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ile ri sü rül müş tür (Özerginv.dğr.,sy.7
[1968],s.82).Ca mi nin ya pı mıy la il gi li ya zı lı bir bel ge mev cut de ğil dir. Bi na nın cüm le ka pı sı üze rin de ki dik dört gen bi çim li yu va nın içinde ol ma sı ge re ken taş kitâbe gü nü mü ze ulaş ma mış tır. Bu kitâbe bü yük ih ti mal le 
1939’dan ön ce ki tah ri bat sı ra sın da ye rinden sö kü le rek yok edil miş tir. Mih ra bın yuka rı kıs mın da du va ra yağ lı bo ya ile sağ lı sol lu ya zı lan kitâbe ler ca mi nin bâni siy le in şa ta ri hi ni ver mek te dir. Bu ka yıtlar her ne ka dar XIX. yüz yıl da ya pı nın içi be ze nirken ya zıl mış sa da doğ ru lu ğun dan şüp he edil me mek te dir. Kitâbe ler den sağ dakinde ca mi nin Si nan Pa şa’nın hay ra tı ol du ğu be lir til mek te, sol da kin de ise 1024 (1615) ta ri hi bu lun mak ta dır. Bu ra da ki “misâli cen net” iba re si de eb ced le ay nı ta ri hi ve rir. Ya pı içi nin süs len me si ca mi nin inşa sın dan on üç yıl son ra 1038 (1628-29) yı lın da ger çek leş ti ril miş tir. Ca mi du varı nın iç yü zün de ki alt sı va kat ma nın da bu lu nan 1096 (1685) ta ri hi ya pı nın in şa ta ri hin den yet miş iki yıl son ra ona rıl dı ğı nı or ta ya ko yar. Priz ren Ta rihî Eser le ri Ko ruma Ku ru mu ta ra fın dan 1971’de ya pı lan bir in ce le me de bi na nın ku zey trom pun da var lı ğı tes bit edi len 1281 (1864-65) kay dı ya pı nın ör tü sis te mi nin bu ta rih te ta mir edil di ği ni gös te rir.

1912 yı lı na ka dar ca mi ola rak kul la nı lan ya pı Bal kan Sa va şı’nda Sırp iş ga li es na sında cep ha ne lik ha li ne ge ti ril di ve 29 Ka sım 
1915 ta ri hin de ki bir pat la ma so nu cun da ya pı nın için de, ka pı ve pen ce re le rin de tah ri bat mey da na gel di. II. Dün ya Sa vaşı yıl la rın da ka pa lı kal dı. 1948’de kül tü rel mi ras ola rak tes cil edi lip ko ru ma al tı na alı nan bi na da 1952’de bir res to ras yon gerçek leş ti ril di. 1968’de de Şark El Yaz mala rı Mü ze si ha li ne ge ti ril di. Ca mi de cid di an lam da ki ilk res to ras yon ve izo las yon çalış ma sı 1972’de ya pıl dı. 1991 yı lı na kadar sü ren bu ça lış ma nın ar dın dan iba de te açı lan ya pı gü nü müz de te miz, ba kım lı ve aslî gö re vi ni sür dü rür du rum da dır. Si nan Pa şa Ca mii’nin XIV. yüz yı lın or ta la rı na ait olan, Çar Du şan ta ra fın dan şeh rin he men dı şın da in şa et ti ri len ve kut sal baş me le ğin adıy la anı lan Sve ti Ar han gel Ma nas tı rı’nın taş la rıy la in şa edil di ği ne da ir bir ri va yet var dır. 1939’dan ön ce ki bir ta rih te bu ri vayet ba ha ne edi le rek hı ris ti yan halk ta ra fından son ce ma at re va kı yı kıl dı, müs lü man hal kın kar şı koy ma sı üze ri ne ha rim kıs mı za ra ra uğ ra ma dan kur ta rıl dı. Bu ri va yetin doğ ru lu ğuy la ya pı lan ça lış ma lar dan ke sin bir so nuç alı na ma mış tır. Ca mi nin in şa edil di ği kes me blok taş lar, da ğı nık 

