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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). 
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(bk. KUlAÇ). 

BAALEVİ 

( t.>___,lı:-4 ) 

Suudi Arabistan 
seyyid ve sufilerinin mensup olduğu, 

Hadrarnut'un Terim kasabasında ve 
civarında yaşayan köklü bir aile. 

1 

_j 

1 

_j 
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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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BA ALEVI 

isminin kapsamı bir aşireti, hatta kabi
leyi ifade edecek derecede genişlemiş
tir. Bundan dolayı Ba Alevi şahıs. aile, 
aşiret ve kabile ismi olarak kullanılır. IV. 
(X.) yüzyıldan başlayarak günümüze ge
linceye kadar Yemen'in dini. fikri, ilmi, 
bazan da idari ve siyasi hayatında sü
rekli olarak önemli roller oynayan, za
man zaman Hicaz'dan Hindistan'a kadar 
olan sahada faaliyet gösteren bu aile
nin önemli şahsiyetlerini tanıtmak için 
bir hayli eser yazılmıştır. Bunların baş

lıcaları şunlardır : Abdurrahman b. Mu
hammed ei-Hatib. el-Cevherü'ş-şeffaf 
if menalp.bi's-sadeti 'l-eşraf; Ali b. EbO 
Bekir es-Sekkaf. el -Ber~atü'l-müşf~a 

if ilbCısi'l- l:;ır~ati '1- enfka (Kahire ı 34 7); 
Muhammed b. Ali Harid, Gurerü'l-be
ha'i'd-dav'i if menakıbi's-sadeti Be
ni 'Aİe~i (fi menti/(:1bi'~-sadeti Beni Baş
rf ve 'Aydfd ve 'Alevi); Ömer b. Muham
med b. Ahmed Ba Şeyban. et- Tiryaku'l
kulr1bi'l-vat bi-?ikri hikCıyati's-sade
ti'l-eşraf; Abdullah b. Abdurrahman Ba 
Harun, el-Menhelü 'ş-şaff. Bu kaynak
lardan faydalanan Şilli, genel biyografik 
eserleri de dikkate alarak yazdığı el
Meşre 'u'r-revi if menalp.bi's-sadeti Ali 
Ebi 'Alevi (Kahire ı 3 ı 9) adlı eserinde 
280'den fazla şahsın hayat hikayesini an
latmıştır. Muhibbi'nin ljulaşatü'l-eşer'i
ni esas alan Wüstenfeld'in Die Çuliten 
in Süd - Arabien (Göttingen ı883) ad
lı eseri ise sadece Xl. (XVII.) yüzyılı kap
samakta olup bu aile hakkında fayda
lı bilgiler vermektedir. Abdullah b. Mu
hammed b. Hamid es- Sekkaf'ın Tari
l]u'ş-şu 'ara 'i'l-Hadramiyyin'i de (I-lll , 
Kahire ı 353-1355) bu konuda önemli bir 
eserdir. 

Ailenin kurucusu olan Alevi'nin soy 
şeceresi kaynaklarda Alevi b. Abdullah 
(Ubeydu llah) b. Ahmed b. Tsa ei-Muhacir 
b. Ali el- Uraydi b. Ca'fer es-Sadık şek
linde verilmekte ve Ca'fer es-Sadık va
sıtasıyla Hz. Ali'ye bağlanmaktadır. Ale
vi' nin babası Abdullah b. Ahmed Bas
ra 'da doğdu, tahsiline burada başladı. 

337'de (948) ünlü sOfi EbO Talib el-Mek
ki ile buluşarak onun ders ve sohbetle
rine devam etti. Babası Ahmed b. Tsa ei
Muhacir ile Basra'dan Hadramut'a göç 
ederek Terim civarındaki Cişir bölgesi
ne gitti. Daha sonra el-Hussiyye denilen 
yerde yerleşti: babasının burada vefat 
etmesinden sonra yine o civardaki Sü
mel köyünde ikamete başladı ve bura
da 383 (993) yılında vefat etti (bk. Ayde
rOsi , s. 74 vd. ) Oğulları ise bir süre Cü
beyr denilen yerde kaldıktan sonra 1166'-
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da bölgenin en önemli ve en marnur ka
sabası olan Terim'e yerleştiler. Bundan 
sonra Terim adı Ba Alevi ailesi mensup
ları ile birlikte anılmaya başlandı. Had
ramut halkı gibi Şafii mezhebine bağlı 
olan Ba Aleviler ilim ve takva sahibi ol
makla tanınmışlardı. Bunların çoğu mu
tasawıf ve tarikat ehli idi. Çeşitli za
manlarda ve çeşitli yerlerde idareciler 
nezdinde büyük itibar görmüş, bazıları 
devlet hizmetine de girmiş, ancak daha 
çok bölgenin şeyhleri ve seyyidleri ola
rak tanınmışlardı. 

