MERKEZDEN HABERLER
M E R K E Z İM İZ

1989-1990 Y IL I F A A L İY E T L E R İ (Aşağıdaki metin,

kısmen, 18 Ekim 1990 tarihinde toplanan M erkezim iz Bilim K urulunda
Başkan O rd. Prof. Dr. A ydın Sayılı tarafından gündem in birinci maddesi
olarak sunulm uştur.)
Konferanslar — M erkezim izin her yıl tertiplediği konferans dizisi
1989-1990 yılında da norm al olarak yürütüldü. Bu diziden her yıl takri
ben 10 konferans sunulm aktadır. Bu konferanslar 1991 yılında da devam
edecektir. Bu konferanslar Bilim K u ru lu m u z tarafından bir program a bağ
lanm akta ve aynı zam anda Y üksek K u ru m Başkanı’na bu konferans dizisi
içinde genellikle bir ya da iki kontenjan hakkı tanınm aktadır. Y üksek K u 
rum Başkanlığı M erkezim izin bu konferans dizisine ilâve olarak M erkezi
m izle, çeşitli üniversitelerimizin rektörleriyle, ve valiliklerle işbirliği kurm ak
suretiyle A nkara dışında konferans dizileri tertiplemektedir. A yn ca, Bağlı
K uruluşlarım ızla işbirliği çerçevesi içinde A nkara’da da konferanslar yap
tırmaktadır. Bütün bunlara M erkezim izin katkısı üyelerim izden bu husus
larda yararlanılm ası ve M erkezim izin de bu konferanslara m alî destek sağ
laması şeklinde gerçekleşmektedir.
M illî K ültü rüm ü zü n U nsurları — 1989-1990 yıllan içinde, M erkezi
miz, Y üksek K u ru m Başkanlığı gözetim inde, m illî kültürüm üzün temel
unsurlan konusundaki çalışm alanna devam etmiştir. Şu sıralarda bu çalış
m a son aşam asına ulaşmış bulunm aktadır. H azırlanan cildin basım ının
çok yakında gerçekleşebileceği um ulm aktadır. Y üksek K u ru m u m uzu n
C um hurbaşkanlığı kontenjanından seçilmiş 4 Y üksek K u ru l üyesinin de
yakın ilgi ve m ürakabesi altında hazırlanm ış olan bu cilt, çoğu uzun m a
kaleler biçim inde, 26 yazıdan oluşmaktadır.
Pâkistan’la İşbirliği — Son yıllarda Pâkistan’ın H icret Konseyi 100 cilt
içinde İslâm Dünyasının çeşitli alanlarda yazılm ış en önemli eserlerinin
İngilizce çevirilerini yayınlam a yolunda bir hazırlık faaliyeti içine girmiş
bulunuyor. Bu teşebbüsün ilk aşam alanndan itibaren Pâkistan bu çalış
m alarda M erkezim izle işbirliği içine girmeyi arzulam ış ve bu isteğinin so
m utlaşması m aksadı ile yaptığı talep üzerine 1988 A ğustos’unda M erkezi
m izle A nkara’da resm î bir heyet halinde bir ortak toplantı yapılm ıştı. H a
zırlanan bu dizinin her cildi, genellikle, bir kitabın sadece İngilizce çeviri
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sinden oluşacak şekilde plânlanm ış olm akla beraber, birden fazla eseri içe
ren ciltlere dizide yer verilmiş olm aktan başka, İngilizce çeviri yanında
eserin asıl m etninin de yayınlanm ası gerekli hallerde öngörülm üş bu lun
maktadır. Bu durum asıl m etnin özellikle daha önce yayınlanm am ış olm a
sı ya da daha önce yayınlanm ış m etnin islâha m uhtaç bulunm ası halinde
uygulanacaktır.
Bu dizinin yayınlanan ilk cildi M erkezim iz tarafından hazırlanm ış
olan H ârezm î’nin C eb ir konusundaki ünlü eseridir. Bu kitabın 150 yıl ka
dar önce yayınlanm ış olan eski İngilizce çevirisi bazı kısım larında islâha
m uhtaç olduğundan, bu eserin A rapça m etniyle birlikte islâh edilm iş İngi
lizce bir çevirisi hazırlanm ış, bu cilde ayn ca A bdülh am îd ibn T ü r k ’ün C e 
bir K itab ı’nın zam anım ıza intikal etmiş olan bölüm ü de eklenmiştir. Bu
cilt M erkezim iz Başkanı O rd . Prof. Dr. A yd ın Sayılı ile A nkara Ü niversi
tesi Dil ve T arih-C oğrafya Fakültesi Bilim T arih i A nabilim Dalı Y ard.
Doçenti Dr. M elek D osay tarafından yaym a hazır durum a getirilmiştir.
Y in e, dizinin ilk çıkan bir başka cildi de, 5’inci ya da 6’ncı cildi,
Şemsüddîn-i İtâkî’nin T ü rkçe m etni ilk defa yayınlanm akta olan Resim li
A natom i K itabı’nı İngilizce çevirisi ile birlikte sunmaktadır. Bu cilt de Dil
ve Tarih-C oğrafya Fakültesi Bilim T arih i Anabilim Dalı Kürsüsü Başkanı
