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Ebu Muhammed Abdullah 
b. Muhammed b. S!d e1-Batalyevsi 

(ö. 521/1127) 

L 
Endülüslü dil ve edebiyat alimi. 

_j 

444'te (1052) Bata1yevs'te (Badajoz) 
doğdu. İbnü's-Sid e1-Bata1yevsi diye anı
lır. İlk öğrenimini babasından, sonra da 
ona ilmi araştırmalarda yol gösteren ağa
beyi Ebü'l-Hasan Ali'den yaptı. Kıraat il
mini Abdullah b. Muhammed ed-Dani ve 
İbnü'l-Latiniyye diye tanınan Ali b. Ah
med b. HamdOn el-Mukri el-Batalyevsi'
den, lugat ilmini ise Asım b. EyyOb el
Batalyevsi'den tahsil etti. Ardından Me
riyye'ye (Aimeria) giderek (464/ 1071-72) 
Abdüddaim b. Hayr el-Kayrevani'nin ders
lerine devam etti. Bir yıl sonra Kurtuba'
ya geçti ve orada muhaddis EbO Ali el
Gassani' den hadis öğrendi. Ayrıca baş
ka yerlerden Kurtuba 'ya gelen alimler
den de faydalandı. 

Batalyevsi, Endülüs Emevi Devleti'nin 
küçük emirliklere bölündüğü tavaif-i mü
lük devrinde yaşadı. Zaman zaman bu 
küçük emirlikleri dolaştı. Tuleytula' da 
(Toledo) Kadir- Billah Yahya (l 074-1085) 
ile irtibat kurdu. Buradan Sarakusta 'ya 
(Zaragoza) geçerek Ahmed el-Müstain
Billah et-Tücibi (l 085-11 09) ile, sonra da 
Sehle ve Şentemeriye'deki (Santaver) Be
ni Rezin hükümdarlarının sonuncusu olan 
EbO Mervan Hüsamüddevle Abdülmelik 
b. Hüzeyl (1044-1 103) ile görüştü ve emir
den büyük itibar gördü. Ancak prensler
le yakından ilişki kurmanın faydasız, hat
ta tehlikeli olduğunu kısa sürede anla
yınca devlet büyüklerinden uzaklaştı. Ha
yatının en verimli çağı da bundan sonra 
başladı. Kurtuba mescidinde dil, edebi
yat, lugat ve dini ilimler okuttu. Kısa bir 
·süre sonra Belensiye'ye (Valencia) yerleş
ti ve ölümüne kadar orada yaşadı . Her 
ne kadar genç yaşta telif hayatına baş
ladıysa da kitaplarının çoğunu burada 
yazdı ve pek çok talebe yetiştirdi. Ukli
şi diye tanınan Ebü'l-Abbas Ahmed b. 
Maad, EbO Muhammed Abdullah b. Ah
med el-Abderi el-Belensi, Belensiye ka
dısı Mervan b. Abdullah b. Mervan el
Belensi, eş - Şıla müellifi İbn Beşküval ve 
Kadi İyaz bunlardan bazılarıdır. 

Çeşitli ilim dallarında geniş bilgi sahi
bi olan Batalyevsi lugat alimi, dilci. şair, 

münekkit bir edip, tarihçi, muhaddis, 
düşünür ve aynı zamanda çok eser ve
ren bir yazardır. Lugat, dil ve edebiyat 
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sahasındaki çalışmaları ön planda gel
mektedir. 

Şiirlerinden pek azı günümüze ulaş
mıştır. Medih, mersiye, tasvir. gazel tü
ründeki şiirlerinin yanı sıra dini konulu 
şiirleri de vardır; bunların içinde en gü
zelleri zühd ve hikmete dair olanlardır. 
Ezh<lrü'r-riydi'da şiirlerinden çeşitli ör
nekler bulunmaktadır (III , 107- 149) Fel
sefi eserlerinde din ile felsefe arasın
da çelişki bulunmadığını göstermeye ve 
özellikle Sokrat, Eflatun ve Aristo gibi 
ünlü filozofların tek tanrı inancına sa
hip olduklarını ispata çalışarak felsefeyi 
müslümanlara sevdirme amacını güt
mektedir. Kainatın sonradan yaratıldı

ğını , varlığını koruyabilmek için Allah 'a 
muhtaç olduğunu belirttikten sonra Al
lah 'ın sadece küliiieri bildiğini ileri sü
ren Farabi ile İbn Sina'nın yanıldıklarını 
ifade etmekte, İslam dinine ters düşen 
fikirleri eski Yunan filozoflarına nisbet 
edenlerin onları hiç anlamadıklarını söy
lemektedir. 

