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Nekroloji :
Prof. NECATI LUGAL
FARUK SÜMER
23 Mart 1964 tarihinde Türk ilim alemi Prof. Necati Lugal'i
kaybetmekle yeri doldurulam~yacak büyük bir kayba u~ram~~~ ve
teselli kabul etmez bir ac~ya dü~mü~tür.
Merhum Prof. Mehmed Necati Lugal 1878 tarihinde Istanbul'da
do~mu~tur. Trabzon'da Çizmeci O~ullar~~denilen bir aileye mensuptur. Babas~, Istanbul müderrislerinden Hac~~Hüsnü Efendi idi. Bu
zat, devrin ileri gelen ilim adamlar~~ve devlet ricali taraf~ndan sevilen
ve say~lan faz~l bir kimse idi.
Necati Lugal, Istanbul'da baz~~hususi ve resmi mekteplerde okuduktan sonra ~eyhülislam Musa Kaz~m Efendi'nin derslerine devam
etmi~~ve 1905 y~l~nda Icazetname alarak ertesi y~l aç~lan ruûs imtihan= da ba~ar~~ ile verip 1907 y~l~nda Bayezid Camii'inde ders vermeye ba~lam~~t~r. Ancak kendisi daha önce yani 1903 y~nl~nda Maarif
Vekâletine intisap ile Rü~tiye ve hususi mekteplerde Fars dili ve
edebiyat~~ ö~retmenli~i yapma~a ba~lam~~t~r. 1905 y~l~nda Mercan
Idadisine tayin edilen Necati Lugal, sonra Istanbul Sultanisi, So~ukçe~me Askeri Rü~tiyesi, Kuleli Askeri Idadisi, Darü~~afaka ve
Darülhilâfetilaliyye medreselerinde 1917 y~l~na kadar ö~retmenlik
yaparak binlerce talebe yeti~tirmi~tir. Memleketimizde muhtelif sahalarda mühim hizmetler ifa etmi~~seçkin ~ahsiyetlerin pek ço~u
onun talebeleri aras~nda idiler.
1917 y~l~nda Harbiye Nezareti tarafindan aç~lan müsabaka
imtihan~nda ba~ar~~göstererek Almanya'da tahsilde bulunan Türk
talcbelcrine hoca ve müfetti~~tayin edilmi~tir. Bu görevi s~ras~nda Birinci Dünya Harbi'nin sonunda Alman ~arkiyat alirr~lerinin dikkat ve
alakasuu üzerine çeken N. Lugal, Hamburg Üniversitesinin daveti
üzerine ayn~~Üniversitenin ~arkiyat Enstitüsünde ilmi yard~mc~~ve
az sonra da Türk - Fars Dilleri ve Edebiyat~~Lektörlü~üne getirilmi~~ve Ikinci Dünya Harbinin ç~kmas~na kadar bu görevde kalm~~t~r. Ikinci Dünya Harbi sebebiyle memleketine dönen N. Lugal
Bayezid Umumi Kütüphane Müdürlü~üne tayin edildikten sonra
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1943 y~l~nda Ankara 'Üniversitesi Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi
Klasik ~ark Dilleri Kürsüsü Profesörlü~üne getirilmi~tir.
Prof. Necati Lugal ya~~haddi sebebiyle bu kürsüde iken
1952 y~l~nda emekliye ayr~lm~~t~r; daha sonralar~~vaki davet üzerine —1956 - 1959 y~llar~~ aras~nda — Bonn ve Frankfurt Cniversitelerinde misafir Profesör olarak bulunmu~~ve Alman ~arkiyat
alimlerinin ilmi çal~~malar~na kat~lm~~t~r; 1959 - 1960 y~llar~nda da
Türk Tarih Kurumunda ~arkiyat uzman~~ olarak vazife görmü~tür.
27 May~s 1960 ink~lab~n~~mütaak~p yeniden tanzim edilen Üniversiteler kanununda "ya~~haddi" kald~r~ld~~~ndan ayn~~ y~l~n sonunda
Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Klasik Dini - Türkçe Metinler
~erhi Profesörlü~üne tayin edilmi~tir. Kendisi bu vazifede iken
vefat etmi~tir.
