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Arap alfabesinin 
ikinci harfi. 
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B 1 b harfi. dünya alfabelerinin pek ço
ğunun aslını teşkil eden Kuzey Samne
ri ·nin icat ettikleri ilk harf sisteminin 
ikinci işareti olması sebebiyle. bazı istis
nalar dışında bugün de bütün alfabele
rin ikinci harfidir. En önemli temsilci
si Fenike alfabesi olan Kuzey Samf harf 
sisteminin Yunan alfabesine de alfa. 
beta, gamma. delta ... şeklinde geçen 
alef. beth, gimmel. daleth ... sıralamasın
da b fonemini (ses birimi) gösteren beth 
işareti bir "kulübe, ev" piktogramından 
(sesi ve anlamı olan resim - yazı unsuru) 
geliştiği için bu adı almıştır (Akkadca bı

tu/ betu, İbranice beth. Arapça beyt "ev"); 
Arapça ve Farsça· da "ba" (. 4• 4 ). Türk
çe'de "be" şeklinde söylenir. 

Ba, muhtemelen Arap alfabesinin ilk 
noktalanan harflerindendir (Abdüssabür 
Şahin, s. 406; iA, I, 500); benzeri diğer 
noktalı harflerle karıştınlmasını önle
mek ve tek noktalı olduğunu belirtmek 
için el-baü'l-muvahhade, noktasının alt
ta bulunduğunu ifade için de el-biiü't
tahtaniyye gibi terkiplerle tanımlanır. Eb
ced hesabındaki sayı değeri 2'dir ve ikin
ci harf olmasından dolayı sıralama ve 
sınıflandırmalarda 2 rakamı yerine kul
lanılır. Astronomide ikizler (Gemini) bur
cunun. Arap takviminde haftanın ikinci 
günü olmasından dolayı el-isneyn (iki) 
adını taşıyan pazartesinin ve adının ya
zılışında son harfi teşkil etmesinden do
layı da receb ayının rumuzudur. 

B, patlayıcı (inficarT. plosive) dudak kon
sonantlarının (hurOf-ı şefeviyye, bilabiale) 
sadalı (cehri. sonore) olanıdır ve kapatılan 
iki dudağın açılışı sırasında nefes ver
mek suretiyle çıkarılır. Sert ve sadasız 
(mehmOs. sourd) şekli p olup Osmanlıca 
ve Farsça alfabelerde üç noktalı ba ( y ) 
şeklinde gösterilerek biH müsellese adıy
la anılır. Arapça'da p sesi bulunmadı
ğı için bu sesi ihtiva eden yabancı asıllı 
veya diğer Samf dillerle ortak kelimeler 
b ve f sesleriyle telaffuz edilir: mesela: 
Ptolemaios > Batlamyus, Pers 1 Parth ) 
Fars. B sesi bütün dillerde olduğu gibi 
Arapça, Farsça ve Türkçe'de de kolaylıkla 

B 
m. v 1 w. f seslerine dönüşür: Ar. Bekke 
( ~ ) > Mekke ( ..S.. ; Al-i İmran 3/96), el
bür'ul ( Jı;. .;-:ll) > el-für'ul ( Jı;. _,.ili ; Onat, I, 
I39). el-başak (~U\) > el-vaşak ( ~1_,!1; 
a.g.e., I, 141); Far. nebişten ( ,;::..,:, ) > ne
vişten ( ı;:.._y ; Ateş, s. 13), ab ( ...,_,]) ) av 
( _,1 ; a.g.e., s. 13; Türkçeleşmiş hoş-ab > 
hoşav/hoşaf); Türkçe ben > men, bin ) 
min gibi. Bu değişme kabiliyetine bağlı 
olarak ba harfinin okunuşu tecvid ilmin
de de bazı özel kaidelere tabi olmakta
dır. 1) idgam-ı mütecaniseyn: Aynı mah
reçten çıkan. fakat nitelikleri farklı olan 
iki harfin seslerinden birinin diğerine 

karıştırılarak telaffuz edilmesi (mesela: 
ya büneyyerkemme'ana l:..--,.5)~~ ; HOd 
I ı 1 42). 2) iklab (çevirme) : Ba harfinin 
kendinden önce gelen nunu mim sesiy
le akutması (mesela: mimba'lihii ~0" ; 
en-Nisa 4/ I 28). 3) Kalkale (vurgu. accent): 
Sakin olan banın üstüne bastırılarak vur
gulu telaffuz edilmesi (mesela· kabi J.,; ; 
ei-Bakara 2/25; karib <..,-;_.}; ei-Bakara 2/ 
186). B harfi, mahrecinin tabiatma uygun 
olarak başka dillerde olduğu gibi Türk
çe' de de kelime içinde kendinden önce 
gelen n harfini m sesiyle okutur (mese
la: İstanbul > İstambul, minber > mimber, 
sünbül ) sümbül). Türkçe kelime ve hece 
sonlarında b fonemi bulunmaz ve Türk
çeleşmiş yabancı asıllı kelimelerde de 
"p"ye dönüşüp kendini takip eden yu
muşak sessiz harfi sert hale getirir (me
sela : Ar. kitab > kitap, abdal ) aptal). 

Ba harfi Arapça'da edattır (harfü'l-cer. 
preposition) ve bu durumda "bi"- oku
narak "-e, -de, ile" vb. anlamlarını taşır, 

yemin ifade eder (billah .wL ) ve önüne 
geldiği isimlere aynı zamanda zarf ma
nası verir (mesela: bi-hakkın ~ "hak
kıyla", bi'l-ittifak dl<:;')'4 "ittifakla", bi-nef
sihi ~ "kendisi") Ba ayrıca Arapça'da 
fiilierin geçişlilik derecelerine de tesir 
eder: eta (~ı) "geldi ", eta bi ( y~l) "ge
tirdi" gibi. Farsça'da da "ba"nın muhaf
fefi olan "be", "-e, ile" anlamlarını taşı
yan ve isimlerden zarf yapan bir ön edat 
olarak kullanılmaktadır (dest- be - dest 
c;_,~ C:......J "elden ele", ta-be-sabah r~l:; 

"sabaha kadar"); ancak bugün bu eda
tın yalnız ba harfinden ibaret olmayıp 
aslının Pehlevfce 'deki pat olduğu bilin
mektedir (bk Ateş, s. 75). Ayrıca Fars
ça. da fiillerden önce .. bi n şeklinde gelir 
ve Arapça'daki (.li) manasını taşır : me
sela bigoft (~)"dedi". 
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(bk. EB). 

BA' 

(bk. KUlAÇ). 

BAALEVİ 

( t.>___,lı:-4 ) 

Suudi Arabistan 
seyyid ve sufilerinin mensup olduğu, 

Hadrarnut'un Terim kasabasında ve 
civarında yaşayan köklü bir aile. 
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Ba Alevi (Beni Alevi) ailesi ve kolları, 

ailenin kurucusu olan şahsın isminin ba
şına "Ba". "Bel". "Bil". "Al-i Ba", "İbn AI", 

· "Evladu Ba" gibi ön ekler ve kelimeler 
getirilerek anılmakta. bunlar künye ve 
nisbe yerine geçmektedir. Ba Alevf baş
langıçta bir aileyi ifade ederken zaman
la ailenin çeşitli koliara ayrılması ve bu 
kollardan her birinin Ba Fakih, Bel Fa
kih, Cüfri, Habşi, Haddad, Ayderüs, Sek
kaf, Alü's-Sekkaf ve Şillf gibi özel un
vanlarla anılmaları sonucunda Ba Alevi 
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