Eserleri. A) Arap Dili ve Edebiyatıyla İl
gili Eserleri. 1. el-Müşelleş. Batalyevsi'
nin sözlükçülük alanında dehasını gös
teren iki cilt halindeki bu eseri, ilk harfi 
üç hareke ile okunabilen kelimeleri top
lamıştır. Kitap Salah Mehdi el-FertOsi 
tarafından yayımlanmıştır (Bağda d ı 981-
1982) 2. el- İktiddb if şer]Ji Edebi'l-küt
tdb. İbn Kuteybe'nin Edebü'l-kdtib 'inin 
şerhi olup Batalyevsi'nin en önemli eser
lerinden biridir. Kitap önce Abdullah b. 
Mihail el-Bustani (Beyrut 1901), daha son
ra da Mustafa es-Sekka ve Hamid Ab
dülmecid tarafından yayımlanmıştır (I

lll, Kahire 1981) 3. ?-ikrü'l-far~ beyne'l
a]Jrufi'l -l]amse ve hiye';z,-zd, ve'cf--ddd 
ve·~-~dl ve's-sdd ve's-sfn. Beş bölüm
den ibaret olan eserde önce ilk üç har
fin (mesela y.:WI • ...,..._;..)\ • ..,...ı;...ıı ), sonra ilk 
iki harfin, daha sonra da "~a" ile "~al", 
"çlad" ile " ~al" ve "şad" ile "sin"in muh
telif kelimelerde aynı kalıpta kullanıldı
ğı zaman aldığı manalar belirtilmiş ve 
lugat tertibinde alfabetik olarak hazır
lanmıştır. Eser, Ragıb Paşa Kütüphane
si'ndeki nüshası (nr . 1431) esas alınarak 
Hamza Abdullah en-Neşreti tarafından 
yayımianmış (Kahire 1402 / 1982), daha 
sonra Abdullah en-Nasır (Dımaşk -Bey

rut 1984) ve Ali Zevin (Bağdad 1985) ta
rafından da neşredilmiştir. 4. Şer]Ju Sa~
tı 'z -zend. Maarri divanının ve onun di
ğer bazı şiirlerinin şerhi olan eseri İbn 
Hallikan, Maarri'nin divanını şerhetmek 
maksadıyla yazdığı Dav,ü 's-Sa~(tan da
ha mükemmel bulmaktadır. Sa~tu 'z -

zend'in diğer şarihleri arasında divanı 
alfabetik sıraya koyan da odur. Bu şerh, 
Ebü'l-Ala el-Maarri'nin eserlerini neş

