
Konferansın açılış konuşmasını yapan Mimarlık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Atila Gül, 450 yıl 

önce yaşayan Koca Sinan'ın 50 yıl içinde yapmış olduğu ve 375 adetten fazla eserin  halen 

dimdik ayakta olduğunu ve kullanıldığını,  herkes tarafından  hayranlıkla ve takdirle 

karşılandığını, yapılan eserlerin sırlarının hala henüz açıklanamadığı düşünüldüğünde  bunun bir 

tesadüf olmadığını ve Mimar Sinan’ın gerçekten dahi bir kişiliğe ve Mimarların Piri olduğunun 

bir kanıtı olduğunu ifade etmiştir. 

 

Mimar Sinan'ın Mesleğini icra ederken hem Yapı Mimarı, hem Şehir Plancısı hem de Peyzaj 

Mimarı, İnşaat Mühendisi gibi farklı bakış açıları ile eserlerini uygulama imkânı bulduğunu 

belirtmiştir. 

 

Mimar Sinan'ın başarısının sırrı nedir? Sorusuna;  Bu başarının, kendi kişiliği, yaşam tarzı, 

mesleğe olan bakış açısı, sahip olduğu teknik bilgi ve tecrübesinin dengeli ve uyumlu bir sentezin 

sonucu olduğunu ifade etmiştir. 

 

Mimar Sinan'ın kişiliği incelendiğinde; yeniçeri kültürü ile ilim ve irfan noktasında kendini 

yetiştirdiği, dürüst, mütevazı, sabırlı, gönlü zengin ve iyi niyetli bir karaktere sahip 

olduğu,  özellikle insanları mutlu etme eğiliminde olması gibi pek çok insani değerlere sahip 

olduğunu ifade etmiştir. 

 

Mimar Sinan'ın mesleki anlamda matematikle mimarlığı kusursuzca birleştiren  ve bütün ölçüleri 

ebced hesabına göre ve asal sayılara göre yaptığı, En küçük detayda bile işlevsellik ve estetiği 

bütünleştiren yaratıcı ve sanatkâr bir yaklaşım sergilediği,  tasarımlarda orijinalliği, insanının 

konforunu, huzuru ve emniyeti ön planda tuttuğu,  yapı ile çevre ilişkisini çok iyi analiz ederek 

en ideal çözümler ürettiği, bilgisini ve ilmini başkaları ile paylaşarak genç mimarların 

yetişmesine imkân sağladığı gibi özellikleri ile bizler için önemli bir model teşkil ettiğini ifade 

etmiştir. 

 

Geleceğin plancı ve tasarımcıları olarak, Mimar Sinan modelini iyi analiz edilmesini gerektiğini, 

bu model ile söylem ve eylem boyutunda hayatımıza yansıtmamız gerektiğini vurgulamıştır. 

Son olarak Mimar Sinan’ın eserlerini, milli değerlerimizi ve geleneklerimizi koruma ve yaşatma 

konusunda gereken önemin verilmesini ve farkındalığın artırılmasını dile getirerek, Konferansta 

emeği geçenlere teşekkür etmiş ve konferansın yararlı olması dilekleri ile konuşmasını 

tamamlamıştır. 
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