Prof. Necati Lugal e~siz bir hoca idi. En üzüntülü ve s~k~ nt~l~~
zamanlar~nda dahi derslerine devam eder, büyük bir sab~rla, b~ k~ p
usanmadan talebelerine derslerini ö~retmeye çal~~~rd~. Kendisinin
ilminden ve fazl~ndan faydalanmak arzusunda bulunan her ya~tan
pek çok kimselere de hiçbir kar~~l~k beklemeden saatlerce süren hususi
dersler verirdi. Bugün halen universitelerimizde vazife gören birçok
ilim adamlar~ m~z onun yeti~tirmi~~oldu~u talebeleri aras~nda bulunmaktad~r. Buna ilave olarak onun, bugün Alman universitelerindeki
de~erli ~arkiyat mütehass~slarm~n da yeti~melerinde mühim bir âmil
oldu~unu kaydetmek yerinde olur. Kanaat~rruzca Prof. N. Lugal'in,
belirtihnesi gereken en mühim hususiyetlerinden birisi de i~te bu
hocal~k vasfid~r.
Necati Hoca ~slam kültürüne hakkiyle vak~f bir insand~. Kendisi
bu kültürün son büyük mümessillerinden birisi idi. Bu bak~mdan
onun b~rakt~~~~bo~lu~u doldurmak memleketimiz için belki hiçbir
zaman mümkün olmayacakt~r. Bilhassa edebi metinleri anlamakta
fevkalade bir tecrübe, bilgi ve mahareti vard~. En ~öhretli Avrupa
müste~rikleri de dahil olmak üzere, eski metinlerdeki halli güç k~s~mlar~n anla~~lmas~~hususlar~nda daima kendisine ba~vuruldu~unu pek
yak~ndan bilmekteyiz.
Hocam~z~n ~ahsiyeti ve insani davran~~lar~na gelince, onun
bu cephesini tam m.ânasiyle ifade edebilmek benim için gerçekten
güç bir i~tir. O, hakikaten kâmil bir insan ve faz~l bir zat idi. Herkese
iyilik yapmaktan büyük bir zevk duyard~. Her meslekten, her tabaka-
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dan dostlara sahipti. Dost ve tamd~klarm~n sevinci kendi sevinci,
onlar~ n derdleri kendi derdleri olurdu. Hiç kimseden bir ~ey bekleraez, buna kar~~l~ k herkese faydal~~olmaya çal~~~rd~ . O, bütün insanlar~~
seviyordu. En yüksek ilim ve sanat adamlar~~en yak~n dostlar~~aras~nda
oldu~u gibi, tahsilsiz, fakir ahbablar~~ da vard~ . Her insanda iyi bir
taraf bulmak ve onu bu yönü ile tan~mak ve tan~tmak, onun en
belli - ba~l~~hususiyetlerinden birisi idi. Tevazu, onda kemal derecesine varm~~~idi. Kendisini ilk defa tan~ yan kimseler üzerinde bile
hürmetkâr bir tesir b~rak~ rd~. Hulâsa Hocam~z, büyük Çin filozofu
Konfüçyüs'ün : "Kamil insan, ba~kalar~na faydal~~olan, onlar~n ~zd~rab~na ko~an, fakat kendisi için feragat ve fedakarl~k yolunu seçen
kimselerdir" sözlerine lay~k bir zat idi.
Hocam~z~n ilmi çal~~malar~ na gelince, bunlar ba~l~ ca metin
yay~nlar~~ve tercümeler olmak üzere iki bölümde gösterilebilir.
A - Metinler :
Halâ üzerine makalesi. Arapça metni haz~rlaEb~l Nasr
yanlar ; Necati Lugal-Ayd~ n Say~ l~~ (Fârâbr s article on vacuum.
Edited and taranslated by Necati Lugal - Ayd~ n Say~ l~). Ankara 1951.
Fârâbr nin tabiat ilminin kökleri hakk~nda yüksek makaleler kitab~.
Arabça metni haz~rlayan ve tercüme edenler: Necati Lugal ve Ayd~ n
Say~ l~ . Belleten XV, 57 (1951) S.81 - 122.
Fâtih devrine ait Mün~eât Mecmuas~~(Wien, Nationalbibl. H. O. 161 )
Nesredenler : Necati Lugal-Adnan Erzi. Istanbul 1956 ~stanbul
Matbaas~ =Istanbul Fethi Derne~i, Istanbul Enstitüsü yay~nlar~.
Taci - zade Sa'di Çelebi, Münseat. Ne~redenler : Necati
Lugal - Adnan Erzi. Istanbul 1956 Istanbul Matbaas~.=Istanbul
Fethi Derne~i, Istanbul Enstitüsü Yay~ nlar~.