Prof. Dr. Esin K âh ya tarafından yayına hazırlanm ış bulunm aktadır. Pâkistan’ın H icret K onseyi’nin bu dizi yayını ile ilgili faaliyetinde M erkezim izle
yaptığı verimli işbirliğinin devam edeceği üm id edilm ektedir.
Yurtdışı K ongreler — M erkezim iz aslî üyelerinden, Bilim ve Tefekkür
Bilim ve U ygulam a K o lu Başkanı Prof. Dr. Sevim T ekeli, 2-7 Eylül
1990’da V iyan a’da toplanan Uluslararası Astronom i T arih i K ongresi’ne
bir tebliğ ile katılmıştır.
M erkezim izin Tertiplediği Uluslararası Toplan tılar — Atatürk K ültür,
Dil ve T arih Y üksek K u ru m u ’nun kuruluşuyla oluşan Dört Bağlı K uruluş
arasında ilk uluslararası bilim sel toplantı M erkezim iz tarafından 9-12
Eylül 1985’de gerçekleştirilmiştir. Bu kongrenin bildirileri biri T ü rkçe ve
biri yabancı dilde (İngilizce ve Fransızca) olm ak üzere iki cilt olarak yayı
na hazırlanm ış bulunuyor. Bu iki cildin kapak provalannın basılası da ve
rilmiş durum dadır. Bu kongre O rta Ç a ğ İslâm D ünyasında Türklerin bili
min gelişmesine katkısının su yüzüne çıkm asına hizm et etm ek düşüncesiy
le tertiplenmiş bulunm akta idi. Bu iki cildin yayını bu bakım dan kültür
tarihimize çok yarar sağlayabilm ek durum undadır. M erkezim iz 24-27
Ekim 1988’de M im ar Sinan Uluslararası Sem pozyum u’nu gerçekleştirmiş,
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bu sâyede en büyük m im anm ız aracılığı ile sanat tarihindeki önem li yeri
mizi vurgulam aya vesile olm aya çalışmıştır. 4-7 Eylül 1989’da da M erkezi
m iz Uluslararası O sm anlı-öncesi T ü rk K ültürü K ongresi’ni tertiplemiştir.
Ç o k canlı geçen bu kongrede değerli tebliğler sunulm uş ve bu konuda
önem li bir cilt yayınlam ak im kânına sahip olunm uştur. Dikkate değer ki,
bu kongre Türk kültürü üzerine tertiplenen ilk uluslararası bilimsel kongre
yi oluşturm ak vasfını taşımaktadır. H er iki bilimsel toplantının bildirileri
üzerinde gerekli hazırlıklar tam am lanm ış olup, bunlar, iki cilt halinde ba
sımevine gönderilm ek üzeredir. Ekim 1991 ayı içinde ise M erkezim iz Y u 
nus Em re Uluslararası Sem pozyum u’nu tertiplem e hazırlığı içindedir. A y 
nca, 1994 yılı önem li bilim adam ı hüküm dar U lu ğ B ey’in doğum unun
öoo’üncü yılına rastlamaktadır. Bilim
ile kişisel olarak ilgilenen
hüküm darlann en parlak ve en belirgin örneğini teşkil eden U lu ğ Bey
üzerinde bir uluslararası kongre tertiplenmesi im kânına sahip olm ak, M er
kezim iz için büyük bir şans eseri olarak yorum lanm ak durum undadır.
G erek Y u n u s Em re ve gerekse U lu ğ Bey uluslararası sem pozyum ları
gündem im izde birer m adde olarak ele alınacaktır.
Y ayın Faaliyetim iz — 1989 yılı içinde dergim iz E rdem ’in 4’üncü cildi
(sayı 10, 11, 12) gecikm eli olarak yayınlanm ıştır. Beşinci cildin ilk sayısı
olan Erdem 13 de hem en şu günlerde bize teslim edilm iş bulunuyor. Bu
itibarla bu toplantı vesilesiyle siz sayın üyelerim ize bu dergi sayısını sun
m am ız m üm kün olm uş bulunm aktadır. T ü rk T arih K u ru m u Basımevi’nde şu anda Erdem ’in 14 ve 15’inci sayılan yayına hazırlanm aktadır.
Erdem 14’ün hazırlığı birhayli ilerlemiş durum dadır. Erdem 16, 17, 18,
19’un da m akaleleri elim izde hazır m alzem e olarak toplanm ış bulunm ak
tadır. Y ıl içinde ve şu yakınlarda Fârâbî K ülliyatı dizim ize giren dört ki
tap da yayınlanm ış bulunuyor. Prof. Dr. M übah at T ü rker-K ü yel tarafın
dan hazırlanm ış olan bu ciltler (1) Fârâbî’nin Peri Hermeneias Muhtasarı;
(2) Fârâbî’nin Şerâitu’l-Yakîn’i; (3) Fârâbî’nin Bazı Mantık Eserleri; ve (4) Fâ
râbî’y e Atfedilen Küçük Bir Eser adlı kitaplardır. En son olarak, Atatürk’ün
Kültür ve Medeniyet Konusundaki Sözleri adlı kitabım ız bize basım evince tes
lim edilmiştir. Y ayınlan m ızın sayısı böylece 37’y*> ve Erdem ler de sayılır
sa, 50’yi bulm uş olm aktadır.