retmek için kurulan komisyonun (Lecne
tü ihyai asari Ebi'I -Ala ei -Maarrl) yayımiadı
ğı Şün1hu Sa~p·z-zend adlı eser içinde 
yer almaktadır (Kah i re ı 945-1948, ı 949-
1954, 1964) S. Şerhu'l-mul]tdr min Lü
zumiyydti Ebi'l- 'Ald,_ Maarri'nin Lü
zumü md Id yelzem diye de bilinen Lü
zumiyydt adlı divanından seçmeler ya
parak bunları şerhetmek suretiyle mey
dana getirdiği eser Hamid Abdülmecid 
tarafından neşredilmiştir (Kahire 1970-
1984). 6. Kitdbü'l-Mesd,il ve'l -ecvibe. 
Dil, edebiyat ve tefsir hakkında kendi
sine sorulan yetmiş yedi soruya verdi
ği cevapları topladığı bu risalesini İbra
him es-Samerrai yayımiarnıştır (Bağdad 
1964) 7. el-İntişdr mimmen 'adele 'ani'l
istibşdr. Batalyevsi' nin Sa~tu 'z - zend 'i 
şerhi sırasında felsefe, gramer. lugat, şi
ir vb. konulardaki görüşlerine EbO Bekir 
b. Arabi tarafından yöneltilen tenkitle
re verdiği cevapları ihtiva eden bir risa
le olup Hamid Abdülmecid tarafından 
neşredilmiştir (Kahire 1955). 8. lsldhu'l
l]alel el -vd~' fi 'l -Cümel. el-Hulel if 
egalftı'l-Cümel adıyla da anılan eser, 
Ebü'l-Kasım ez-Zeccaci'nin el -Cümelü 'l
kübrd'sındaki beyitlerin açıklamasına ve 
yanlış bulduğu hususların tashihine da
irdir. Eseri Hamza Abdullah en-Neşreti 
yayımiarnıştır (Riyad 1980). Aynı kitap 
üzerine kaleme aldığı el -lfulel ffşer]Ji 
ebydti'l- Cümel adlı bir diğer şerhinin 
Bağdat Evkaf Kütüphanesi (nr. 238 1 ), Da
rü'l-kütübi'l -Mısriyye (nr ı ı 10) ve Tah
ran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Mu
hammed Mişkat bölümünde birer yaz
ma nüshası bulunmaktadır. 9. el-Kurt 
'ale'l-Kdmil. Müberred'in el-Kamil adlı 
kitabının şerhi olan eser ZuhOr Ahmed 
ZuhOr tarafından Pencap Üniversitesi 
yayınları arasında neşredilmiştir (Lahor 
1980) 10. el-İsm ve'l -müsemmd. Ah
med Faruk küçük bir risaleden ibaret 
olan eseri, Millet Kütüphanesi'ndeki (Fey
zullah Efendi , nr. 216 1, vr. 93-95) nüsha
sıyla birlikte iki nüshasını daha karşılaş
tırarak yayımiarnıştır (fVlfVTLADm., XLVll / 
2, S. 325-343) 

B) Dini ve Felsefi Eserleri. 1. ei-İnşiif*. 
Alimierin dini konularda farklı düşün
melerinin sebeplerini sekiz bölüm halin
de incelediği bu eser birkaç defa yayım
lanmıştır (Kah i re I 319, 13991 1978) 2. Ki
tdbü'l-Hadd ,ik fi'l-metdlibi'l (aliyeti '/)
telsefiweti 'l- 'avfşa. Yemi Eflatuncu fi
lozofların görüşleriyle ilgili olarak ken
disine sorulan çeşitli sorulara verdiği 



cevaplardan oluşan yedi bölümlük bir 
eserdir. M. Zahid Kevserl'nin mukad
dimesiyle birlikte izzet Attar el-Hüsey
ni tarafından Kahire'de (1365/1946). 

Muhammed Rıdvan Daye tarafından da 
Dımaşk'ta (1408/ 1988) yayımlanmıştır. 

XVII. yüzyıla kadar yahudi din felsefeci
lerinin başvuru kaynağı olan Kitôbü '1-
Hadô. 'ik'in Moses b. Tibbon (XIII yüzyıl) 
ve Samuel b. Motat' a ait (yalnız ilk dört 
bölümü, Guadalajara 1370) İbranice ter
cümeleri David Kaufmann tarafından Die 
Spuren a1-Bata1jusis in der jüdischen 
Re1igionsphilosophie (Budapest 1880) 
adıyla yayımlanmıştır. Ayrıca İspanyol 
müsteşrik Asin Palacios eseri a1-Anda-
1us (V, 45-154) dergisinde ispanyolca ter
cümesiyle birlikte neşretmiştir ( 1940). 