Ba Alevi ailesine mensup tanınmış 

şahıslardan bazıları şunlardır: 

1. Ali b. Alevi b. Muhammed b. Alevi 
(ö. 5271 1133) S21'de (1127) Terim 'e 
gelip yerleşen ailenin ilk ferdidir. 

2. Muhammed b. Ali b. Alevi (ö 550 / 
ll55 'ten sonra). Zifarü'I-Kadime deni
len sınır bölgesinde oturduğu için Sahi
bu Mirbat diye tanınan ve burada vefat 
eden Muhammed b. Ali, torununun oğ
lu olan Ahmed b. Abdurrahman b. Alevi 
ei-Faklh'e mensup bulunan Ba Faklh ve 
Haddad kollarının da ceddidir. 

3. Muhammed b. Ali b. Muhammed 
(~ 653/ 1255) S74'te (1178) doğdu. Ale
viyye tarikatının kurucusu olup el- Üs
tadü'I-A'zam ve el-Faklhu'I-Mukaddem 
diye tanınır. Arap yarımadasının güne
yinde yaşamış en önemli kutu b • olarak 
kabul edilir. Çağdaşı sOfilerle iyi müna
sebetler kuran bu zat Mağribli ünlü sOfi 
EbO Medyen'in hayranı idi. Kurduğu tari
kat oğulları aracılığıyla yayılmıştır (Neb
hani. ı. ı 27) 

4. Alevi b. Muhammed (ö 669/ 1270) 
el-Üstadü'I-A'zam'ın oğlu olan bu zat 
ve oğlu Abdullah Ba Alevi ( 1240-1 330). 
ailenin halk nazarında büyük bir itibar 
kazanmasını sağlamışlardır. 

s. Muhammed b. Ali b. Alevi (ö . 765 / 
1364) . 70S'te (1305) doğdu. Mevla'd-De
vile (DevTie kasabasının efendisi) unvanıyla 
tanınan bu zat Alevi b. Muhammed'in 
torunu olup Yabhar'da Hz. HOd 'a nisbet 
edilen Devile Türbesi civarında ikamet 
ederdi. Oğlu Abdurrahman es-Sekkaf (ö. 
810/ 1407). yine bu ailenin önemli kolla
rı olan Al-i Sekkaf ve AyderOs'un büyük 
ceddidir. 

6. Ömer b. Abdurrahman b. Muham
med (ö. 889 / 1484) 823 'te (1420) Te
rim'de doğdu: Hamra köyünde yaşadığı 
için Sahibü'I-Hamra diye anıldı. Mekke 
ve Aden'i ziyaret ettikten sonra Taiz'de 
vefat etti. Aynı zamanda şair olan bu 
zatın çeşitli risaleleri vardır. FetJ:ıu'llii

hi'r-raJ:ımani'r-raJ:ıi'.m ii mena~ıbi 'Ab-

dillah b. Ebi Bekir b. 'Abdirrahman ad
lı eserinde AyderOs'un menakıbını anlat
mıştır. 

7. Ahmed b. Abdullah (ö 920/ 1514) 
Şenbel'de yaşadığı için Şenbel diye tanın
dı. Taril]u Şenbel adlı bir eseri vardır. 

8. Ömer b. Muhammed (ö. 944 / 1537) 
881'de (1476) doğdu. Tirya~u'l-~uly.b 
adlı eserinde Ba Alevi ailesine mensup 
3SS seyyidin hal tercümesini anlatmiş
tır (OAL, 11. 401 ) 

9. Muhammed b. Ali (ö 960/ 1553) 
890'da (1485) Terim'de doğdu. Lakabı 
Cemaleddin olup Harid diye tanınır. Mu
haddis. fakih, tarihçi ve şairdir. Ba Ale
vi'nin bazı kollarını konu alan Gurerü'l
beha 'i'd-dav'i ii menakıbi's-sadeti 
Beni 'Alevi adlı eserinden başka el- Ve
sa ' il adıyla hadise. en-NeieJ:ıat adıyla 
tasawufa dair eserler de yazmıştır. 