H alen Basım evinde Bulunan Eserlerimiz:
1)
O sm an Fikri Sertkaya, Eski Türkçede M usikî Terimleri ve M usikî Âlet
İsimleri. Bu kitap m atbaaya 1985’de verilmiş ve baskısı tam am lanm ış ol
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m akla beraber resimlerinin baskısı henüz tam am lanam am ıştır. Eser yaza
rının him m etiyle yakında yayınlanacağı üm id edilmektedir.
2) M İB Mücadele Dönemi Beyannameleri ve Basımı. Zekai G ü n er ile O r 
han K abataş tarafından hazırlanm ış olan bu eser basımevine 1986’da
gönderilmiş, halen basılası verilmiş durum dadır. Ç o k yakında çıkacaktır.
3) Türk Okçuluğu. Unsal Y ü cel tarafından hazırlanm ış olan bu kitabın
1987’de ilk provası yapıldıktan sonra baskısı m uvakkaten durm uştur. H a
rekete getirilecektir.
4) Şeyhoğlu, Kenzü ’l-Küberâ ve Mihakkü’l-Ulemâ. K em al Y avu z tarafın
dan işlenmiş olan bu eserin basılası yaklaşm ış durum dadır. Eser, basım 
evine A ralık 1986’da teslim edilmiştir.
5) Anadolu’da İlk Türk Devri Mimarisi. Eser, Prof. Dr. O ktay Aslanapa
tarafından hazırlanm ış olup, Nisan 1987’de basım evine gönderilm iş ve 22
Ağustos 1990’da basılası verilmiştir.
6) Abdülhamîd ibn Türk, Hârezmî, Fârâbî, Beyrûnî, ve ibn Sînâ Sempozyu
mu (Kongresi) Tebliğleri. Basım evine T em m u z 1987’de teslim edilmiş, 23
Ağustos 1990’da basılası verilmiştir.
7) Fehîm-i Kadîm. T a h ir Ü zgör tarafından hazırlanm ış olan bu eser
H aziran 1988’de basım evine teslim edilmiş, basılası 20.09.1990’da verilmiş
tir.
8) Türkiye’de Süreli Çocuk Tayınları. Bayan İsmet K ü r tarafından hazır
lanan bu kitap H aziran 1988’de basım evine teslim edilmiş, basılası henüz
verilmemiştir.
9) Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan’ın Makaleleri. Ağustos 1988’de m atbaaya
teslim edilm iş, 20.06.1990’da basılası verilmiştir.
10) Mesud ibn Ahmed, Süheyl ü Nevbahâr. Y ard. Doç. Dr. C em Dilçin
tarafından hazırlanan bu eser Kasım 1988’de basımevine teslim edilmiş,
henüz hasılasının verilmesi aşam asına gelinmemiştir.
11) Kerecî’nin îlel Hesâb el-Cebr ve’l-Mukâbele Adlı Eseri. Y ard. Doç. Dr.
M elek Dosay tarafından hazırlanan bu eser K asım
gönderilmiş, henüz basılası verilmemiştir.

