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güçlük çekilmediği sık sık zikredilen hu
suslardandır. Ayrıca şehirleşmede büyük 
gelişmeler sağlandı; Agra. SultanpOr ve 
Sikendera (iskender) Rao gibi birçok yeni 
şehir kuruldu ve idare merkezi Delhi'den 
Agra'ya taşındı. Sultanlığın diğer bölge
lerinden davet edilen tüccarlar. fılimler ve 
sanatkarlar burayı kısa zamanda önemli 
bir ilim, idare ve ticaret merkezi haline 
getirdiler. Aynı dönemde yeni tarım alan
ları kazanma yolunda planlı gayretler 
sarfedildL Tarımı geliştirmek için köylü
lere teşvikler verildi, vergiler azaltıld ı ve 
zoraki işçilik yasaklandı. Bu arada toprak 
sisteminde değişiklikler yapılarak bütün 
sultanlık arazileri halise ve ikta olarak iki
ye ayrıldı. Bu toprakların işletimi yaygın
laştırıldı, yönetimi Divan -ı Vezaret adıyla 
bir merkezde birleştirildi. 

İskender Şah'ın 1 S17'de ölümünden 
sonra tahta İbrahim-i LGdl geçti; fakat 
eşraf ve emirler onu topraklarını kardeşi 
Celal Şah ile paylaşmaya zorladı lar. Baskı

ya dayanamayan genç sultan eski ŞarKı 
toprakların ı Celal' e verdi. Ancak bunun 
her ikisine de zararı olabileceğini açıkla

yarak kardeşini bu paylaşmadan vazge
çirmeye çalıştı; Celal kabul etmeyince 
güçlü bir ordu ile üzerine yürüdü. Celal 
ise İbrahim'in karşısına çıkmadı ve onun 
yokluğundan faydalanarak başşehir Ag
ra'yı kuşattı; İbrahim geri dönünceye ka
dar şehri düşüremeyince çaresiz kalıp Ge
valiyar racasına sığındı. İbrahim Gevali
yar'a bir ordu gönderdi ve Malva Sultan
lığı'na sığınmak amacıyla yola çıkmış olan 
Celal yakalandı; diğer taraftan Gevaliyar 
racası da LGdl Sultanlığı'nın hakimiyetini 
tanıdı. Bu olaylar sırasında İbrahim bazı 
kumandanlarının sadakatinden şüphe
lenerek anları cezalandırıp merkezden 
uzaklaştırdı . Geleceklerinden emin ola
mayan bu kumandanlar Sihar'da Derya 
Han Nu'manl'nin etrafında İbrahim'e 
karşı bir birlik oluşturdular. Bu sırada 
Hindistan'da ilerlemesini sürdüren Babür 
şahı durdurmakta ihmalinden şüphele
nilen Lah or Valisi Devlet Han Delhi'ye çağ
rılınca isyan ederekSultan İbrahim 'in am
cası Alem Han'ı Gucerat'tan getirtip Ala
üddin unvanıyla yeni LGdl sultanı ilan et
ti; aynı zamanda Babür ile anlaşıp İbra
him'e karşı ittifak kurdu ve Babür'ü Del
hi tahtını ele geçirmeye kışkırttı. 1 S26'da 
yapılan Panipat savaşında Babür, mütte
fiklerinin de desteğiyle Sultan İbrahim 'i 
bozguna uğrattı. Böylece Hindistan tari
hinin başlıca dönüm noktalarından biri 
olan bu zaferi e LG di hanedanının yöneti
mindeki .Del hi Sultanlığı yıkıldı ve yerine 
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bütün Kuzey Hindistan'ı kapsayan Babür
lü İmparatorluğu kuruldu. Bu savaş . Ba
bürlü ordusunun Kuzey Hindistan'da ilk 
defa top kullanmış olmasından dolayı da 
önemlidir. 