10. Salim b. Ahmed (ö 1046/ 1636) 
99S'te (1587) doğdu. Ahmed eş-Şinnavi 
vasıtasıyla tasawufa giren Salim'in çe
şitli eserleri vardır. Şilli bu eserlerin lis
tesini ihtiva eden bir risaleyi eserine al
mıştır (bk. el-Meşra<u 'r·revf, Il, 104-110). 
1. Bulgatü'l-mürid ve bugyetü'l-müs
tefid. Muhammed Gavs'ın el-Cevahi
rü'l-l]ams adlı eserinin 4 ve S. bölümle
rine yazılan bir şerhtir (bk. OAL, rı. 418) 
2. es-Sifrü'l -mestur li'd-diraye fi'd-dür
ri'l-menşur li'l-vilaye ; 3. MişbCıJıu's
sırri'l-lami' bi-miftahi ']- cifri'l- cami c; 

4. Gurerü'l-beyan 'a~ 'ömri'z-zaman; 
S. el-Burhanü'l-ma 'ruf if mevazini'l
Jıuruf (OAL, ll , 407, 41 8: Suppl., 11 . 565) . 

11 . E bO Bekir b. Ahmed eş- Ş illi ( ö 
1053/ 1643) 990'da (1582) Terim'de doğ
du. Tarihçi ve lugat alimi"•olup el-Meş

ra 'u'r-revi müellifinin babasıdır. Dört yıl 
Medine'de ikamet ettikten sonra mem
leketine gitti ve orada vefat etti. Vefe
yatü'l-a 'yan min ehli'z-zaman adlı ça
ğı ve çağdaşları hakkında genel bilgi
ler veren bir eser ve Gazzali'nin İJ:ıya 'ü 
'ulumi'd-din'i ile Sühreverdi'nin 'Ava
rifü'l-ma<arif'ine açıklayıcı notlar (ta'li 
kat) yazmıştır. Şilli'nin Ramazan ve es
Şıyam, Mul]taşaru Kitdbi'l-Gurer gibi 
eserlerinden başka verdiği dersleri. işit
tiklerini ve hocalarının adlarını ihtiva 
eden bir de derlernesi (cüz) vardır (Mu
hibbi , 1. 71 -78; Zirikli. 1, 62) . 

12. Akil b. Ömer b. imran (ö 1062/ 
1652). 1001'de (1593) Zifar civarındaki 
Ribat kasabasında doğdu ve Zifar'da öl
dü. ei- <A~ide ve Fet[ıu'l - kerimi'l-giifir 
ii şerJ:ıi Ifilyeti'l- müsdfir adlı eserleri 
vardır (Muhibbi, lll , 114-116; OAL Suppl., 
II, 533) 



13. Ahmed b. Ebü Bekir(ö 1091 / 1680) 
1 049' da ( 1639) doğdu. Hayatının büyük 
bir kısmını doğum yeri olan Mekke'de 
geçirdi ve burada vefat etti. Çeşitli risa
leler, ayrıca bazı eseriere ta'lik* Ier yaz
dı. Osmanlılar'ın Yemen' i fethetmelerini 
konu alan Nehrevalf'nin el -Berku'l- Ye
manf adlı eserini kısaltarak kitaba bazı 
ilaveler yaptı. Şiirle de ilgilendi (Muhib
bi, I, 163) 

14. Abdullah b. Ca 'fer (ö 1168/ 1755) 
Hadramut'ta doğdu . Yirmi yıl Hindistan'
da kaldıktan sonra Mekke'ye geldi ve bu
rada vefat etti. Keşfü esrari 'ulumi'l
mukarrebfn, Keşfü'l-cilbdb 'an 'ilmi'l
J:ıisab, el-Le, ali'l - cevheriyye 'ale'l
'ak;ii, idi '1-Beni Feriyye, ŞerJ:ıu Dfvani 
Şey!] b. İsma 'n eş-ŞiJ:ırf gibi eserlerin
den başka bir divanı ve mektupları var
dır (Ceberti, I. I63; Zirikli, IV, 77) 