1988’de basımevine

12) Anadolu Selçuklu Osmanlı Darüşşifalan. Prof. Dr. G önül C an tay ta
rafından hazırlanan bu eser Aralık 1988’de basım evine teslim edilmiş,
henüz hasılasının verilmesi aşam asına ulaşamamıştır.
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13) İzmir Hanları. Y ard . Doç. Dr. Bozkurt Ersoy’un hazırladığı bu ki
tap, A ralık 1988’de basım evine teslim edilm iş ve A ralık 1990’da basılası ve
rilmiştir.
14) Tunceli Albümü. Em ekli General K en an G üven tarafından hazırla
nan bu eser Şubat 1989’da basım evine gönderilmiş, T em m u z 1990’da yazı
kısımlarının basılası verilmiş, klişeleri ise sıraya konulm uştur.
15) Türk Sancak Alemleri. H ülya ve T u rgay T ezcan tarafından hazır
lanmış olan bu kitap H aziran 1990’da basım evine teslim edilmiştir.
16) M illî Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler adını taşıyan ve
Yüksek K urul Cum hurbaşkanlığı kontenjan üyeleriyle Y üksek K u ru m
Başkanı’nın

nezaret

ve

katkılarıyla

hazırlanm ış

olan

bu

eser,

M ayıs

1989’da basım evine teslim edilmiş, daha sonra bazı unsurlar hakkında
m akalelerle zenginleştirilm iş bulunm aktadır. Basılası verilmiş olup, yakın
da çıkması beklenmektedir.
17) Bâbür Divanı. Bu eser 1990’da basım evine teslim edilmiştir.
18) Râmiz’in Âdâb-i £ urefâ’sı. Bu kitap H aziran 1990’da basımevine
teslim edilmiştir.
19) Doğumunun Yüzüncü Yılında Yahya Kemal'i Anma Kitabı. Bu eser
basım evine H aziran 1990’da gönderilmiştir.
20) Tebnz ’h Ahmed’in Esrârnâme’sı. Bu kitap Haziran 1990’da basım 
evine teslim edilmiştir.
21) FârâbVnin Geometri Felsefesi. Prof. Dr. M übah at T ü rker-K ü yel tara
fından hazırlanm ış olan bu eser Fârâbî K ülliyatı dizim izde çıkacaktır.
M erkezim iz Bilim K u ru lu toplantısından bu yana T ü rk T arih K u ru 
m u Basım evi’ne gönderilen eserler de şunlardır:
22) Atatürk'ün Kültür Anlayışında Vicdan ve Din Özgürlüğünün Yeri. Prof.
Dr. A hm et M um cu tarafından hazırlanm ış olan bu eser, M erkezim izin
T ü rk K ültüründen G örüntüler dizisinde çıkacaktır.
23) İtâkî’nin Resimli Anatomi Kitabı, Prof. Dr. Esin K âhya.
24) N ef’î Divanı, M in e M engi.
25) Uluslararası
Y aban cı Dil).