min den yük sek li ği yak la şık 2,5 m. olan bir yük sel ti nin üze rin de ol ma sı ve uzun mi na re siy le şeh rin si lü eti ne hâkim bir yapı dır. Ca mi nin bâni si olan So fu la kap lı, Arna vut asıl lı Si nan Pa şa, Lu ma na hiyesine bağ lı Vi la kö yün de doğ du. Ha ya tı na dair bil gi ve ren kay nak la ra gö re (Naîmâ, I,
194,333;Si cill-i Os mâ nî,III,111-112) İstan bul’a gel dik ten son ra İs tan bul ağa lı ğı ve sek ban ba şı lık yap tı, 998’de (1590) ikin ci mîrâhur ve ar dın dan kul kâhya sı ol du. Erte si yıl ta yin edil di ği Bu din bey ler be yi li ği gö re vi ni on beş ay ka dar sür dür dü. 1003 

(1594-95) yı lın da Kars, 1004 (1595-96) yılın da Er zu rum bey ler be yi li ğin de bu lun du. Eğ ri Ka le si’nin fet hi ni mü te akip 1005’te 
(1596-97) Eğ ri bey ler be yi li ği ne ta yin edildi. Ka ni je Ka le si’nin ele ge çi ril me si üze ri ne 
1009 (1600-1601) yı lın da Bos na bey lerbe yi li ği ne ge ti ril di. 1012’de (1603-1604) ve zir lik ma ka mı na yük sel ti le rek İs tan bul’a çağ rıl dı. Bir yıl son ra Sad ra zam Mal ko çoğlu Ya vuz Ali Pa şa’nın Avus tur ya se fe ri ne çık ma sı üze ri ne sa de ce al tı gün sü ren sadâret kay ma kam lı ğı yap tı. Ay nı du rum Ve zî ri â zam La la Meh med Pa şa’nın Es tergon’a se fe ri sı ra sın da da ya şan dı, 1014 

(1605) yı lın da sa dâ re ti tem sil et ti. Si nan Pa şa 1016’da (1607) ikin ci de fa Bos na ve er te si yıl Şam bey ler be yi li ği ne ta yin edil di. Ca mi nin ya pı mı nın ta mam lan dı ğı 
1024’ te (1615) İs tan bul yo lun da Ro dos to / Ro dosçuk (Tekirdağ) ya kın la rın da ve fa tı üze ri ne na aşı nın Ge li bo lu’ya gö tü rü le rek bir tür be ye gö mül dü ğü Priz ren’de ki Rus baş kon so lo su İvan Yas tre bov ta ra fın dan 

noz lar la ör tü lü üç bö lüm den olu şur. Ana bi nay la olan bağ lan tı sın da or ga nik uyumsuz luk lar ve oran bo zuk lu ğu gös te ren bu bö lüm geç bir ta rih te ilâve edil di ği ni bel li eder. Ön so fa nın üze ri se kiz gen bir kasnağın üs tü ne otu ran mu kar nas lı bir kub beyle ör tü lü dür. Geniş Bur sa ke me riy le bu me kândan ay rı lan iba det mekânı al çak bir se kiy le yük sel tilmiş tir. Üze ri ay na lı bir tonoz la ör tü lü olan bu bö lü mün kıb le du varı nın or ta sın da ki mih rap ya rı si lin di rik bir niş ha lin de dir. Tabhâne oda la rın dan sağda ki mu kar nas lı bir kub be ye sa hip tir. Solda ki ise ge çiş le ri de ko ra tif Türk üç gen leriy le sağ la nan bir kub be ile ör tülüdür. Her iki kub be nin de se kiz gen sa ğır kas nak la rı var dır. Ka nat lar da ki oda la rın ocak la rı orta dan kal dı rıl mış sa da yük sek ba ca la rı halen mev cut tur. Ma sif du var la rı üze ri ne iki sı ra ha lin de açı lan pen ce re ler ya pı nın içini ye te rin ce ay dın lat mak ta dır.Kes me taş ve tuğ la kul la nı la rak in şa edi len ya pı nın dış cep he le rin de ba zı ba sit süs le me le re rast la nı lır. Tuğ la nın eni ne, bo yu na ve yas sı ko num lar da kul la nıl ma sı ile oluş tu ru lan bu süs le me ler gi riş cep hesin de ki dik dört gen niş le rin için de ve yan ka nat la rın pen ce re alın lık la rın da bu lu nur. Du var la rı sı van mış ol du ğun dan ya pı nın içi son de re ce sa de gö rü nüm lü dür. Mih rap kub be si ve du va rın da bit ki sel de sen li ba sit ka lem işi be ze me ler gö rü lür. Ya pı nın ar ka kıs mın da gü ney ba tı kö şede yer alan hazîre ol duk ça ba kım sız bir hal de dir. Si nan Bey’in bu ra da ki me zarının baş ucu taşı gi rift dallar ve rûmîler le taçlandırılmış tır. Hazîrede ki me zar taşlarından bir kıs mı il çe nin baş ka yer le rin den bu ra ya ta şınmış tır.
BİBLİYOGRAFYA:İbn Battûta, Se ya hatnâme (trc.A.SaitAykut),