15. Muhammed b. Zeyn b. Sumayt (ö. 

1172 / 1758) 1100'de (1689) Terim'de 
doğdu. Üstatlarından Abdullah b. Alevi el
Haddad ile Ahmed b. Zeyn el-Habşi hak
kında Gayetü'l -k;asd ve'l -murad (Bom
bay ı885) adlı bir menakıbname yazdı. 
~urretü'l- 'ayn, Behcetü'l -fu, ad ve Lüb
bü'l-elbdb gibi eserlerinden başka bir 
de divanı vardır (GAL Suppl., ll, 566). 

16. Abdurrahman b. Hüseyin (ö ı 250/ 
ı 835 ı Hadramut müftüsü ve Şafii ali
midir. Bugyetü'l - müsterşidfn if tell]fsi 
Fetava ba ':ii'l -e, immeti'l-müte, al]l]i
rfn, Gayetü tell]fşi'l - murad min feta
va İbn Ziyad (Kahire 1303) gibi eserleri 
vardır ( GAL Suppl., II, 81 7; Serkis, I, 51 7). 

17. Abdullah b. Hüseyin el-Cavi (ö 

1272/ ı855). Terim'de doğdu . Süfi, fakih 
ve dil alimidir. Birkaç defa Mekke ve 
Medine'yi ziyaret edip buralarda bir sü
re kaldıktan sonra Hadramut'a gitti ve 
orada öldü. Vaaz, öğretim ve telifte meş
gul olan el -Cavi'nin Süllemü't-tevfik ila 
mahabbeti'llahi 'ale't-tahkik, Mi~ka
tü s.u'udi't- tasdfk, Sılatü'İ-~hl ve'l-~k
rabfn, MiftdJ:ı~ 1-İ 'rdb gibi eserleri va~
dır (GAL Suppl., ll, 820) 

18. Fazi b. Alevi (ö ı283/ 1866) Se
bflü'l-ezkdr ve'l-i'tibdr ve 'İkdü'l-fe

. ra'id ~in nüsuşi'l- ' ulema'i'J~emacid 
adlı eserleri vardır ( GAL Suppl., ll, 566; 
Serkis, I, 5 ı 7). 

19. Ebü Bekir b. Abdurrahman (ö ı341 / 

ı923) 1262'de (1846) doğdu. İbn Şihab 
diye tanınır. Çeşitli Arap ülkelerini dolaş

tıktan sonra Hindistan'a gidip Haydaril
bad 'a yerleşti ve orada öldü. Bi d' atıar

la amansız bir mücadeleye giren İbn Şi
Mb Hindistan, Malezya ve Endonezya'
da tanındı. Başta fıkıh ve usül-i fıkıh ol-

mak üzere edebiyat, mantık, tıp, kimya, 
matematik gibi ilimiere dair otuz kadar 
eser yazdı. Bunlardan bir kısmı Hindis
tan'da basıldı (Zirikli, I, 65; Serkis, I, 140). 

Ba Alevi ailesinin belli başlı önemli kol
Ian şunlardır: 

Bel Fakih ( ~ ). Bil Faklh de denilen, 
Ba Alevi'nin Eska' diye tanınan Faklh 
Muhammed b. Abdurrahman'a (ö 9171 
1512) nisbet edilen koludur. 

el- Üstactü'l-A'zam, el -Fakihü 'l-Mukad
dem ve Sahibü'l -Mirbat gibi unvanlarla 
tanınan Muhammed b. Ali'nin soyundan 
gelen Eska' çeşitli ilimleri tahsil etti. İbn 
Zahira ve Sehavi gibi tanınmış alimler
den ders aldı. Aden, Zebid, Mekke ve 
Medine'yi ziyaret etti; buralarda birçok 
alimle tanışıp kendilerinden faydalan
dıktan sonra Terim'e yerleşti ve burada 
vefat etti. Eska'ın tarihe dair el-Ejat ad
lı eser i, Ba Fakih eş-Şihrf'nin Şihr tari
hini yazarken faydalandığı en güvenilir 
kaynak olmuştur. 

