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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).

ÿVildanS.Coşkun

– —SİRHİNDÎ, Muhammed Ma‘sûm
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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-
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.

ÿEnis Ka ra ka ya

– —SINOR, Denis
(1916-2011)

MacarasýllýAltayist.
˜ ™

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
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re ti son yıl lar da ge liş me kay detmektedir. Gü ney do ğu Av ru pa ül ke le ri ni Or ta Av rupa’ya bağ la yan ka ra ve de mir yo lu üzerinde bu lu nan Slo ven ya ula şım bakımından önem li dir. Slo ven ya’nın tu rizm potan siyeli de yük sek tir. Özel lik le kars tik (kal ker li) alanlar da olu şan bir çok ma ğa ra (Postojna
mağarası) ve ta ba nından sı cak su fışkıran gü zel gö lü ile ün lü Bled yö re si çok sa yıda tu rist çek mek te dir. Slo ven ya 2004 yı lı Mayıs’ın da Av ru pa Bir li ği’ne tam üye oldu, 
1 Ocak 2007’den iti ba ren eu ro yu pa ra biri mi ola rak kul lan ma ya baş la dı.

BİBLİYOGRAFYA:Se la mi Gö zenç, Av ru pa Ül ke ler Coğ raf ya sı, İs-
tanbul1998,s.115-116;“Slo ve nia”, Ci ti es of the 
World: Eu ro pe and the Me di ter ra ne an Mid dle 
East (ed.K.Ellicott),FarmingtonHills2002,III,
527-537;Ka mil Gü nal, Coğ raf ya’nın Si ya sal Gü  
cü, İstanbul2004,s.39-40;Ha lil Kurt, “Av ru pa 
Bir li ği Ül ke le rin de Nü fu sun Yaş Ya pı sı”, Ulu sal 
Coğ raf ya Kon gre si 2005: Bil di ri Ki ta bı (ed.Sedat
Avcı–HüseyinTuroğlu),İstanbul2005,s.280-
285;Bri git Far ley, “Slo ve nia”, Eas tern Eu ro pe: 
An In tro duc ti on to the Pe op le, Land and Cul tu re 
(ed.R.Frucht),SantaBarbara2005,II,477-528;H. J. de Blij – P. O. Mul ler, Ge og raphy: Re alms, 
Re gi ons and Con cepts, NewYork2006,s.45-47;
“Slo ve nia”, Worl dmark Ency clo pe dia of Na ti ons 
(ed.T.L.Gall–J.M.Hobby),FarmingtonHills
2007,V,631-648;Stat’o’bo ok-Sta tis ti cal Over-
vi ew of Slo ve nia 2014 (ed.M.Baj´elyv.dğr.),
Ljubljana2014. ÿHalilKurt

II.TARİHAr ke olo jik ka zı la ra gö re bu gün kü Slo venya top rak la rın da ilk in san iz le ri ne 250.000 yıl ön ce sin de rast lan mak ta dır. De mir çağın da bu top rak lar da İlir ve Kelt ka bi le leri nin ya şa dı ğı na da ir tes bit ler mev cut tur. Bu ka bi le le rin var lı ğı Ro ma lı lar’ın ge li şine ka dar sür dü. Ro ma İm pa ra tor lu ğu’na ka tıl dık tan son ra Slo ven ya top rak la rın da Emo na (Ljubl ja na), Po eto vio (Ptuj) ve Ce le ia 
(Cel je) ad lı önem li şe hir ler ku rul du. Ro malı lar’ın hâki mi ye ti al tın da kül tü rel açı dan yer li ka bi le le rin Ro ma lı laş mış ol du ğu na ve ken di kül tür le ri ni kay bet tik le ri ne da ir bil gi ler çe şit li kay nak lar da gö rül mek te dir. Böl ge ye dam ga sı nı vu ran Slav ka bi le le ri nin gö çü VI. yüz yı lın ba şı na denk dü şer. Bu göç ler ilk yıl lar da ku zey do ğu dan Kar pat dağ la rın dan Ad ri ya tik ve Ege de ni zi sahil le rin de bu lu nan zen gin şe hir le re doğ ru ol du. Kral Sa mo ta ra fın dan VII. yüz yıl da ku ru lan ilk Slav dev le ti bugün kü Slo ven ya top rak la rı nın bir kıs mı nı kapsa maktay dı. Kral Sa mo ha yat ta ol du ğu sü re ce varlığın ı de vam et ti ren bu dev let da ha çok kabilele rin it ti fa kın dan oluş muş tu. Kral Samo’nun ölü mü nün ar dın dan asıl ilk Slav dev le ti bu gün Avus tur ya ve Slo ven ya’da bu lu nan 