İstanbul2004,I,432;Sa kar ya İl Yıl lı ğı 1967, İs-
tanbul1970,s.123;Ay ver di, Os man lı Mi‘mârîsi 
III, s.275-278,şekil461-469;Yıl dız De mi riz, Os-
man lı Mi ma ri sin de Süs le me I: Er ken De vir 1300-
1453, İstanbul1979,s.564-565,rs.600-601;Yu suf Çe tin, Sa kar ya’da Türk Mi ma ri Eser le ri, 
Adapazarı2008,s.117-130,rs.53-65;Se ma vi Eyi ce, “Bur sa ve Çev re sin de Türk Sa na tı”, TTOK 

Bel le te ni, sy.239(1941),s.4;a.mlf., “Zâvi ye
ler ve Zâvi ye li Ca mi ler”, İFM, XXIII/1-2(1963),
s.34,plan9.

ÿEnis Ka ra ka ya

– —SÝNAN PAÞA CAMÝÝ

Kosova Prizren’de
XVII. yüzyýla ait en büyük cami.

˜ ™

Priz ren’in gü ney do ğu sun da Bis tri ça 
(Bis trit sa) neh ri nin sol kı yı sın da Şa dırvan di ye anı lan ke sim de yer al mak ta dır. Kalenin bu lun du ğu te pe nin ete ğin de ki ze
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ge len na tü ris tik mo tif ler var dır. Kır mı zı, sa rı, ye şil ve si yah renk le rin kul la nıl dı ğı kub be de or ta da kır mı zı ze min üze ri ne, uç kıs mın da sa rı yıl dız lar bu lu nan çok dilim li bir ro zet, bu nun çev re sin de sar mal dal lar dan olu şan da ire sel bor dür ve bu nun dı şın da ki ge niş ku şa ğın için de celî harf lerle Âye tü’lkürsî is ti fi mev cut tur.Ca mi de yo ğun bi çim de var lı ğı nı ka bul et ti ren süs le me Ba tı lı laş ma dö ne mi nin özel lik le ri ni ta şır. Bu ya pı Türk ba ro ku üslûbu nun Bal kan lar’da ki önem li ör nek lerin den bi ri dir. Ka lem işi be ze me ler de motif ler, bu ket ha lin de ve ya va zo la ra ko nan de ği şik çi çek ler, se pet ve kap la rın içi ne kon muş mey ve ler den olu şan na tür mortlar, ba rok üslûba öz gü sert hat lı “S” ve “C” form lu sar mal bit ki ler, ma dal yon lar, sütun la ra bağ lı per de ler kul la nıl mış tır. Bunun ya nı sı ra pey za ja da yer ve ril miş tir. Mih rap du va rı nın üze rin de ki bir pa no da üçer şe re fe ye sa hip dört adet mi na re si olan kub be li bü yük bir ca mi tas vir edil miştir. Be ze me ler de ki renk ler ma vi, kır mı zı, ye şil, sa rı, si yah ve kir li be yaz dır. Süs le me tar zı ve iş çi lik Priz ren’de 1247 (1831-32) yı lın da in şa edi len Emin Pa şa Ca mii ile ben zer lik gös ter mek te ve her iki ya pı nın be ze me si nin ay nı us ta lar ta ra fın dan yapıl dı ğı in ti ba ını ver mek te dir. Si nan Pa şa Med re se si ca mi den ay rı bir ya pı de ğil son ce ma at ye ri ka tın da ki iki oda dan iba ret ti. Ya pı nın şa dır va nı nın da son ce ma at ye rinde mey da na ge len tah ri bat sı ra sın da orta dan kal dı rıl mış ol ma sı müm kün dür. XX. yüz yı lın baş la rı na ait fo toğ raf lar da bi na nın üç ya nın da gö rü len hazîre si de ta ma men yok ol muş tur.