LQdller dönemi Hindistan tarihinde, 
Timur'un bıraktığı dağın ıklık ve düzen
sizliğin yavaş yavaş ortadan kalktığı nis
bi bir istikrar dönemi olarak yerini almış
tır. Özellikle Sirhind bölgesinde bulunan 
LQdl türbeleriyle diğer bazı mimari eser
leri hala ayaktadır (bk. HİNDİSTAN [Mi

mari)). 
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LUGAL, Mehmet Necati 
(ı88 ı- ı 964) 

Arap-Fars dilleri ve edebiyatları alimi. 
L ~ 

2 Nisan 1881 'de İstanbul'da doğdu. 
Trabzon! u Çizmecioğulları ailesinden Hacı 

Hüseyin Hüsnü Efendi'nin oğludur. Res
ml tahsiliyanında Kur'an-ı Kerlm'i ezber
lediği gibi dönemin tanınmış hocaların
dan ders aldı. Şeyhülislam Musa Kazım 
Efendi'den Arapça ve Farsça öğrendi. 
Metafizik, İslam düşüncesi ve edebiyatı 
hakkında geniş bilgi sahibi oldu ve ondan 
bu konularda icazetname ald ı ( 1905). 

Ayrıca Dağıstanlı Halis Efendi ile Mostar 
müftüsü Ali Fehmi Cabiç'in talebesi ol
du. Medreseden mezun olduktan sonra 
1903'te Darülmuallimln'de ders verdi ve 
Beyazıt Camii'ndeki dersiamlar arasında 
yer aldı. Balkan Savaşı sırasında babası 
ile birlikte hacca gitti. 1914-191 S'te Mer
can İdadlsi'nde, İstanbul Sultanlsi'nde, 
Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi'nde, Kuleli 
Askeri İdadlsi'nde, Darüşşafaka'da ve 
İstanbul'daki yüksek medreselerde dini 

ilimlerle Arapça ve Farsça hocalığı yaptı. 
1917'de Harbiye Nezareti tarafından açı
lan imtihan ı kazanarak Almanya'daki 
Türk öğrencilere Türkçe ve dini ilimler 
hacası ve müfettiş olarak tayin edildi ve 
Postdam'a gitti. Bu görevi sırasında Al
man şarkiyatçılarının dikkatini çekti. 1. 
Dünya Savaşı'nın ardından Hamburg Üni
versitesi Doğubilim Enstitüsü'ne davet 
edildi (ı Mart 191 9). Kısa bir süre ilmi yar
dımcılıktan sonra aynı enstitüde Türk ve 
Fars dili ve edebiyatları akutmanlığına 
getirildi (Ağustos 192 ı). ll. Dünya Sava
ş ı 'nın başlamasına kadar (Eylül 1939) bu 
görevde kaldı. Beyazıt Umumi (Halk) Kü
tüphanesi müdürü İsmail Saib Sencer'in 
emekliye ayrılması üzerine onun görevini 
devralmak için İstanbul'a geldi. Kendisine 
kütüphane müdürlüğü yanında İstanbul 
kütüphaneleri birinci grup şefliği de ve
rildi. Eserlerin korunması hususunda is
tanbul Üniversite Kütüphanesi Müdürü 
Fehmi Ethem Kar at ay, aynı kütüphanede 
görevli uzman W. Gottschalk ve Hellmut 
Ritter'den oluşan bir komisyon kurdu. 
Dönemin Maarif vekili Hasan Ali Yücel'in 
emriyle 1943'te Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Klasik Şark 
Dilleri Kürsüsü profesörlüğü ne tayin edil
di. Ayrıca 1949'da Ankara Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi'nin kurulmasında eme
ği geçtiği gibi öğretim kadrosunda da 
fahrl olarak Arapça ve Farsça hocalığı 
yaptı. 19S2'de yaş haddinden emekliye 
ayrıldı, ancak ders vermeyi sürdürdü. 
1956-1959 yılları arasında Bonn ve Frank
furt üniversitelerinde misafir profesör 
olarak bulundu ve Alman Araştırma Kuru
mu'nun (Deutsche Forschungsgesellschaft) 
Almanya'da bulunan Doğu ülkeleriyle il
gili yazmaların kataloglanması projesinin 
Frankfurt Üniversitesi'ne düşen Arapça 
yazmaların kataloglarının çıkarılması ça
lışmasına katıldı. 19S9'da Türkiye'ye dön
dü. Türk Tarih Kurumu'nda Doğu dilleri 
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ve edebiyatları eserleri uzmanı oldu. An
cak bu görevi çok sürmedi. Yaş haddini 
kaldıran yeni üniversiteler kanununun 
çıkması üzerine Ankara Üniversitesi ila
hiyat Fakültesi Klasik Türkçe Metinler 
Kürsüsü hocalığına getirildi. Bu görevde 
iken 23 Mart 1964'te vefat etti. 

