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SÝNAN PAÞA CAMÝÝ

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).
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 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-
le ri, Ankara1999,I,26-34,421-428;a.mlf., “Ko
so va’da Os man lıİslâmî Mi marî Eser lerî Üze ri ne: 
Geç miş ten Gü nü mü ze Priz ren Ca mi le ri”, Türk 
Dün ya sı Ta rih Der gi si, sy.118,İstanbul1996,
s.31-34;Ha mit Al tı par mak, Ko so va-Priz ren’de 
Os man lı Eser le ri (haz.OsmanBaymak),Prizren
2001,s.272-280;Meh met Z. İb ra him gil – Neval Ko nuk, Ko so va’da Os man lı Mi marî Eser le ri, An-
kara2006,II,717-725;Be kim Çe ko, Bal kan lar-
da ki Os man lı Ca mi le ri ve Priz ren Si nan Pa şa 
Ca mii Ör ne ğin de Ko ru ma Yak la şı mı (yüksek
lisanstezi,2009),MimarSinanGüzelSanatlar
ÜniversitesiFenBilimleriEnstitüsü;Yu suf Ci bo, 
“Si nan Pa şa Ca mii”, 6. Ulus la ra ra sı Türk Kültü-
rü Kon gre si Bil di ri le ri, Ankara2009,II,613-652;Al tay Su roy Re ce poğ lu, Priz ren’de Türk Dö ne mi 
Kül tür Mi ra sı, Prizren2009,s.67-73;M. Ke mal Özer gin v.dğr., “Priz ren Ki ta be le ri”, VD, sy.7
(1968),s.75-97,rs.4;Ni me tul lah Ha fız, “Priz ren’
de Si nan Pa şa Ca mii’nde Türk Sa na tı”, Çev ren, 
sy.16,Priştine1977,s.61-71;a.mlf., “Priz ren’de 
Si nan Pa şa Ca mii”, Sa nat Dün ya mız, VII/11,İs-
tanbul1977,s.18-23.
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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
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Sinor