Mer mer min be ri nin üze rin de bir ona rı ma ait ol ma sı muh te mel olan 1176 (1762-63) ta ri hi bu lun mak ta dır. Ay na lık la rın da gül, ka ran fil ve kır çi çe ği bu ket le rin den olu şan ka lem işi süs le me ler yer alır. Ye di sü tu nun ta şı dı ğı mah fi li 1915 pat la ma sın dan son ra ona rıl mış tır. Sü tun göv de le ri ve bun la ra ait ye di baş lık la ters çev ri le rek ka ide ye rine kul la nı lan üç baş lık dev şir me mal ze meler dir. Ke mer ler ve ay na lık la rıy la ah şap tavan da üslûplaş tı rıl mış dal lar, yap rak lar ve gül bu ket le rin den olu şan zen gin ka lem işi süs le me bu lun mak ta dır. Alt kat sı ra sın da ori ji nal ka la bi len ah şap pen ce re ka nat ları nın özen li bir iş çi li ği var dır. Kas nak da hil beş sı ra ha lin de ki top lam kırk iki pen ce re ile ay dın la nan ya pı nın içi ol duk ça fe rah tır. Ba tı du va rı nın kö şe sin den ka re ke sit li bir ka ide üze rin de yük se len tek şe re fe li, çokgen göv de li mi na re 43,50 m. yük sek li ğinde olup ka pı sı ya pı nın dı şın da dır.Si nan Pa şa Ca mii’nin içi son de re ce zengin ka lem işi süs le me le re sa hip tir. Bun lar kub be ve tromp la rın iç le rin de, pan dantif ler de, pen ce re alın lık la rı ve çev re sin de, mih rap, min ber ve mü ez zin mah fi lin de gö rül mek te dir. 1972 ona rım la rı sı ra sında ya pı nın kub be sin de iki kat man ha lin de ka lem işi süs le me nin ol du ğu an la şıl mıştır. Bun lar iki ay rı dö ne min özel lik le ri ni ta şı mak ta dır. Alt ta ba ka da ya pı nın in şa edil di ği dö ne me ait kla sik mo tif ler den oluşan be ze me ye kar şı lık bu nun üze rin de ki ta ba ka da XIX. yüz yıl da ki ona rı ma ait barok üs lû bun da süs le me nin ol du ğu tes bit edil miş tir. Er ken dö nem süs le me le ri ne ait ör nek le ri gö rü le bi len kub be için de kıvrık dal lar, yap rak lar, çi çek ler den mey da na 

