
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. 
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(bk. SÖZLÜK). 

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

(bk. BAHRÜ'l-GARAİB). 

LUGAT-ı NACİ 
( ı,?.li ..:,.il) 

Muallim Niki 'nin 
(ö. 1893) 

_j 

_j 

--, 

_j 

--, 

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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LUGAT-1 NACf 

nilik sayı lmıştır. Müellif lugatın bu özelli
ğini bizzat kendisi de belirtmiş ve hangi 
kelimenin nasıl kullanılması gerektiği hu
susunda girişte bilgi vermiştir. Bu arada 
kelimelerin ası l dillerindeki an lamları de
ğil Türkçe'de kazand ı kları manalar gös
terilmiştir. Lugat-ı Nacl'de yer yer Ka
m us -ı Türki'de çokça görülen, "sözlük 
dışı açıklama" denebilecek bazı notlara 
da rastlanmaktadır. Eserde yalnızca ke
limelerin hangi dilden geldiği belirtilmiş , 

mutlaka bulunması gereken gramer kı
saltma larına ise yer verilmemişti r. Bu 
arada madde başları içinde bazı ara mad
deler, deyim ve terkipler de kaydedilmiş
tir. Özellikle "fetva" kelimesinden sonra 
bir kısım kelimeler hakkında uzun açık
lamalar yapılmış ve bazı özel isimlere de 
yer verilmiştir. Lugat-ı Naci'nin bir özel
liğ i de müellifin kendi şiirlerinden veya 
başka şairlerden örnek olarak çeşitli mıs
ra ve beyitlerin yazılmış olmasıdır. 

1306 (1891) yılında Çocuklar İçin Lu
gat Kitabı adıyla ve f asiküller halinde 
yayımlanmaya başlanan sözlüğün ancak 
"fetva" kelimesine kadar olan yarısı bası

labilmiş , Nisan 1893'te Muallim Naci'nin 
ölümü üzerine geri kalan kısmı notlarına 
ve müsveddelerine dayanılarak 1894'te 
arkadaşı Müstecablzade İsmet tarafın
dan tamamlanmıştır. Müstecablzade İs
met, "naci" kelimesini açıkladıktan sonra 
bir de "Naci" maddesi ekleyerek burada 
Muallim Naci'nin hayatı ve eserleri hak
kında derli toplu ilk bilgileri vermiştir. Lu
gat-ı Naci önce kelimelerde harekelerin 
esas alındığ ı bir düzenlemeyle basılmış, 

aynı şekilde 1317 (1899) ve 1318 tarih
lerinde iki defa daha basıldıktan sonra 
1322'de ( 1906) dördüncü baskısını ya
pan Kirkor Faik Efendi'nin isteği üzerine 
eseri Tahirülmevlevl harf sırasına göre 
yeniden tertip etmiştir. Tahirülmevlevl bu 
esnada bazı kelimelerin yazılış ve açık

lanmalarında tasarrufta bulunmuş, Na
ci 'nin verdiği örnek mısra ve cümleleri 
değiştirerek kendisinden ve başka şair
lerden yeni örnekler, hatta ll. Meşruti

yet'ten sonraki baskılarda dönemin si
yasi atmosferini yansıtan cümleler ilave 
etmiştir (Yetiş, TDL. , sy. 616, s. 41 7-423). 

Kitap, 1.978 yılında Faruk K. Timur
taş'ın Muallim Naci'nin hayatı ve edebi 
kişiliği üzerine bir değerlendirmesiyle 
birlikte ofset usulüyle tekrar basıl mıştır. 

Eser, amatörce hazırlanmış bir sözlük ol
masına rağmen biraz da müellifinin şöh
reti dolayısıyla önemini uzun süre koru
muş, daha sonra Zeki Efendi'nin düzen
lemesiyle bundan Küçük Lugat-ı Naci 
(ts.) adıyla yeni bir sözlük yapılmıştır. 
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li! ABDUL LAH UÇMAN 

LUGATNAME 
( ~ li ..::.,.7J) 

Ali Ekber Dihhuda'nın 
(ö. 1955) 

Fars diliyle ilgili 
büyük ansiklopedik sözlüğü . 

_j 

Dihhuda'nın ve aralarında Muhammed 
Muln, Zeblhullah Safa, Celaleddin Hümal, 
Hanbaba Beyani, Muhammed Pervln Gü
nabadl, Muhammed Deblr Siyaki, Seyyid 
Ca'fer Şehldl, Alinakl Münzevl gibi şahsi
yetlerin de bulunduğu yardımcılarının 

(listesi için b k. Lugatname, Mukaddime, s. 
312-315 , 363-368) hazırladığ ı eser uzun 
bir çalışma sonunda tamamlanabilmiş
tir. Dihhuda 'nın I. Dünya Savaşı yıllarında 
başladığı tarama çalışmaları . daha sonra 
bir kurum çatısı altında bir grup ilim ada
mı ve yardımcılarının katkısıyla sürdürül
müştür. Eser hazırlanırken başta Farsça 
ve Arapça sözlükler olmak üzere tarih, 
coğrafya, tı p , astronomi, matematik, 
felsefe, kelam, fıkıh , hadis gibi bilim dal
Iarına ait ZOOO'in üstünde esere başvu
rulmuş ve çalışma sırasında toplanan fiş
lerin sayısı 3 milyonu bulmuştur. 