Ül kenin nü fus yo ğun lu ğu ki lo met re ka re ba şı na 102 ki şi ci va rın da dır. Nü fu sun % 

51’i şe hir ler de ya şar. Ljubl ja na ve Ma ribor dı şın da ki önem li şe hir le ri Kranj, Cel je ve Ko per’dir. Et nik ba kım dan Slo ven ler % 83,1, Sırp lar % 2, Hır vat lar 1,8, Boş nak lar 1,1, di ğer le ri ise % 12 ora nında dır. Din olarak Ka to lik hı ris ti yan lar % 57,8 ile en bü yük top lu lu ğu oluş tu rur. Müs lümanların ora nı % 2,4, Or to doks hı ris ti yan la rın ora nı % 2,3’tür. Ay rı ca ül ke de hiç bir dine men sup ol ma dı ğı nı be lir ten le rin ora nı da olduk ça faz la dır. Slo ven ya’nın do ğal zengin lik le ri için de lin yit, kur şun, çin ko, cı va ve de mir gi bi yer al tı kay nak la rı nın ya nı sı ra or manlar ve hid ro elek trik ener ji de önem li pa ya sa hip tir. Slo ven ya da ğı lan Yu gos lav ya Fede ras yo nu için de sa na yi si en çok ge liş miş olan cum hu riyet ti. Mo bilya, kâğıt, teks til baş lı ca sa na yi kol la rı dır. Özel lik le de mir çe lik ve me ta lür ji sa na yii ile kim ya sa nayii kol la rı ol duk ça ile ri du rum da dır. Ül kenin do ğu ke si min de ova lar da yo ğun la şan ta rım sal fa ali yet ler de pa ta tes, buğ day, mı sır ve üzüm üre ti mi yay gın dır. Ma ri bor çev re sin de üzüm bağ la rı nın yo ğun lu ğundan do la yı şa rap sa na yii ge liş miş tir. Orman cı lık ve hay van cı lık da önem li bir ge lir kay na ğı dır.Slo ven ya’nın de niz le tek bağ lan tı sı olan Ko per Li ma nı ül ke nin dış ti caretinde önem li bir ye re sa hip tir. Al man ya, Hırvatistan, İtal ya, Fran sa ve Avus tur ya en çok ti ca ret ya pı lan ül ke ler dir. Tür ki ye ile ti ca

yük öl çü de üçün cü je olo jik za man da te şekkül eden Alp dağ la rı nın uzan tı larıdır. Alp sı ra dağ la rı (bu ke sim de ki ad la rıy la Julia n ve 
Ka ra wan ken Alp le ri) ül ke nin ku zey ve ku zeyba tı sın da en ge be li, yük sek, yer yer fay lar la ya rıl mış bir gö rü nüm ar ze der. Bu ke sim de ül ke nin en yük sek zir ve si olan Trig lav (2864
m.) yer alır. Ül ke nin do ğu ke sim le ri al çak Ma car ve Hır va tis tan ovaları nın ba tı da ki de va mı içi ne gir di ğin den düz ova ve pla to şek lin de dir. Slo ven ya’nın bü yük bö lü mü yaz la rı sı cak ve kış la rı soğu k olan ka ra sal ik li min et ki si al tın da dır. Özel lik le ku zey de Avus tur ya sı nı rı na ya kın dağ lık alan lar da kış lar çok so ğuk ve kar ya ğış lı ge çer. Ülkenin de ni ze açı lan gü ney ba tı ke si min de dar bir kı yı şe ri di bo yun ca kış la rın ılık, yaz la rın sı cak ve ku rak geç ti ği Ak de niz ik li mi gö rülür. Ül ke nin yak la şık % 57’si (11.691km°) or man lar la kap lı dır. Av ru pa’da Fin landiya ve İs veç’ten son ra yü zöl çü mü ne gö re orman ora nı en yük sek üçün cü ül ke dir. Sloven ya’nın ku zey, ba tı ve or ta ke sim le rin de yo ğun la şan bu or man lar ço ğun luk la ka raçam ve kök nar dan olu şur. Ad ri ya de ni zine kı yı sı ol ma sı na rağ men ül ke yü zöl çü mü nün bü yük bir bö lü mü Ka ra de niz’in hidrog ra fik hav za sı için de dir, su la rı nın bü yük kıs mını Ka ra de niz hav za sı na gönde rir. Tu na nehri nin kol la rı olan ve ba tı da Avus tur ya Alple ri’nden kay na ğı nı alan Sa va ve Drava ırmak la rı ül ke yi ku zey ba tıgü ney do ğu is ti kame tin de boy dan bo ya ge çe rek tarı m alanla rı nın su lan ma sın da önem li rol oynar.

Slovenya’nın başşehri Ljubljana’dan bir görünüş