Kaynaklarda adları geçen diğer eser
leri de şunlardır: e1-Mu~tebes ii şerl:J.i 
Muvatta 'i Mô.1ik b. Enes, Şerl:J.u Divô.
ni'l-Mütenebbf, et-Te?kiretü'1-edebiy
ye, Şeri:J.u l]amsi makii1ô.t min ke1ô.mi'1-
fe1ô.sife, Ebyô.tü '1- me 'ô.ni, C üz' ün if 
'ile1i'l-l:J.adiş (Cü.?' ün {fhi 'ilelü'l-hadiş). 
e1-Mesô.'ilü'1-menşılre fi'n-nahv, Şer-
1J.u'1-Faşil:J.li-Şa 'Ieb, Risô.le ilô. kabri'n
nebi. 
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BATALYUS 

(bk. BATALYEVS). 

BATANAY, Kemal 

(1893-1981) 

Türk musikisi bestekarı ve 
ta'lik hattatı. 
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7 Şubat 1893'te istanbul'un Fatih sem
tinin Hırkaişerif mahallesinde doğdu . Ba
bası Kayserili Müridoğulları soyundan 
imam Mehmed Ziyaeddin Efendi, anne
si Ayşe Hanım'dır. İlk tahsilini beş yaşın
da aynı semtteki Ağa Mektebi'nde baş
layıp Zeyrek'te Saliha Sultan Mektebi'n
de bitirdi. Orta tahsilini Fatih Rüşdiyesi 
ile Vefa İdadisi'nde yaptı. İdadide iken 
babasının yanında hıfza çalışarak on dört 
yaşında hafız oldu. Bu arada cami ders
lerine devam etmeye başladı. Zamanın 
meşhur hocalarından Tevfik Efendi ve 
Manisalı Mustafa Efendi'den Arapça, 
Farsça ve dini ilimler tahsil etti. İdadi
nin son sınıfında iken Darü'l-hilafeti'l
aliyye Medresesi sahn kısmına da devam 
etti. Medresenin beşinci sınıfında iken 
Darülfünun ilahiyat Fakültesi'ne girdiy
se de I. Dünya Savaşı sebebiyle askere 
alındığından devam imkanı bulamadı. Bu 
savaşta istanbul, Bandırma ve Çanak
kale'de üç yıl yedi ay süreyle levazım za
biti olarak görev yaptı. Savaştan son
ra ilahiyat Fakültesi lağvedilince yüksek 
tahsilini yarıda bırakmak zorunda kaldı. · 

1920'de girdiği Şirket-i Hayriyye Tadat 
Kalemi'nde altı yıl çalıştıktan sonra is
tanbul Ticaret Odası'na geçti. ll. Dünya 
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Kemal 
satan av 

BATANAY, Kemal 

Savaşı sırasında Kilyas'taki Karadeniz Bo
ğazı Muhafızlığı'nda on dokuz ay yedek
subay olarak görev yaptı. Otuz iki yıllık 
memuriyet hayatından sonra 1958' de 
Ticaret Odası'ndaki vazifesinden emek
liye ayrıldı. 1976' da açılan istanbul Türk 
MOsikisi Devlet Konservatuvarı'na re
pertuvar hocası olarak tayin edildi. Ölü
müne kadar bu görevini sürdürdü. Bu 
arada 1971 -1980 yılları arasında Kub
bealtı MOsiki Enstitüsü'nde Münir Nu
rettin Selçuk'la birlikte dersler verdi. 22 
Haziran 1981 Pazartesi günü vefat etti 
ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. 

Kemal Batanay ilk eşi Ayşe Hamide 
Müveddet Hanım'dan sonra TanbOri Nai
me Hanım ile evlenmişti. TanbOri Ercü
ment Batanay ilk hanımından olan oğ

ludur. 

Kemal Batanay, mOsiki ve hat sana
tındaki eserleriyle yüzyılımızın önemli 
sanatkarları arasında yer aldı. İlk mO
siki bilgilerini küçük yaşta babasından 
edindi. Daha sonra Kasımpaşa'daki Kü
çük Piyale Camii imamı Şeyh Cemal Efen-
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Kemal 
Batanay' !n 
bestelediğ i 

mevlidin 
birinci 

bahrinden 
bir bölüm 
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