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EHL-i BAGY 

(bk. BAGY; DARÜLBAGY). 

EHL-i BEDiR 
(.J..>.;~l) 

Bedir Gazvesi'ne katılan 
sahabileri ifade eden bir tabir. 
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Hicretin 2. yılında müslümanlarla Mek
keli müşrikler arasında Bedir mevkiin
de meydana gelen Bedir Gazvesi'ne ka
tılan ashap Ehl-i Bedir veya Bedri adıyla 
anılır. Sayıları 313 kadar olan Ehl-i Be
dir'den Kur'an-ı Kerim'de (Al-i imran 3/ 
123) ve Hz. Peygamber'in hadislerinde 
övgü ile söz edilmiş, hepsinin cennetlik 
olduğuna dair kudsi ve merfü hadisler 
muteber hadis kitaplarında yer almıştır 
(mesela bk. Buhari , "Megazi", 9 ; Müsned, 

ı . 105). ŞaJ:ıiJ:ı-i Buly1rf'de kırk dördü
nün adı verilen Ehl -i Bedir'in müslüman
ların en faziletlileri olduğu da hadisler
de zikredilmiştir. Nitekim Hz. Ömer di
van teşkilatını kurunca divan defterine 
ilk önce Ehl-i Bedir ' in yazılmasını em
retmiştir. Bu anlayış İbn Sa'd ' ın sahabe 
tasnifinde de görülmekte olup ona göre 
fazilet bakımından beş gruba ayrılan sa
habilerin ilk tabakasını Ehl-i Bedir oluş
turur. Hakim en-Nisabüri'nin yaptığı tas- · 
nife göre Ehl-i Bedir yedinci, Abdülka
hir el-Bağdadi'nin tasnifine göre ise se
kizinci tabakada yer almaktadır. Ehl-i 
Bedir'den bazıları çeşitli vesilelerle Me
dine dışına çıkıp muhtelif memleketlere 
göç etmiş olup bunlardan yirmi dört ve
ya yetmişinin Küfe'ye yerleştiği nakledi
lir. En son vefat eden Bedrl olarak en
sardan Ebü Üseyd Malik b. Rebia es-Sa
idi (ö . 60 / 680) veya Ebü'l-Yeser Ka'b b. 
Amr'ın (ö. 551 675). muhacirlerden ise 
Sa'd b. Ebü Vakkas' ın (ö 56 / 676) isim
leri zikredilir. Sonradan çeşitli sebepler
le "Bedri" nisbesini alan kişilerin Ehl-i 
Bedir'le bir ilgisi yoktur. 

Ehl-i Bedir hakkında müstakil kitap
lar yazılmıştır. Zehebi'nin (ö. 748 / 1348) 
Hô.letü '1 - bedr ii 'adedi ehli Bedr, Ab
dülkadir b. Şeyh el-Ayderüs'un el-Enmı1-
zecü '1-latfi ii ehli Bedri'ş- şerit, Şeha

beddin Ahmed b. Amir es-Sa'dl el-Had
rami'nin Şerl}u's -şadr ii esmô., i ehli 
Bedr, Abdüsselam b. Tayyib el-Kadiri'nin 
Recô.'ü 'l-icô.be bi'l-Bedriyyin mine·.Ş
şal}ô.be, Şehabeddin Ahmed el-Menini'
nin Şerl}u 'ş- şadr bi- şerJ:ıi urcılzeti is
tinzô.li'n-naşr bi't- tevessül li- ehli Be dr, 
MOstakimzade Süleyman Sadeddin Efen
di'nin (ö . 1202 / 1787)Ricô.lü'l -Bedr, Mur-
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Müstakimzade 'nin Ricalü'l-Bedr adl ı ri sal esinln il k Iki say
fas ı (Res~ il-i Mastakimzade içinde, TSMK, Yen ll er, nr. 4404/ 17, 

vr. 136b·l37a} 

taza ez-Zebidi'nin (ö !205 / 1790) Şer
J:ıu 'ş-şadr ii şerJ:ıi esmô.'i ehli Bedr adlı 
eserleri bunlar arasında sayılabilir (bu 
konudaki eserler hakkında daha fazla bilgi 
için bk. Okiç, s. 43-44 ; Bikai, Ehlü Bedr 
[n şr. A. Fahüril. naşirin giri ş i , s. 20-21). 
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EHL-i BEYT 
( 4.\~l) 

Hz. Peygamber'in aile fertleri için 
kullanılan bir tabir. 