Mimar

Sinan

Sempozyumu

Tebliğleri

Cildi (Türkçe-
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26) Uluslararası

Osmanlı-öncesi

Türk Kültürü Kongresi

Tebliğleri

Cildi

(Türkçe-Yabancı Dil).
27) Erdem, sayı 14. 21.09.1989 tarihinde basım evine gönderilm iş bu lu 
nup bu haberi de içine alacak olan bu derginin prova tashihleri birhayli
ilerlemiş olup, bu yazının yazıldığı sıralarda çıkm aya hazır durum a gel
miştir.
28) Erdem, sayı 15. 15.05.1990 tarihinde basımevine gönderilmiş olan
derginin bu sayısının prova tashihleri tam am lanm ak üzeredir.
M evcudu tükenm iş olup 2’nci baskılan tıpkı basım olarak çıkacak
olan 10 kitabım ız da şunlardır:
29) Türk Askeri için Savaş Şiirleri.
30) istiklâl Harbinde Mücahit Kadınlarımız.
31) Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin.
32) Ölümünün Uçyüzellinci Yılında Nef*î.
33) Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî.
34) Cem Sultan.
35) Güzellik ile Aşk.
36) Atatürk.
37) Kütüphaneler Tarihi, III. Cilt.
38) Doğumunun Yüzüncü Yılında Ahmet Hâşim.
Bu kitaplar T ü rk Tarih K u ru m u Basım evine 20 M art 1990 tarihinde
gönderilmiştir.
M erkezim iz Başkanına İlişkin Bazı H aberler—
M erkezim iz Başkanı O rd. Prof. Dr. A ydın Sayılı’ya, 30 K asım 1989
tarihinde, şeref üyesi bulun duğu T ü rk Kütüphaneciler D em eği tarafından
şükran belgesi verilmiştir.
T ü rk K ütüphaneciler D em eğ i’nin kuruluşunun
Tü rkiye’de ilk defa verilmiş olan bu şükran belgesi,
verdiği bilgiye göre, Bilim Tarihi Kürsüsü Başkanı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafy a Fakültesi

