
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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BATANAY. Kemal 

di'den meşketti. ı. Dünya Savaşı'nı ta
kip eden yıllarda Galata Mevlevihanesi 
neyzenbaşısı Mehmed Emin Efendi (Ya
zıcı), Yenikapı Mevlevihanesi'nde Hafız 

Ahmed Efendi (lrsoy) ve Rauf Yekta Bey 
gibi mOsikişinaslarla tanıştı. Onlardan 
Mevlevi ayinleri ve dini eserler meşket
ti. Altı yıl Galata Mevlevihanesi'nde ayin
hanlık ve cuma imamlığı yaptı. Hampar
sum notasını öğrendi. MOsikide en çok 
faydalandığını belirttiği hocası Rauf Yek
ta Bey'in ölümüne kadar (1935) on altı 

yıl talebesi oldu. Bu arada Ömer Bey'
den tanbur öğrenmeye başladı. Bu ko
nuda Refik Persan ve Kadı Fuad Efen
di'den ayrıca istifade etti. MOsikide fay
dalandığı kişiler arasında Subhi Ezgi. 
Ahmet Avni Konuk ve H. Sadeddin Are! 
bilhassa belirtilmelidir. Dini ve dindışı 

sahalarda verdiği eserlerde klasik form 
ve motifleri ustaca kullanmıştır. Sanat
karların Batı'ya ve fanteziye rağbet et
tikleri bir dönemde klasik tavrın canlı 

kalmasında ve genç nesillere intikalin
de önemli rol oynamıştır. Başta Süley
man Çelebi 'nin mevlidinin bestesi, nik
riz Mevlevi ayini ve dügah na't-ı Mev
lana olmak üzere on bir dini eseri mev
cuttur. Bugün elimizde bulunan yega
ne mevlid bestesi olması bakımından bu 
eser bilhassa önem taşımaktadır. Din
dışı sahada ise otuz dört söz, dokuz saz 
eseri bestelediği bilinmektedir. 

Özellikle ta'lik hattında şöhrete ulaşan 
Kemal Batanay'ın bu yazıdaki ilk hoca
sı Bab-ı Fetva'da Hasan Hüsnü Efendi'
dir. Onun vefatından sonra Sultan Selim 
Camii müezzini hattat Mehmed Hu!Osi 
Efendi'den ders görerek 1918'de icazet
namesini aldı. Sülüs, nesih ve rik'a yazı
la rını da Erkan-ı Harbiyye Matbaası baş 
hattatı Sofu Mehmed Efendi'den öğren
di. Bugün çeşitli müzelerde ve özel ko
leksiyonlarda ta'lik kıtaları. celi -ta'lik 
beyit, ayet ve hadis levhaları bulunmak
tadır. Hammamizade ihsan Bey'in Ömer 
Hayyô.m Rubô.ileri (İstanbul 1966) ve 
Yahya Kemal Beyatlı'nın Hayyam Ru
bô.ilerini Türkçe Söyleyiş (İstanbul 1963) 

adlı eserlerinde tercüme edilen kıtaların 

~40 

Farsça metinleri de ta'lik hattı ile Kemal 
Batanay tarafından yazılmıştır. 

Kemal Batanay manzum tarih düşür
mede de başarılı idi. Boğaz Köprüsü için 
hazırladığı manzum inşa kitabesinin ta
rih mısraı şöyledir: "Tarih-i ikmalini tam 
söyledi yazdı Kemal 1 Avrupa Asya bir ol
du bağladık canipleri" ( 1973). 
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Bestekarlığı ve hattatlığı yanında iyi 
bir tanburi ve hanende idi. kralarında 
klasik tavra bağlılığı ile tanınmıştır. 
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Jı!l!l MUHiTTiN SERİN 

BATARYA İLE ATEŞ 

Süleyman Nazif'in 
(ö. 1927) 

vatani hislerini dile getiren 
yazılarından meydana gelen eseri. 