Necati Lugal iyi bir medrese öğrenimi 
görmüş, sürekli okuyan. alçak gönüllülü
ğü ve sade yaşayışı ile dikkati çeken bir 
ilim adamı idi. Mesaisini, Türk tarih ve 
kültürüne ait değerli eserlerin neşrini 
yapmaya ve bunları Türkçe'ye çevirmeye 
hasretmiştir. Aydın Sayılı ile birlikte Fa
rabl'nin "hala" üzerine makalesini (Anka
ra ı 95 ı) ve "Farabi'nin Tabiat ilminin Kök
leri Hakkında Yüksek Makaleler Kitabı"nın 
Arapça metinleriyle birlikte tercümeleri
ni yayımiarnıştır (Belleten, XY/57 [ı 95 ı], 
s. 8 ı- ı 22). Adnan Sadık Erzi ile beraber 
Viyana Milli Kütüphanesi'nde bulunan 
(nr. H. O 161), FatihSultan Mehmed devri
ne ait Münşedt Mecmuası'nı (İstanbul 
ı 956), Tacizade Sad! Çelebi 'nin Münşe
at'ını (istanbul 1956), Fatih Sultan Meh
med'in muhtelif seferlerine ait fetihna
meleri (istanbul Enstitüsü Dergisi, istan
bul 1956, ll, 169-184; III, ı77-192) ve İbn 
Blbl'nin Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
kayıtlı (Ayasofya, nr. 2985) el-Evamirü'l
'Ala'iyye ti'l-umuri'l-'Ala'iyye adlı ese
rinin I. cildini (Ankara ı 957) neşretmiş
tir. Paris Bibliotheque Nationale (Suppl. 
Persan I 536) ve Gotha'da(Herzogl. , Bibl. 
pt. 203) kayıtlı muhtasar "Selçukname
ler"i Yazıcızade Ali tercümesiyle karşılaş
tırarak neşre hazırlamıştır. Eserin I. cildi 
Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi ta
rafından basılmış (Ankara ı 957).11 ve lll. 
ciltler ise yayımlanmamıştır. Ayrıca Faruk 
Sümer ile birlikte Ebu Bekr-i Tihranl'nin 
Kitab -ı Diyarbekriyye adlı eserini iki 
cüz halinde neşretmiştir (Ankara ı 962, 
ı993). 

Necati Lugal'in Türkçe'ye çevirdiği 
eserler arasında Firdevsl'nin Şahname'si 

başta gelmektedir. Şark İslam klasikleri 
arasında ilk dört cildi yayımlanan eserin 
(İstanbul ı 945- ı 955) hazır olan V ve VI. 
ciltleri henüz neşredilmemiştir. Yine Şark 
İslam klasikleri arasında çıkan Tezkire-i 
Devletşah da (Ankara ı 963; Devletşah 
Tezkiresi, istanbul ı 977) önemli tercüme
lerinden dir. Ayrıca Ebü'I-Hasan Ali b. Na
sır b. Ali ei-Hüseynl'den A.l].barü'd-dev
leti's-Selcu]fıyye'yi (Ankara ı 943), Niza
meddin Şam!' den z;atername'yi (Ankara 
ı 949) ve Müneccimbaşı Ahmed Dede'
den Karahanlılar kısmını (istanbul I 950) 
Türkçe'ye çevirmiştir. Osman Reşer ile 