Bel Faklh ailesine mensup seyyidlerin 
çoğu mutasawıf olmakla beraber içlerin
de müderris ve müftü olanlar da vardır. 

Eska'ın soyu Abdullah, Abdurrahman 
ve Ahmed adındaki üç oğlu vasıtasıyla 
devam etmiştir. Abdullah uzun süre Mek
ke' de kalmış ve burada vefat etmiştir 
(974 / 1567) Abdurrahman'ın Muhammed 
ve Hüseyin adında iki oğlu vardı. Hüse
yin'in Ahmed adındaki oğlu Terim'de ka
dılık yapmış, Ebü Bekir adındaki diğer 
oğlu Hindistan'a giderek Adil Şah ' ın hi
mayesine girmiş ve orada vefat etmiş
tir (1074 / 1663) 

Ret'u'l -estdr 'an mefatfJ:ıi'l - envar ad
lı eserin müellifi Abdurrahman b. Abdul
lah Bel Fakih (ö I 162/ 1749), ed-Düre
rü'l- behiyye fi'l-müselseldti'n -nebe
viyye'nin müellifi Abdullah b. Ahmed 
Bel Fakih (ö ı I 12/ 1700), Bedelü'n-nih
le if teshfli silsileti'l-vuşla ile Sadatina 
ehli'l-kıble adlı eserlerin müellifi Abdul
lah b. Hüseyin Bel Fakih (ö 1266/ 1850) 
gibi müellifler Bel Fakih ailesine men
sup tanınmış alimlerdendir. 

Ba Fakih ( ~4 ). Ba Alevi'nin, Mevla 
Aydid ve Sahibu Aydid unvanıyla tanı

nan Muhammed b. Ali 'ye (ö 862 / 1458) 
nisbet edilen koludur. Babası Ali b. Mu
hammed (ö 838 / 1434) Terim civarın

daki Havta'da yaşamakta idi. Oğlu Mu
hammed ise Aydid'i yurt edinmişti. Sa
hibü Aydid'in Ba Fakih diye tanınması, 
büyük ihtimalle, Sahibü Mirbat unvanıy
la tanınan Muhammed b. ~li'nin soyun
dan gelen ve el-Fakih diye anılan Ah-

BA FADL 

med b. Abdurrahman'ın (ö. 726/ 1326) 
neslinden gelmiş olmasıdır. Ba Fakih'in 
büyük cedleri olan Muhammed b. Ali 'nin 
atalarına ve eviadına evliya nazarıyla ba
kılmakla beraber aralarında fakihler ve 
müderrisler de vardı. Muhammed b. Ali '
nin nesli Abdurrahman, Abdullah, Ali, 
Alevi ve Zeyn adlı çocukları vasıtasıyla 

devam etti. Bu aileden ara larında fakih, 
kadı, müftü, mutasawıf, dilci, şair ve 
matematikçilerin de bulunduğu birçok 
ilim ve fikir adamı yetişmiştir. 

Ba Alevi'nin diğer bir kolu Alü's-Sek
kaf diye tanınır. Ba Aleviler'in büyük ced
di Abdurrahman es-Sekkaf (ö . 819/ 1416) 
bunların da ceddidir. Alü's-Sekkaf aile
sinden de birçok mutasawıf ve alim ye
tişmiştir. Şeyh b. Abdurrahman (ö 829 / 
1426), Şeyh b. İsmail (ö 950/ 1543), Ale
vi b. Abdurrahman (ö 1273 / 1856), Alevi 
b. Ahmed (ö 1355 / 1916), es-Sekkaf un
vanıyla tanınmış alimlerdendir (bk. Ay
derüs. s. 212 ; Nebhani, ı , 155, 201, 320, 
399; II, 44, 63, 156; Kehhale, V, 39; VI, 
295; Zirikli, V, 51 -52). 
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BAFADL 
( ~ 4) 

Fadl b. Muhammed 
b. Abdülkerim b. Muhammed'e 

nisbet edilen, Hadramut'un 
T erim kasabasında yaşayan 

eski bir şeyh ailesi. 
_j 

Mezhic kabilesinin Sa'd el-Aşire kolu
na mensup olan Ba Fadl, Ba Aleviler'in 
IX. (XV.) yüzyılda Terim'de hakim duru
ma gelmelerinden önce buranın en nü-
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