..J 

"Ev halkı" anlamına gelen Ehl-i beyt 
(ehlü'I -beyt) terkibi ev sahibiyle onun eşi
ni, çocuklarını, torunları ve yakın akra
balarını kapsamına alır. Cahiliye devri 
Arap toplumunda kabilenin hakim aile
sini ifade eden Ehl-i beyt tabiri, İslami 
dönemden itibaren günümüze kadar sa
dece Hz. Peygamber'in ailesi ve soyu ma
nasına gelen bir terim olmuştur. Daha 

çok Şii kaynaklarında bunun yerine ıtre 
( ö__,:.JI ) kelimesi de kullanılır. 

Kur'an-ı Kerim'de ehl ve beyt kelime
leri birçok ayette geçer. Bu ayetlerden 
anlaşıldığına göre ehl "sahip, taraftar" 
gibi sözlük anlamlarından başka "ay
nı mekanı paylaşanlar; bir dine yahut 
peygambere inananlar; zevce"; beyt de 
"ev. Allah evi (cami)" ve "aile" manaların
da kullanılmıştır (M. F. Abdülbakı, "ehl", 
"beyt" md.leri). "Ehlü'l-beyt" terkibi ise 
üç ayette geçmektedir. Bunların birinde 
Hz. İbrahim' in (Hüd ı ı / 73). birinde Hz. 
Musa'nın (el-Kasas 28/ 12), birinde Hz. 
Peygamber'in (el-Ahzab 33/33) Ehl-i beyt'i 
zikredilerek Hz. Musa'nın ev halkı, diğer
lerinin de hanımları kastedilmiştir. Hz. 
Peygamber'in hanımiarına hitap eden 
ayette Allah'ın onları buyruklarına itaat 
etmeye çağırdığı ve böylece kendilerini 
günahlardan temizlerneyi dilediği anla
tılmıştır. 

Hadis olarak nakledilen çeşitli rivayet
lerde de Ehl-i beyt tabiri yer almakta
dır. Bunların bazısında ashabın (Buhari, 
"Şavm", 30), birçoğunda ise Hz. Peygam
ber'in ev halkından bahsedilmiştir. Re
sül-i Ekrem'in ev halkından söz eden 
rivayetlerin bir kısmında belirtildiğine 

göre Resülullah ashaba, Kur'an ile Ehl-i 
beyt'inden ibaret olan iki değerli kaynak 
bıraktığını söylemiş ("sekaleyn" hadisi) 
ve onlar hakkında dikkatli olmalarını is
temiştir (Müsned, V, 181; Müslim, "Feza'i
lü'ş-şal_ıabe" , 36). Ancak daha yaygın olan 
rivayetlerin bir kısmında -mesela Veda 
hutbesinde- sadece Kur'an zikredilmek
te, bazılarında ise onunla birlikte sün
nete sarılma hususuna önem verilmek
tedir (mesela bk. Ebü Davüd, "Menasik", 
56; İbn Mace, "Menasik", 84; el-Muuat· 

ta', "Kader", 3). 
Hz. Peygamber'in Ehl-i beyt'ine kim

lerin dahil olduğu meselesinde farklı gö
rüşler mevcuttur. Bazı rivayetlere göre 
Resül-i Ekrem, Zeyneb ile evlendiği gün 
başta Aişe olmak üzere bütün hanımla
rının odalarını dolaşmış, her birine. "Al
lah'ın selamı üzerinize olsun ey Ehl-i 
beyt! " diye hitap etmiş ve onların Ehl-i 
beyt'in asıl mensupları olduğunu vur
gulamıştır (Buhar!. "Tefsir", 33 / 8). Diğer 
bazı rivayetlere göre ise Ehl-i beyt'e iliş
kin ayet (el-Ahzab 33 / 33). Hz. Peygam
ber hanımlarından Ümmü Selerne'nin 
odasında iken nazil olmuş, ResOluilah 
da orada bulunan veya sonradan gelen 
Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'i abasının 
altına alarak. "Allahım , bunlar benim 
Ehl-i beytimdir, onları günahlarından te-