Luğatname'nin telifi ve basılması için 
1945 yılında çıkarılan bir kanunla devlet 
desteği sağlandı. Bunu gerçekleştirmek, 

ayrıca klasik ve modern metinler üzerin
de yeni taramalar yaptırarak eseri geniş

letmek, Luğatname'den faydalanıp bazı 
özel sözlükler düzenlemek ve Dihhuda'
nın eserlerini bastırmak amacıyla Lugat
name Enstitüsü (Sazman - ı Lugatname, Mü

essese-i Ferheng-i Dihhuda) adıyla bir kurum 
oluşturuldu . Bu sırada esere "Dairetü'l
maarif-i Farsl, Dairetü'l-maarif-i Aka-yı 
Ali Ekber Dihhuda ve Ferheng-i Aka-yı 
Dihhuda" gibi adlar verilmesi teklif edii
diyse de Dihhuda bu iddialı isimler yerine 
Luğatname'yi tercih etti. İlk önce Ali Ek
ber Dihhuda'nın evinde ve onun başkan-

lığında bir yazı kurulu oluşturularak telif 
ve basımla ilgili çalışmalar başlatıldı. Dih
huda'nın 1955'te vefatı üzerine vasiyeti 
gereği eser İran halkına armağan edildi 
ve Lugatname Enstitüsü'nün çalışmaları 

Millet Meclisi'ne nakledildi; yine müellifin 
vasiyetiyle yazı kurulu başkanlığına Mu
hammed Muln getirildi. 1957'den itiba
ren çalışmalar Muhammed Muln'in baş
kanlığında Tahran Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'nde devam etti; basım, satış ve 
dağıtım işleri fakülte dekanlığının yöne
timine bırakıld ı . 1975 yı lına kadar Edebi
yat Fakültesi içinde sürdürülen çalışma
lara bu tarihten sonra müstakil bir binada 
devam edildi. Muln'in 1966'da rahatsız
lanması üzerine, kurumun Edebiyat Fa
kültesi'ne taşınmasından bir süre sonra 
çalışmalara katı lmış olan Seyyid Ca'fer Şe
hldl kendisine vekalet etti ve Muln 1971'
de vefat edince de yazı kurulu başkanlı
ğına getirildi; Luğatname onun yöneti
minde tamamlandı. 

Farsça'nın en geniş sözlüğü olma özel
liğini taşıyan ve alfabetik olarak düzenle
nen eserde kelimelerin çoğunda kronolo
jik sırayla şiir veya nesir örnekleri (şevahid) 
verilmiştir. Sözlükler dışında taranan 
eserlerden derlenen ve diğer sözlükler
de bulunmayan birçok kelime, terkip ve 
"mesele" yer verilmesiyle sözlüğün kap
samı genişlemiş, aynı zamanda eser, eski 
metinlerde karşılaşılan güçlüklerin çözü
münde önemli bir kaynak teşki l etmiştir. 

Ayrıca Türkçe, Moğolca, Hintçe, Fransızca, 
İngilizce, Almanca ve Rusça gibi dillerden 
Farsça'ya geçen çok sayıda kelime de söz
lükte yer alm ıştır. Kelimelerin eş anlamlı

ları ile karşıt anlamlılarının zikredilmesi, 
normal kullanımları yanında terim anla
mının da verilmesi, bu arada mahalli kul
lanırnlara işaret edilmesi sözlüğün bir di
ğer özelliğidir. Yeni buluşlarla ilgili terim
lerde kavramın Farsça ile karşılanmas ı 

mümkünse Farsça'sı tercih edilmiş, bu ol
madığı takdirde yabancı şekli alınmıştır. 
Luğatname'de ansiklopedik mahiyetinin 
gereği olarak kişiler ve yerler hakkında da 
belli başlı temel kaynakları gösterilmek 
suretiyle bilgi verilmiştir. Tarihi şahsiyet

lere ait fotoğraflar, ayrıca haritalar ve is
tatistik cetvelleri sözlüğün değerini art
tıran diğer hususlardır. 

Lugatname'nin telif edildiği döneme 
kadar kaleme alınan Fars diline dair çalış
maların bu dilin kendi esaslarına ve kla
sik dönem dilcilerinin eserlerine dayan
ınayıp Batı dillerinin veya Arapça'nın bir 
taklidi olduğu, bu sebeple Luğatname'

nin çeşitli yerlerinde verilen Farsça'nın 


