük. Askeri kışladaki
makamında aldığı bu anlamlı armağanı sivil görevini icra ettiği Müsteşarlık makamına
getirmiş olması bize ve halkımıza verdiği önemi anlatmaya yeterlidir sanırım.
Aynı gün Yemen İman Üniversitesi kurucusu Şeyh Abdulmecid Zindani ilede bir
görüşme yapılmıştır. Bu görüşme katılımcı diğer STK’lardan ayrı özel bir görüşme
niteliğinde olmuştur. Toplam katılımcı sayısının 10 kişi olduğu ve İDSB Başkanı Sn. Av. Ali
Kurt’un da yer aldığı heyette Şeyh Abdulmecid Zindani Ahir zaman ve hali hazırda İslam
coğrafyasında yaşanmakta olan meseleler hakkında güncel ve etkili bir konuşma
yapmıştır. Bu konuşmaları esnasında ASSAM’ı temsilen bulunduğum o buluşmada
heyettekilerden ziyade şahsıma yapmış oldukları iltifat ve muhabbet göstergesi davamızın
yüceliğini ortaya koymuştur. Bana hitaben yaptığı ve sizi buraya gönderen kişinin niyet ve
maksadına uygun bir vazife icra ediyorsun. Bu vazifeleri orada sizler yerine getireceksiniz.
Bu tutum ve davranışınız beni memnun etmiştir diye yönelttiği sözler bizlerin gözlerini
doldurmuş ve kalbimizde heyecan fırtınası estirmiştir. Oldukça isabetli ve faydalı tespitleri
olan Şeyh Abdulmecid Zindani yakın gelecekte Türkiye ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın İslam Coğrafyısına liderlik yapacağını söylemiştir.
Başbakan Erdoğan’ın şu anda savaş meydanlarını temizlediğini ve ülkeyi gelecekte
olması muhtemel bir harekete hazırladığını ifade ettiler. İman Üniversitesi ile özellikle
Mehdiyet hareketinin beklendiği bu dönemde iman tarafının güçlendirilmesini sağlayacak
davetçi genç insanlarını yetiştirdiklerini anlattı. Ancak yapılan bu faaliyetlerde herkesin bir
Mehdi gibi çalışarak İslam geleceğini inşa etmeye katkı sağlaması gerektiğini özellikle
vurguladılar.
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ASDER ve ASSAM'ın İDSB Yemen Buluşması Raporu

Sonuç

:
İDSB koordinatörlüğünde yapılan Yemen STK buluşması ASDER, ASSAM ve SADAT
açısından oldukça verimli geçmiştir. Her üç kuruluşun da amaç ve faaliyetleri yeterince ve

anlaşılır bir şekilde tüm katılımcılara ve resmi makamlara anlatılmıştır. Oldukça ilgi ve
heyecan uyandıran faaliyetlerimiz Türkiye’nin liderliğini bekleyen kuruluşları
umutlandırmıştır. Resmi makamlarla yapılan görüşmeler neticesinde olumlu ve talepkâr
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