L ~ 

"Irkına . vatanına. tarihine ihanet et
miş olan efrad ve akvamın hiçbirini 
unutma Türk oğlu! Unutma ve affet
me!" sözleriyle başlayan eser. bir şehid 
eviadı olması dolayısıyla Cenab Şahabed
din'e takdim ve "evlad-ı şüheda"ya ithaf 
edilmiştir. 

Süleyman Nazif bu yazılarında bilhas
sa zekasının canlılığı. üs!Gbunun sağlam
lığı ve coşkun vatani duyguları ile dik
katleri çekmektedir. Osmanlı imparator
luğu'nun 1877'den bu yana girdiği Plev
ne ve Kafkas cepheleri harekatı ile Rus, 

Kemal 
Batanav· ın 

eeli- ta'lik 
bir l evha sı 

(Emin 

Ba rın hat 

koleksiyonu) 

Girit, Balkan, Trablus ve Çanakkale sa
vaşlarında din. vatan ve millet uğrunda 
canlarını feda eden şehidlerle gaziler ve 
akıl almaz fedakarlıklar gösteren yiğit 
vatan çocukları heyecanlı bir dille yücel
tilmektedir. Kendisi de bir "imparator
luk çocuğu" olan Süleyman Nazif, özel
likle "Rus Kimdir-Moskof Nedir?", "Ba
tarya ile Ateş", "Girit", "Girit'in Tarihçe-i 
iğtişaşı", "Çimen Tepe", "Çanakkale'nin 
istanbullu Şühedasına ", "istanbul Bizim 
Ebedi Payitahtımız" adlarını taşıyan ya
zılarında, bütün bu savaşlar karşısında 
şahsının olduğu kadar bir neslin ve bir 
devrin ruh halini de sert, mustarip ve 
samimi bir dille ifade eder. 

Batarya ile Ateş'te yer alan makale
ler mahiyetleri itibariyle fikir yazısı ol
maktan çok bizzat şahit olunan bir olay
dan, çarpıcı bir gazete haberinden. bir 
kitaptaki pasajdan hareket edilerek kac 
leme alınmıştır. Henüz ı. Dünya Sava
şı ' nın devam ettiği günlerde Türk mil
letinin duygu ve heyecaniarına tercü
man olan bu makalelerde. yazarın dini 
ve milli heyecanının ön planda geldiği 

hareketli ve etkileyici bir üs!Gp dikka
ti çeker. Bütün yazılarında olduğu gibi 
bunlarda da fikirlerinin altındaki his ve 
heyecanlarını gizleyemeyen Süleyman 
Nazif, Türk nesrinin en güzel örnekle
ri arasında yer alan ve üstübunda zirve
ye çıktığı yazılarını bu kitabında topla
mıştır. 

Gördüğü büyük ilgi ile ardarda iki bas
kısı yapılan eserin ilk baskısında (İstan
bul 1334) yirmi bir yazı yer alırken ikinci 
baskısında (İstanbul 1335 / 1917) kitap 
yeni ilave edilen parçatarla zenginleşe
rek yazı sayısı otuz yediye yükselir. Ba
tarya ile Ateş'te yer alan yazılar şekil 
bakımından makale. musahabe, tenkit, 
mektup ve hitabet türlerinde olup pek 
çoğu kitabın adına uygun şekilde, "Umu
mi Harb'in ilk senelerinde top gibi gür
lemiş parçalar"dır. Şeyh Şamil ve akra
bası Dağıstanlı Mehmed Fazı! Paşa'dan 
başka yine milli. içtimar bakışla Keçeci
zade izzet Molla ve Abdülhak Hamid'i 
de birer yazı ile ele alan Süleyman Na
zif. Hilaliahmer ve Harbiye Mektebi gi
bi müesseseleri de ayrıca konu etmiş
tir. Sonunda Sully Prudhomme'un "Re
pentir" (nedamet) ile "Fieurs de Sang" 
(ezhar-ı hGn) adlı iki şiiriyle bunların ter
cümelerinin de yer aldığı eser kısmen 
sadeleştirilerek yeni harflerle de yayım
lanmıştır (Milli Hareket Yayınları, istan
bul 1969). Eserin. Süleyman Nazif'in "Ta-