birlikte Sehi Bey's Tezkere (İ stanbul 

ı 942) ve Fuzuli, des türkisehen Dieh
ters Fuzuli Poem "Lay la Meğnun" und 
die gereimte Erzahlung "Benk u Bad e" 
(Haşiş und Wein) (istanbul I 943) adlı eser
leri hazırlam ı ştır. Bunların dışında Mu
hammed b. Hüseyin el-Beyhaki'nin Ta
ri.l]. -i Beyha]fi, Meali'nin Hünkar-name, 
Muhammed Nazım'ın Gazneli Sultan 
Mahmut'un Hayatı ve Zamanı, Hüse
yin Kulı'nın Azerbaycan ve İran'm Mil
li Birliği, Gerdizi'nin Zeynü'l-a.l].bdr ve 
Ali b. Mülük ei-Münşl'nin ?: afername adlı 
eserlerini tercüme etmiş olup bu eserler 
Türk Tarih Kurumu Arşivi ' nde bulun
maktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Necati Lugal Armağanı, Ankara ı 968, 
tür.yer.; Hasan Duman, "Necati Lugal", Beya
zıt Devlet Kütüphanesi 100 Yaşında, İstanbu l 
ı 984, s. 53-54; Faruk Sümer, "Prof. Necati Lu
gal ", TTK Belleten, XXVIII ( 1964). s. 305-309; 
İbrahim Agah Çubukçu, " Prof. Necati Lugal ve 
Eserleri", AÜiFD, XII ( 1964). s. ı 29- ı33 ; Osman 
Ersoy, "Profesör Necati Lugal'ın Ardından", Kü
tüphaneciliğin Sesi, ll, Ankara ı 964, s. 24; W. 
Björkman, "Necati Lugal, Gestorben am 23 . 3. 
1964 in Ankara" , lsl. , XLI(I965). s. 26 ı-262; 

Abctutkerim Abdulkadiroğlu, "Hocam Necati Lu
gal 'ın Hatırasına", Millf Eğitim, sy. 85, Ankara 
1989, s. 68- 72; i. Parlatır, "Lugal, Necati", TA, 
XXIII, 96. 

li] MiHİN LUGAL 

L 

LUGAT 

(bk. SÖZLÜK). 

LUGAT-ı FÜRS 
(U"} ..:Al) 

Esern-i Tusi'ye (ö. 465/1073) ait 
Farsça'nın en eski sözlüklerinden biri 

(bk. ESEDI-i TÜSİ) , 
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LUGAT -ı HALİMİ 

(bk. BAHRÜ'l-GARAİB). 

LUGAT-ı NACİ 
( ı,?.li ..:,.il) 

Muallim Niki 'nin 
(ö. 1893) 

_j 
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Batı kaynaklı kelimelere de yer verilen 

L 
Osmanlıca sözlüğü. 

_j 

Lugat-ı Naci, 18SO'Ii yıllardaMünteha
bat-ı Lugat-ı Osmaniyye ile çok basit 
bir şekilde yayımına başlanan Osmanlıca 
sözlüklerio gelişmiş bir örneğidir. Türk 

LUGAT-ı NACl 

dilinde kullanılan Arapça ve Farsça keli
melerle bu tür sözlüklerde pek bulun
mayan Türkçe'ye Batı dillerinden girmiş 
bazı kelimelere de yer veren lugatta yak
laşık 18.000 madde başı mevcuttur. Bun
ların 14.000 kadarı Arapça, 3000 kadarı 
Farsça, geri kalanı da Batı kaynaklı keli
melerdir. Eserde madde başlarının ede
bi dilde kullanılan kelimelerden seçilme
sine özen gösterildiği belirtilmektedir. 
18SO'Ii yıllardan Kamus-ı Türki'nin ya
yımlandığı 1899-1900 yıllarına kadar ha
zırlanan, aralarında Ahmed Vefik Paşa'
nın Lehce-i Osmani'si, Hüseyin Remzi'
nin Lugat-ı Remzi'si ve Ebüzziya Tev
fik'in Lugat-ı Ebüzziya'sının da bulun
duğu sözlüklere göre Naci'nin lugatı keli
melerin seçilişi . anlamiandırma ve örnek 
cümleler bakımından daha ileri bir sevi
yede kabul edilmektedir. Ancak 1895 yı
lından itibaren yayımına başlanan Meh
med Salahi'nin Kamus-ı Osmanfsi dü
zeni ve örnekleri bakımından Lugat-ı 
Naci'den daha iyi bir sözlük olduğu gibi 
Naci'nin eseri modern sözlükçülük açısın
dan Kamus-ı Türki'ye göre çok geriler
dedir. Muallim Naci'nin eserde bazı keli
melerin asıl (fasih) şekillerini değil Türk
çe'deki telaffuzlarını esas alması bir ye-

Lugal-ı Naci'nin 1322 tar ihli üçüncü baskısının kapag ı 
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