
Sempozyum  
Aç›l›fl Konuflmas›

M E H M E T  Ç A K I R
Üsküdar Belediye Baflkan›

Say›n ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Vekilimiz,

Say›n Kaymakam›m›z, 

Sayg›de¤er ilim adamlar›, sivil toplum örgütlerinin de¤erli temsilcileri, 

K›ymetli han›mefendiler ve beyefendiler. 

Üçüncü Üsküdar sempozyumu kapsam›nda düzenledi¤imiz Uluslararas› Azîz
Mahmud Hüdâyî sempozyumuna hofl geldiniz, fleref verdiniz, hepinize sevgi ve
sayg›lar›m› sunuyorum. 
Üsküdar, tarihî ve kültürel dokusuyla ‹stanbul’un ve ülkemizin en önemli semt-
lerinden birisidir. Mimarî eserleri, külliyeleri, büyük flahsiyetleri ile kültür ve
medeniyet tarihimizde özel bir yere sahiptir. Üsküdar’› Üsküdar yapan de¤erle-
rin bafl›nda ise Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri gelmektedir. Onunla birlikte fle-
hir daha bir “ete kemi¤e bürünmüfl”, Üsküdar diye görünür olmufltur. Bir anlam-
da Üsküdar, “Hüdâyî flehri” olarak an›lm›flt›r. 

Sevgili misafirlerimiz! 

Kadirbilir milletler, kendi içinden daima kadri bilinen büyük insanlar yetifltirmifltir.
Azîz Mahmud Hüdâyî milletimizin yetifltirdi¤i, tarihimizde iz b›rakm›fl bir ilim
ve irfan âbidesidir. Mevlana gibi, Yunus gibi, Ahmed Yesevî gibi milletimize hiz-
met etmifl bir âlim,  tasavvufî önder ve gönül insan›d›r. Yunus vadisinde fliirler
yazm›fl, ilahiler bestelemifl, eserler kaleme alm›flt›r. XVI. ve XVII. yüzy›lda, Kanu-
nî Sultan Süleyman’dan IV. Murad’a kadar yedi Osmanl› padiflah›n›n devrinde ya-
flam›flt›r. III. Murad, I. Ahmed, Genç Osman ve IV. Murad gibi ünlü Osmanl› hü-
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kümdarlar› kendisine büyük hürmet göstermifltir. Baz› sultanlar at›n›n önünde
yürümüfltür. Baz›lar› saltanat sembolü say›lan k›l›c› onun elinden kuflanm›flt›r. 
Padiflah›ndan sadrazam›na, âliminden câhiline, zengininden fakirine, yafll›s›n-
dan gencine, kad›n›ndan erke¤ine her zümreden insan onun ilim ve irfan mec-
lisine kat›lm›flt›r. Bu ilgi, yaflad›¤› dönemi aflm›fl günümüze kadar devam etmifl-
tir.

Aziz davetliler! 