40’mcı yılı vesilesiyle
D em ek Başkanlığının
sıfatıyla görev yaptığı
K ütüphane Y önetim
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K urulu üyesi olarak Prof. A ydın Sayılı’nın kütüphanecilik anlayışı, gayret
ve çabalan göz önüne alınarak kendisine tevcih edilmiştir.
M erkezim iz Başkanı O rd . Prof. Dr. A ydın Sayılı, “ D ie Deutsche M orgenlândische Gesellschaft” (Alm an M üsteşrikleri K urum u) tarafından 16
Nisan 1989 tarihinde, adı geçen K u ru m ’un şeref üyeliğine seçilmiştir. A y 
nı yılın M ayıs ayında, İstanbul’da, T a ra b y a ’da, A lm an Büyükelçiliği m ali
kânesinde tertiplenen ve Prof. Rosner, Prof. Anton H einen, ve Prof. Erika
Glassen’in katıldıkları bir törenle, bu durum , kendisine Prof. W agner tara
fından resm en iletilmiştir.
“ D ie D eutsche M orgenlândische Gesellschaft”ın Birinci Başkanı Prof.
Dr. Lothar Ledderose’nin 22 O cak 1990 tarihli m ektubundan anlaşıldığı
na göre, seçimin sonucu oybirliği ile alınmıştır. A y n ca bu seçimle K u 
rum ’un yerli ve yabancı şeref üyeleri sayısı 14’e yükselm iş; ve O rd . Prof.
Dr. A ydın Sayılı’nm K u ru m ’un tek T ü rk şeref üyesi olduğu anlaşılmıştır.
Şeref üyeliği beratı, kendisine, A nkara’da 1990 yılı başlannda, “ Die
Deutsche M orgenlândische Gesellschaft”ın İstanbul şubesi olan OrientInstitut’un Başkanı Prof. Dr. Erika Glassen eşliğinde, A lm an ya Büyükelçi
si Ekkehard EickhofT tarafından sunulm uştur. Bu belgede, O rd. Prof. Dr.
A ydın Sayılı’nm şeref üyeliğine seçilmesinin gerekçeleri şunlardır: “ ... K u 
rum kendisini uluslararası oryantalistik sahasında en yetkili bir kişi olarak
görmektedir. Kendisine, üniversite hocası, araştıncı, ve bilim sel kurum lann temsilcisi olarak bakıldıkta, son y an m asırlık süre içerisinde, T ü rk i
y e’de, A ydın Sayılı’dan soyutlanm ış bir fikir hayatı düşünülem ez. Y aban cı
üniversitelerden aldığı çok cazip tekliflere rağm en, m em leketine bağlı kal
mış ve bilim sel çalışm alanna yurdunda devam etmiştir. Prof. Sayılı, A nka
ra Üniversitesi’nde, birçok Avrupa ülkelerinden çok daha önce, müstakil
bir bilim tarihi enstitüsü kurarak, O rta Ç a ğ ’da bilim müesseseleri üzerine
çok sayıda m onografi ve m akaleler yazmıştır. Çalışm alannı, özellikle, İs
lâm ülkelerindeki rasathanelere yönelterek, kendisini bu alana adam ış ve
İslâm astronom isinin A vrupa astronomisi üzerine yapm ış olduğu etkiler
üzerinde geniş araştırmalar yapm ıştır. İslâm âlem inde astronom lann kullandıklan âletler ve onlann uyguladıklan metotlar üzerine yaptığı araştır
m alarda, onlarla Batı’daki astronom ların kullandıkları âletler ve uygula
dıktan m etotlar arasındaki yakın ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. Prof. Sayılı’nın
araştırm alanyla ortaya çıkmış olan bu bü yük çaplı etki ve ilişkiler astrono
mi el kitaplan ve zîcler üzerinde yapılm ış olan daha sonraki araştırmalar
tarafından da doğrulanm ış ve pekiştirilmiş bulunm aktadır. Prof. A ydın Sa
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yılı, tabiat felsefesi, m atem atik, ve tıp alanlarındaki araştırmalarıyla da bu
dalların tarihsel temellerini ortaya çıkararak, bilgim izi genişletmiştir. Die
Deutsche M orgenlândische Gesellschaft her zam an için objektiflik sınırları
içinde kalan ve ilk elden kaynaklara sadakati bakım ından örnek teşkil ede
cek m ahiyette olup büyük bir uluslararası itibara sahip olan araştırıcının
başarılı çalışm alarının daha nice yıllar devam etmesini tem enni eder.”
O rd . Prof. Dr. A ydın Sayılı’ya sunulan bu belgenin Alm anca metni
aynen şöyledir:
“D ie Deutsche M orgenlândische Gesellschaft hat H erm Professor Dr.
A ydın Sayılı am 16. April 1989 zu ihrem Ehrenm itglied gevvâhlt. Sie ehrt
in ihm einen der grossen YVissenschaftshistoriker im Bereich der intem ationalen Orientalistik. Seine YVirksamkeit als akademischer Lehrer, Forscher und Reprâsentant vvissenschaftlicher O rgan e İst aus dem Geistesleben
der T ü rkei im letzten halben Jahrhundert nicht YVegzudenken. N achdem