du rum da ki iş len miş ba zı pro fil li mi ma ri par ça lar da bu ko nu da faz la bir şey ifa de et me mek te dir. Mü ez zin mah fi li nin destek le rin de kul la nı lan baş lık la rın dev şir me ol du ğu açık tır, fa kat bu mah fi lin geç mi şi ya pı nın in şa ta ri hi ne ka dar uzan maz. Öte yan dan Türk ler’in sağ lam du rum da ki bir ma nas tı rı yı ka rak taş la rı nı bu ca mi de kullan dık la rı id di ası nın doğ ru ol ma dı ğı nı, manas tı rın da ha 1519’da kub be si çök müş, ya rı yı kık ve kul la nıl maz du rum da bu lundu ğu nu İvan Yas tre bov be lirt mek te dir 
(Vırmiça,Priz ren Ca mi le ri,s.30-31).Düz gün ke sil miş kü fe ki ta şı ve da ha küçük ka ba taş lar la in şa edi len Si nan Paşa Ca mii çev re du va rıy la sı nır lan dı rıl mış bir av lu nun için de yer alır. Bu av lu ya on ba samak lı taş mer di ven le ula şı lır. Mer di ve nin sağ ta ra fın da XIX. yüz yı la ait sa de gö rünüm lü bir çeş me var dır. Dört mer mer sütu na da ya nan kub be li, üç bö lüm lü, siv ri ke mer li son ce ma at ye ri es ki ha li ne uygun bi çim de res to re edil miş tir. Yay van bir keme re sa hip ha rim ka pı sı nın ka nat la rı ahşap tır. Ka pı nın iki ya nın da mu kar naslı birer niş ha lin de mih rap çık lar bu lu nur. Ana me kâ nı ka re şek lin de olup ke nar la rı 17,80 met re dir. Ha rim 4 m. enin de, 6,20 m. uzun lu ğun da, üze ri ya rım kub bey le ör tü lü bir ey van bi çi min de kıb le du va rın da taş ma gös te rir. Ka lın lı ğı 1,90 m. olan mer kezî me kâ nın du va rı en üst se vi ye de ki pen ce re sı ra sı hi za sın da dört kö şeden pah lan mış olup bu nun üze ri ne se kiz kenar lı ba sık kas nak yer leş ti ril miştir. Yapı 14,40 m. ça pın da, 20 m. yük sek liğinde, üze ri kurşun kap lı bir kub bey le ör tü lü dür. Ka re den kub be ye ge çiş için dört kö şe de tromp lar kul la nıl mış tır.Al tı sı ra mu kar nas yaş mak lı mih ra bın iki ya nın da bi rer sü tun çe yer alır ve çevre sin de iki sı ra sil me çer çe ve teş kil eder. 

Sinan Paşa Camii’nin kubbe trombundaki kalem işi süs

leme

Sinan Paşa Camii’nin mihrabı ve müezzin mahfili
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Ta nın mış ba zı eser le ri şun lar dır: 1. Es-
says in Com pa ra ti ve Al ta ic Lin gu is tics 
(IndianaUniversityUralicandAltaicStu-
dies,vol.145,Bloomington1990). 2. The 
Ura lic Lan gu ages: Des crip ti on, His tory 
and Fo re ign Inf lu en ces (Handbuchder
Orientalistik,HandbookofUralicStudies,
vol.1,Leiden1988). 3. Es says on Uz bek 
His tory, Cul tu re, and Lan gu age (Indi-
anaUniversityUralicandAltaicSeries,
vol.156,Bloomington1993). 4. Ety mol-
o gi cal Dic ti onary of the Al taic Lan-
guages: Part One: (A-K) (Leiden2003,
editörolarak). 5. Stu di es in Me dieval 
In ner Asia (London1997) (yayınlarının
tamamıiçinbk.http://www.indiana.edu/~
ceus/faculty/sinor.shtml.).

BİBLİYOGRAFYA:R. I. Me ser ve, De nis Si nor Bib li og raphy, 
Bloomington1986;J. Man dels tam, “De nis Sinor , 
Scho lar with a Dash of Der ringDo!”, Bloom Ma-
ga zi ne, June/July2009,s.93-96;J. K. Choksy – J. Zai, “De nis Si nor: Do yen of Cen tral Eu ra sian 
Stu di es”, JAH, XLV/1-2(2011),s.1-5;a.mlf.ler, 
“Bib li og rap hi cal Ad den dum”, a.e., s.6-15;H. Wal ra vens, “De nis Si nor the Fat her of Al taic Stu
di es”,The55thMeetingofthePermanentInter-
nationalAltaisticConference,Cluj-Napoca,July
22-27,2012(https://piac2012.wordpress.com/
denis-sinor-portrait/)(15.02.2016).

