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Sinan ve Çağı / Sinan & His Age 
uluslararası sempozyum  
 
ilk duyuru 
 
Mimarlık ortamında, Sinan’ın mimarlığı, mekansal nitelikleri ve strüktürel özellikleri kadar 
biçime yüklenen anlam ve estetik anlayışı ile tartışıla gelmektedir. Çoğu zaman Sinan ve 
eserleri, sınırlı bir çerçevede kendi mimarlık arayışları içinde değerlendirilmiş ve genel bir 
bakışla, zamanından kopuk bir biçimde günümüzün bağlamında yorumlanmıştır. Bu 
değerlendirmelerin kendi döneminin koşullarından bağımsız, anakronik saptamalar içerdiği 
söylenebilir. Oysaki, daha geniş bir yaklaşımla Sinan ve mimarlığı, çağdaşları içinde 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilme potansiyeli barındırmaktadır. 
Bu bakış açısıyla, 8 - 11 Nisan 2010 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve ÇEKÜL Vakfı tarafından uluslararası “Sinan ve Çağı” 
sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyumda, sadece Sinan ve eserleri yerine, daha geniş 
bir kültürel coğrafya içerisindeki mimarlıkların içindeki konumu üzerine odaklanan eleştirel 
yaklaşımların ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca sempozyum, 16. yüzyıl mimarlık 
ortamını şekillendiren gelişmeleri ve bunların içinde Sinan ve eserleri ile çağdaşlarını 
karşılaştırmalı inceleyen yaratıcı bakışları gündeme taşımayı amaç edinmiştir. Akdeniz 
kültür havzasında Osmanlı’nın Doğu ve Batı arasındaki konumu düşünüldüğünde, iki eksen 
arasındaki geçişlerin mimarlık ortamındaki yansımaları, üretilen mimarlıkların 16.yüzyıl 
kültürel ortamındaki konumlarının açığa çıkarılması da bu sempozyumun ana hedefleri 
arasındadır.  
Bu bakışla, sadece Sinan ve Osmanlı mimarlığı üzerine odaklanan çalışmalar değil, 
döneme ait “Doğu ve Batı” mimarlıkları üzerine üretilen eleştirel bakışlar içeren 
değerlendirmeler de beklenmektedir. Tartışılması beklenen konu başlıkları şöyle 
özetlenebilir; 

• 16. yüzyıl mimarlık ortamında çağdaşları ve Sinan 
• 16. yüzyıl mimarlığında “Doğu ve Batı” etkileşimleri 
• 16. yüzyıl kültürel ortamı: mimarlığı üreten, ondan etkilenen ve onu yorumlayan 

sosyo-kültürel bağlam 
Katılımcılardan 15 Ocak 2010 tarihine kadar Türkçe veya İngilizce en fazla 300 kelimelik bir 
özet ve kısa özgeçmiş ile sinangunleri@gmail.com adresine başvurmaları gerekmektedir. 
Başvurular, bilimsel komite tarafından değerlendirilerek, katılımcılar belirlenecektir. Bilimsel 
komite önerisi ile belirlenecek katılımcılarının, konaklama, ulaşım ve katılım ücretleri 
karşılanacaktır. Ayrıca, bilimsel komite tarafından özel olarak belirlenen eserler Türkçe ve 
İngilizce tam metin olarak basılacaktır. 
 
Sempozyum Takvimi 
Özet gönderimi için son tarih   : 15 Ocak 2010 
Kabul edilen özetlerin duyurulması  : 15 Şubat 2010 
Genişletilmiş ve düzeltilmiş özetlerin teslimi : 08 Mart 2010 
Sempozyum     : 08 -11 Nisan 2010 
Tam metin kitap basımı    : Eylül 2010 
 
Katılım Ücreti, 100 EUR  (Doktora Öğrencileri için, 75 EUR) 
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Bilimsel Komite Üyeleri 
Gülru NECİPOĞLU, Harvard Üniversitesi 
Kutgün EYÜPGİLLER, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Paola Sonia GENNARO, University de Ferrara 
Ali Uzay PEKER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
Aygül AĞIR, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Selen Morkoç, Adelaide Üniversitesi 
Burak ASİLİSKENDER, Erciyes Üniversitesi 
Eda VELİBAŞOĞLU, M.O. Kayseri Şubesi 
 
 
Organizasyon Komitesi 
Burak ASİLİSKENDER, Başkan 
Hikmet ELDEK, Sekreterya 
Oktay DURUKAN 
Eda VELİBAŞOĞLU 
Güntülü GÜNDOĞ 
Ahmet Erdem TOZOĞLU 
Fazilet KAHRAMAN 
Ayşe ÖNDER 
Neşe YILMAZ BAKIR  
Hatice KÖSELER ŞEN 
Ayşehan CİNGÖZ 
 
 
İletişim 
Sinan & His Age International Symposium  
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 
Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi No:30  
Kocasinan / KAYSERİ 
 
0352 222 8695 
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