<Alr~'iyye fi'l-Umüri'l- ' Alaiyye. Ayasofya
~ bn-i BIbI,
Ktp. 2985' de bulunan yegâne nushay~, Paris, BibliotNque Nat., Suppl. persan
1536' da ve Gotha, Herzogl, Bibl. pt. 2o3' de kay~tl~~Muhtasar Selçuk-ndmeler ve Ydz~c~-zcide 'Ali tercümesi ile kar~~last~rarak ne~redenler Necati
Lugal-Adnan Sad~ k Erzi. ~ .cild Ankara 1957 T.T.K. Bas~mevi.= A.O.Ilahiyat Fakültesi Yay~nlar~ndan Nr. ~ . (2. cildin bas~m~~
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bitmi~~olup yak~ nda ilim âlemine sunulacakt~r. 3. cilt bas~ma verilmi~tir).
Abf~~ Bakr-i
Kitâb-i Diyârbakriyya. Ak-koyunlular tarihi.
ray~nlayanlar Necati Lugal - Faruk Sümer, giri~~ve notlar Faruk
Sümer. 1. diz. Ankara 1962 T. T. K. Bas~mevi. = T. T. K. Yay~ nlar~ ndan seri III - No.7. (2. cüz'ün de bas~m' bitmi~~olup yak~nda
ilim âlemine sunulacakt~ r).
Meâli, Hünkâr-nâme. Topkap~~ Saray~~Hazine K~p. deki yegâne
nushan~n ne~r. ve tercümesini yapan Necati Lugal. (Türk Tarih
Kurumunda henüz bas~lmam~~~eserler aras~ nda).
Fatih Sultan Mehmedin muhte4f seferlerine ait fetih-nâmeler. Ne~r.
Necati Lugal - Adnan E r zi. Istanbul Enstitüsü Dergisi II
(1956) s. 169-184, ayn~~dergi III (1957) s. 177-192.
Tercüme eserler:
Firdevsi : ~ehname. cilt 1-4. çev. Necati Lugal. Istanbul 19451955 M. E. Bas~ mevi..M. E. Bakanl~~~~Yay~nlar~ndan ~ark - Islâm
Klâsikleri.
Müneccimba ~~~Ahmed bin Lütfullah: Karahanl~ lar. Çev.
Necati Lugal. Istanbul 1950 Türkiye Bas~mevi.
Devlet~ah Tezkeresi. I. cilt. Çev. Necati Lugal. Istanbul 1963
M. E. Bas~ mevi. = M. E. Bakanl~~~~Yay~nlar~ndan ~ark Islam Klâsikleri (2. cildi bas~ma verilmi~tir).
Ebü Fazl Beyhaki, Tarih-i BeyhaAi. (Türk Tarih Kurumunda
henüz bas~ lmam~~~eserler aras~ nda).
Nizamüddin ~ami, Zafernâme. Farsçadan çeviren Necati
Lugal. Ankara 1949 T. T. K. Bas~mevi.. T. T. K. Yay~nlar~ndan
II. Seri No. 12.
Sadruddin Ebu'l-Hasan 'Ali 1bn Nas~ r 1bn Ali- elHüseyni : Ahbâr üd-devlet- is-Selçukiyye. Muhammed ikbal'in 1933 de
Lahore'da ne~rett~~i metinden tercüme eden Necati Lugal. Ankara 1943
T. T. K. Bas~ mevi. = T. T. K. Yay~ nlar~ ndan II. Seri No. 8.
Latiff's Tezkere (Nach dem Druck ~stanbul mit Verbesserungen und Zusdtzen aus Hss). übersetzt von Osman Re~ er -Necati Lugal.
Tübingen 1950.
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Selle s Tezkere. übersetzt von Osman Re~ er - Necati Lugal.
Tübingen 1942.
Des türkischen Dichters Fuz~llf Poem "Laylâ - Me~nun"
und die gereimte Erzühlung "Benk u Bâde" (Ha~i~~und Wein). übersetzt
von Osman Re~ er - Necati Lugal.
~ shak b. Murad, Huldratü't-t~b (Müntehab-~~ ~ifâ-i T~p). Otto
Spies ve Necati Lugal tarafindan ne~re haz~rlanm~~t~r.
Muhterem estad~m ve fâz~l dostum Necati Hoca'n~n aziz hât~ras~~
önünde hürmetle e~ilir ve Ulu Tanr~'dan, rahmetini esirgememesini
niyaz eyler, dura~~n~n uçmak olmas~n~~dilerim.*

Merhum Hocam~z~ n mufa.ssal hal tercumesi, Türk Tarih Kurumu taraf~ ndan yay~nlanmas~ na karar verilen "Anma Kitab~"nda yay~nlanacakt~r.