Bizlere göre belediyecilik al›fl›lagelmifl, rutin hizmetlerden ibaret de¤ildir. fieh-
rin tarihi ve kültürel dokusunu korumak ve sosyal faaliyetlerde bulunmak da
ça¤dafl belediyecili¤in gereklerindendir. Çünkü flehirleri yaflan›l›r ve kal›c› k›lan
en önemli unsur tarihi ve kültürel dokusudur. Günümüzde hangi önemli dünya
flehrine baksak, en önemli özelli¤inin yetifltirdi¤i tarihî flahsiyetleri, mimari
eserleri, ve kültürel dokusu oldu¤unu görürüz. fiehrimizin kültürel miras›n› ko-
rumak ve tan›tmak, sosyal, kültürel ve ekonomik hayat›m›za ciddi katk›lar sa¤-
lamaktad›r. Azîz Mahmud Hüdâyî bunun çarp›c› misallerindendir. Onun tan›t›-
m› yolunda at›lan her ad›m Üsküdar’a ç›kmaktad›r. 
Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesi ülkemizin en önemli dinî ziyaret merkezlerin-
dendir. O, tarihte oldu¤u gibi bugün de Üsküdar’› câzibe merkezine dönüfltürü-
yor. Manevî huzurunda farkl› sosyal yap›ya, ekonomik güce, e¤itime, mesle¤e ve
görüfle mensup kifliler ayn› karede bulufluyor. Bu foto¤raf karesi, halk›m›z›n onu
ne kadar candan sevdi¤inin, gönülden benimsedi¤inin ifadesidir. Bu hepimizin
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ihtiyaç duydu¤u sevgi, sayg›, paylaflma, birlik ve beraberlik ruhunun yans›ma-
s›d›r. 
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ö¤retisi günümüz için önemli mesajlar içerir. O, top-
luma hizmeti, ahlâk›, fedakârl›¤›, dürüstlü¤ü, muhtaçlara yard›m etmeyi düflenin
elinden tutmay›, sevgiyi, sayg›y› ö¤ütlemifltir. Onun yaflant›s› ve ö¤retileri top-
lumsal dayan›flma, sosyal bütünleflme, kimlik inflas›, millî birlik ve beraberlik sü-
recinde önemli bir tecrübedir. Biz sizlerle sempozyumda bu tecrübeyi paylaflmak
istiyoruz. Bugün Prof. Dr. Hasan Kamil Y›lmaz, cumartesi ve pazar günleri de di-
¤er hocalar›m›z bize bununla ilgili unutulmaz bir bilgi ziyafeti sunacaklard›r.
‹nan›yorum ki o zaman sevdi¤imiz ve tan›d›¤›m›z› sand›¤›m›z Azîz Mahmud Hü-
dâyî ile ilgili ne kadar az fley bildi¤imizi daha iyi anlayaca¤›z. 

Sevgili dostlar! 

Azîz Mahmud Hüdâyî ile ilgili çal›flmam›z bu sempozyumdan ibaret de¤ildir.
Sempozyum tebli¤lerini kitap ve CD ortam›nda insan›m›z›n istifadesine sunaca-
¤›z. Sizler adreslerinizi b›rak›rsan›z bu çal›flmalar›m›z› sizlere ulaflt›rmaya
çal›flaca¤›z. Alt›n› çizmek istedi¤imiz bir di¤er hizmetimiz de külliye ile ilgili.
Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi ile ilgili çal›flmalar kentsel dönüflüm projeleri-
miz içinde önemli bir yeri vard›r. Biz mevcut külliyenin çevresini tarihî dokuya
uygun olarak yeniden düzenleyece¤iz. Projelerini haz›rlad›¤›m›z bu çal›flmalar
sonuçlan›nca çok daha güzel bir Üsküdar’la buluflaca¤›z. Buradan, ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediye Baflkan›m›z Say›n Kadir Topbafl Bey’e Üsküdar’›n kentsel dö-
nüflümüne katk›lar›ndan dolay› teflekkür ediyorum.. 

Sayg›de¤er misafirler! 

Bu sempozyumun düzenlenmesinde Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’ndan büyük
destek gördük. Vak›f yöneticilerine ve eme¤i geçen herkese huzurlar›n›zda teflek-
kür ediyorum. Bu vesile ile bütün sivil toplum örgütlerimize bir ça¤r›da bulunmak
istiyorum. Üsküdar’a faydas› dokunacak her projeye destek vermeye haz›r›z. Biz
daha güzel, daha yaflan›l›r bir Üsküdar için yola ç›kt›k, bu yolda deste¤iniz, bizim
için büyük önem tafl›yor. Bu destek, yoldan bir çöpü kald›rmak bile olsa… 

Sayg›de¤er davetliler ! 

Bu anlaml› günde bizlerle beraber olmak için buraya geldiniz. Hepinize müte-
flekkirim. 
Sempozyumumuza kat›l›m›n›zdan dolay›  en kalbî flükranlar›m› sunar, hepinizi
sevgi ve sayg›yla selamlar›m.
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