ÿVildanS.Coşkun

– —SİRHİNDÎ, Muhammed Ma‘sûm

(bk. MUHAMMED MA‘SÛM SİRHİNDÎ).
˜ ™

– —SLOVENYA

GüneydoðuAvrupa’dabirülke.

 I.FİZİKÎveBEŞERÎCOĞRAFYA
 II.TARİH
 III.ÜLKEDEİSLÂMİYET
˜ ™

25 Ha zi ran 1991 ta ri hin de Yu gos lav ya Fe de ras yo nu’nun da ğıl ma sıy la ba ğım sızlı ğı na ka vu şan Slo ven ya gü ney ve gü neydo ğu sun da Hır va tis tan, ku zey do ğu sun da Ma ca ris tan, ku ze yin de Avus tur ya, ba tısın da İtal ya ile kom şu dur. Gü ney ba tı da Ad ri ya de ni zi kı yı sın da çok dar bir kı yı şeri di ne sa hip tir. Yü zöl çü mü 20.273 km°, nü fu su 2.060.000’dir (2014tah.). Ül ke nin resmî adı Slo ven ya Cum hu ri ye ti (Re pub li-

ka Slo ve ni ja), baş şeh ri Ljubl ja na (283.000
nüfus), ikin ci bü yük şeh ri Ma ri bor’dur 
(115.000nüfus). Bu iki şe hir dı şın da nüfusu 100.000’i ge çen baş ka şe hir yok tur.

I.FİZİKÎveBEŞERÎCOĞRAFYASlo ven ya’nın ku ze yin de Avus tur ya sı nı rı bo yun ca uza nan yük sek dağ lık alan lar, bü

de ki ça lış ma la rı ne ti ce sin de bu ra sı dün yanın sa yı lı mer kez le ri ara sı na gir di ve adı Cen tral Eu ra si an Stu di es (CE US) ola rak de ğiş ti ril di. İran’la il gi li ça lış ma la rı da bölü me ek le yen Si nor bu ala nın baş ta ge len isim le rin den sa yı la rak “dis tin gu is hed profes sor” un va nı al dı. 1979’da Ma car Bi limler Aka de mi si onur üye si se çil di. Sze ged 
(1971) ve Ka zan Be şerî Bi lim ler Üni ver site si’nce (2007) fahrî dok tor lu ğa lâyık görül dü. 19812005 yıl la rın da UNES CO Or ta As ya Me de ni yet le ri Ta ri hi Ko mis yo nu başkan yar dım cı lı ğı yap tı. 19862011 ara sın da “eme ri tus” (emek li pro fe sör) ola rak ça lış tı. Ara la rın da, Ge le nek sel Ulus la ra ra sı Al tay Ça lış ma la rı Kon fe ran sı’ndan ve UNES CO’dan al dı ğı ma dal ya la rın da bu lun du ğu çok sa yı da ödül ka zan dı (http://www.indiana.
edu/~ceus/faculty/sinor.shtml).Ana va ta nı ile bağ la rı nı ko par ma yan Si nor ül ke sin de de ödül len di ril di (2006). Bir yan dan Ulus la ra ra sı Ma car Ça lış mala rı Bir li ği’nin baş kan yar dım cı lı ğı nı yapar ken (1975-1991) bir yan dan da Ency-
clo pa edia Bri tan ni ca’da Ma car ede biya tı mad de le ri nin edi tör lü ğü nü üst len di. An sik lo pe di nin seç kin mad de le rin den olu şan on se kiz cilt lik Bri tan ni ca-Hun-
ga ri ca’nın Ma car ca ver si yo nu nun Ameri ka’da ki ko or di na tör le rin den bi ri ol du. Yo ğun ça lış ma la rı na rağ men ara la rın da Af ga nis tan, Çin Tür kis ta nı, Sov yet Or ta As ya sı, Ku zey Pa kis tan, Si bir ya, İç ve Dış Mo ğo lis tan’ın da bu lun du ğu pek çok ülke ye se ya hat et ti, ha ya tı nın bü yük bö lümü nü Av ru pa ve Ame ri ka’da ge çir di. 12 Ocak 2011’de Ame ri ka’da öl dü. Üç defa ev le nen Si nor’un iki ço cu ğun dan oğ lu kendi sin den ön ce öl müş tür, kı zı Sop hie (Ber-