A ydın Sayılı 1942 als erster Student der von G eorge Sarton als akademische Disziplin neu geschafîenen VVissenschaftsgeschichte an der Harvard
University seinen D octor of Philosophy ervvorben hatte, kehrte er in sein
H eim atland zurück, dem er trotz lockender A ngebote Auslândischer Institutionen treu blieb. A n der Universitât Ankara begründete er— früher als
an den meisten europâischen Universitâten— einen unabhângigen Lehrstuhl für VVissenschaftsgeschichte. Professor Sayılı verfasste zahlreiche M onographien und Aufsâtze über die G eschichte der vvissenschaftlichen Institutionen im M ittelalter. In besonders konzentrierter YVeise vvidmete er
sich den astronom ischen O bservatorien in den L ân dem des Islams und
ihren Ausstrahlungen au f die europâische Astronom ie. Seine Untersuchungen der Instrum ente und M ethoden der islamichen H im m elskundler
deckten bedeutsam e Beziehungen auf, noch ehe m an au f weitreichende
Ü bereinstim m ungen in den Tafehverken und theoretischen H andbüchem
zvvischen den islamischen Forschem und ihren Erben im A benland aufmerksam gevvorden war. M it seinen Beitrâgen zur Naturphilosophie, M athem atik und M edizin ervveiterte er unser W issen von den gem einsam en
historischen G rundlagen dieser Fâcher. D ie deutsche M orgenlândische
Gesellschaft vvünscht dem intem ational hoch angesehenen Forscher, dessen unbedingte Sachlichkeit und quellennâhe vorbildlich sind, noch viele
Jahre Fruchtbaren Schaffens.
(imzalar)
Ledderose — VVagner — V on H inüber — Rotta — Rosner.”
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O rd . Prof. Dr. A ydın Sayılı takriben on yıllık bir süre içinde Unesco’nun O rta A sya U ygarlıkları T arihi konusunda hazırlam akta olduğu bir
eserin Uluslararası Editörler K om itesi’nde görev yapm ıştır. Bu komiteden
kendisi 30 H aziran 1989 tarihindeki komite toplantısı m ünasebetiyle istifa
etm ek arzusunu beyan etmiş; bu konuya ilişkin olarak U nesco G enel Baş
kanı Federico M ayo r’dan 30 M art 1990 tarihli şu m ektubu almıştır:
“ O rta A sya tarihini hazırlam a çalışm aları yapan uluslararası kom ite
den istifa etm ek arzusunu beyan etmiş olduğunuz cihetle hem bu proje
uğrunda harcadığınız zam an için ve hem de üstlenmiş olduğunuz bu öde
ve ve U nesco ideallerine gösterdiğiniz bağlılık için şükranım ı ifade etmek
m aksadıyla size bu m ektubum u yazıyorum . Siz, bilginiz ve tecrübeniz yardım ıyle, K om ite’nin çalışm asına değerli bir katkıda bulunm uş ve projenin
m üstakbel gelişimi için sağlam bir temel kurulm asına yardım cı olm uş bu 
lunuyorsunuz.
Y aptığın ız bu çalışm aya ilişkin olarak gerek U nesco’nun gerekse şah
sen kendim in duyd uğu m uz takdir hissinin bir nişanesi olarak size Nehru’nun doğum unun yüzüncü yılı anısına tesis edilm iş olan N ehru Bronz
M adalyası’nı (1989) sunm akla zevk duym aktayım .”
M ektubun İngilizce metni aynen şöyledir:
“ D ear Professor Sayılı,
As you have expressed the wish to resing from the International
Com m ittee for the drafting of a History of Civilizations of Central Asia,
I am vvriting to express m y gratitude to you both for the tim e you have
spent on the project and for your dedication to the task and to the ideals
of U nesco. Y o u have, through your knovvledge and experience, m ade
a valuable contribution to the vvork of the Com m ittee and have helped to
establish a solid basis the future developm ent of the project.
As a token of U nesco’s and m y ovvn appreciation of your vvork, I have
pleasure in presenting you vvith the Bronze M edal of N ehru (1989), vvhich
com m em orates the hundreth anniversary of his birth.
Y ou rs sincerely,
(imza)
Federico M ayo r.”
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Bu m adalyanın sunuluşu O rd. Prof. Dr. A ydın Sayılı’mn geçirdiği bir
rahatsızlık dolayısıyla bir süre gecikm iş, sonunda, 24 Ekim 1990’da, yani Bir
leşmiş M illetler Teşkilâtı’nın kuruluşunun 45’inci yıldönüm ü günü, Birleş
miş M illetler D em eği, Ankara binasında Birleşmiş M illetler’in Ankara D ai
mî Tem silcisi sayın Edm und J. C ain tarafından Prof. Dr. A ydın Sayılı’ya su
nulm uştur.