man) fel se fe ala nın da aka de mis yen ola rak gö rev yap mak ta dır. Si nor’un ça lış ma la rı ara sın da çok sa yı da ki tap, ma ka le, an siklo pe di mad de si, ki tap ta nı tı mı gi bi ya yınla rı bu lun mak ta dır. İn gi liz ce, Al man ca, Fran sız ca, Ma car ca, Rus ça ve di ğer ba zı dil ler de 160’tan faz la ma ka le siy le 150’yi aş kın ki tap eleş ti ri si ya yım lan mış, 1967’de baş la yan As ya Ta ri hi Bül te ni’nin edi törlü ğü nü de yap mış tır.

BİBLİYOGRAFYA:Naîmâ, Târih, I,194,333;Si cill-i Os mâ nî, III,
111-112;Ay ver di, Av ru pa’da Os man lı Mi‘mârî 
Eser le ri III, s.189-190,rs.1276-1280;Al tan Araslı, Av ru pa’da Türk İz le ri, İstanbul1986,s.249;Ra if Vır mi ça, Priz ren Ca mi le ri, Prizren1996,s.
19-31;a.mlf., Ko so va’da Os man lı Mi ma ri Eser-
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17 Ni san 1916’da o za man Ma ca ris tan’a bağ lı olan ClujNa po ca’da (Romanya) doğdu. İlk ve or ta öğ re ni mi ni Ma ca ris tan, İsviç re ve Fran sa’da ta mam la dı. Mo ğol ca’yı, Türk çe’yi ve ba zı Or ta As ya dil le ri ni öğ rendi ği Bu da peş te Üni ver si te si’ni 1938’de birin ci lik le bi tir di. Bu ra da Gyu la Németh ve La jos (Lo uis) Li ge ti gi bi ün lü bi lim adam ları nın ders le ri ne gir di. Türk çe el yaz ma ları nı in ce le mek üze re 1937’de Al man ya’ya git ti. II. Dün ya Sa va şı sı ra sın da hür Fran sız güç le ri ne yar dım et ti ği için Fran sız va tandaş lı ğı na hak ka zan dı. 19391945 yıl la rında Pa ris Ulu sal Bi lim sel Araş tır ma Mer kezi’nde Fran sız şar ki yat çı sı Pa ul Pel li ot ile bir lik te ça lış tı. 1948’de İn gil te re’ye yer leşe rek Cam brid ge Üni ver si te si’nde yük sek li sans yap tı. Ar dın dan Do ğu Ça lış ma la rı Bö lü mü’ne ta yin edil di, 1962 yı lı na ka dar kla sik Mo ğol ca ve Al tay di li ders le ri ver di. 19551962 ara sın da Bü yük Bri tan ya Ro yal Asi atic So ci ety’nin sek re ter li ği ni yü rüt tü. Adı na “De nis Si nor Me dal for In ner Asi an Stu di es” ve ril me ye baş lan dı.
1962’de Ame ri ka’da In di ana Üni ver site si’nde mi sa fir öğ re tim üye si ola rak bulun du. Da ha son ra UralAl tay Ça lış ma la rı Bö lü mü’nü ku ra rak baş kan lı ğı nı üst len di. 

1981 yı lı na ka dar gö rev yap tı ğı bu bö lüm

Denis

Sinor


