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Əhməd İbn Harun ƏL-BƏRDİCİ  

 

 

 

Tarix boyu Azərbaycan öz maddi və mənəvi sərvətlərilə 

coğrafiyaşünasların diqqət mərkəzində olmuş, yetirdiyi böyük şairləri, 

alimləri, mütəfəkkirləri və filosofları ilə tanınmışdır. Onlar verdikləri  

töhfələrlə müsəlman Şərqi ölkələrində məşhurlaşmış, mənbə və məxəzlərdə 

Azərbaycan, yaxud Azərbaycan ölkəsindən olan şəxsiyyətlər kimi təqdim 

edilmişlər.Görkəmli səyyah Yaqut Həməvi (1179-1229) Azərbaycanı 

"gözəlliklər və müharibə ölkəsi" adlandırmışdır. Yerin adı pəhləvi dilində 

"od evi" və ya "od xəzinəsi" sözündən götürülmüşdür. Mənbələrdə 

Azərbaycanın Təbriz, Marağa, Xoy, Səlmas, Urmiya, Ərdəbil, Mərənd və 

başqa məşhur şəhərlərinin, yüksək dağlarının olduğu bildirilmişdir. 

Azərbaycanlı hədis alimi Əbubəkr Əhməd ibn Harun ibn Rəvh əl-Bərdici əl-

Bərzəi ən-Nisaburi əl-Bağdadi vaxtilə Kür çayı sahilində Bərdə-Dərbənd 

(Bab əl-Əbvab) karvan yolu üstündə mühüm ticarət məntəqəsi olmuş və 
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haqqında IΧ-Χ əsr ərəb səyyahlarından İbn Xordadbeh, əl-İstərxi, İbn 

Havqəl, əl-Muqəddəsi və b. mütəxəssislərin məlumat verdiyi, qədim 

Bərdənin 14-18 fərsəxliyində yerləşən  orta əsr Azərbaycan şəhərində, 

Bərdicdə dünyaya gəlmişdir. Haqqında danışılan bölgəyə mənsub ikinci bir 

müəllifin tanınmadığı bildirilir. Əhməd ibn Harun əl-Bərdicinin doğulduğu 

tarix dəqiq bilinmir. Onun həyatından bəhs edən qaynaqlar azərbaycanlı 

mühəddisin hicri 230 (m. 845)-cu ildə və ya bundan əvvəl doğulduğunu 

bildirir.  

 

Haqqında danışılan azərbaycanlı alimin Bərdic şəhərinə mənsub olduğunu 

onun adının sonundakı əl-Bərdici (Bərdicli vəya Bərdicə mənsub) 

ifadəsindən də anlamaq mümkündür. Lakin bununla belə Azərbaycanlı 

mühəddis əksər qaynaqlarda həm də əl-Bərzəi kimi təqdim olunur ki, bu da 

onun Bərzə adlı şəhərə mənsub olduğunu bildirir. Bu məsələ ilə bağlı 

araşdırma apararkən aydın oldu ki, VIII-IΧ əsrlərdə mühüm ticarət və 

mədəniyyət mərkəzi olmuş Bərdə şəhərinin adı fars mənşəli olub ərəb 

dilində Bərzəə kimi istifadə olunur. Azərbaycanlı mühəddisin ilk olaraq 

Bərdicli kimi təqdim olunması onun Bərdic şəhərində doğulmuş olmasını 

təsdiqləyir. Onun Bərdicin yaxınlığında yerləşən Bərzəə şəhərinə mənsub 

edilməsinə gəlincə isə düşünürük ki, bu mənsubiyyət orta əsrlərdə Bərzəə 

şəhərinin kifayət qədər inkişaf etməsi və məşhur olmasından irəli gəlmişdir. 

Belə ki, əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən Xilafətin paytaxtı Bağdad 

şəhərini Azərbaycanla birləşdirən ticarət yolları həm də Bərdədən keçirdi. 

Buna görə də Azərbaycanın şimalında şəhərlərarası məsafələr Bərdə 

şəhərindən hesablanırdı. 

 

Hicri ΙΙΙ (m. IX) əsrin ΙΙ yarısı ərəb mədəniyyətinin çiçəklənmə dövrü hesab 

olunur. Bu dövrə aid mədəniyyət abidələrinin, zəngin ədəbiyyat 

nümunələrinin yaranmasında İslam dininin də böyük rolu olmuşdur. Dinin 

bütün sahələrinə olduqca məsuliyyətlə yanaşan müsəlman alimlər hədis 

sahəsində də yüksək əzmkarlıq nümayiş etdirmişlər. Onların bir əsəri ərsəyə 

gətirmək üçün bir çox çətinliklərlə qarşılaşması və lazım gəldikdə uzun 

məsafələr qət etmələri danılmaz həqiqətdir. Belə ki, ilahi vəhyin digər növü 

olan hədislərin ilk qaynağı olan səhabələrin bəziləri Məhəmməd peyğəmbər 

vəfat etdikdən sonra müxtəlif ölkələrdə məskunlaşmışdılar. Buna görə də 

hədis toplamaq üçün səfərə çıxmaq hər bir hədisçi üçün mühüm şərtlərdən 

birinə çevrilmişdir. 

 

Azərbaycanlı hədis alimi əl-Bərdicinin yaradıcılığına yuxarıda qeyd olunan 

sırf hədis qayda-qanunlarını və bu sahənin tələblərini nəzərə alaraq 
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yanaşdıqda onun bu tələblərə lazımi səviyyədə cavab verdiyini görürük.  

Belə ki, o, təhsil almaq məqsədi ilə çox gənc yaşlarında Azərbaycanı tərk 

edərək dini mərkəzlərin təşəkkül tapdığı bir sıra ölkələrə səfərlər etmişdir. 

Azərbaycanlı mühəddis Yaxın Şərq ölkələrini gəzmiş, Nişapur, Bağdad və 

Məkkədə yaşamışdır. Düşünürük ki, onun adının sonunda ən-Nisaburi, əl-

Bağdadi kimi mənsubiyyət bildirən ifadələrin işlədilməsi də məhz bu 

səbəbdən irəli gəlmişdir. Əl-Bərdicinin hədislə bağlı müraciət etdiyi şəhərlər 

arasında Beyrut, Dəməşq, Hums, Misir, Hərran, Kufə və s. şəhərlər də 

mövcuddur. Bundan əlavə aidiyyəti mənbələrdə mühəddisin iki dəfə 

İsfahanı ziyarət etdiyi  tələbəlik həyatının bir qismini də İsfahanda keçirdiyi 

və bu bölgənin tanınmış alimlərindən faydalandığı barədə məlumatlar 

mövcuddur.  

 

Görkəmli Azərbaycanlı mühəddis Əhməd ibn Harun əl-Bərdici elm 

öyrənmək məqsədi ilə bir çox mütəxəssislərə müraciət etmiş və müxtəlif 

elm mərkəzlərində dövrünün məşhur şeyxlərindən, ustadlarından dərs almış, 

hədis əxz etmişdir. Əl-Bərdicinin dərs aldığı müəllimlərin sayı xüsusunda 

onun həyatından bəhs edən qaynaqlarda dəqiq say bildirilməsə də, xronoloji 

ardıcıllığa riayət edilməsə də əldə etdiyimiz məlumatlarda otuzdan çox 

müəllimin ona elm öyrətdiyi, eləcə də onun rəvayət mənbəyi olduğu 

bildirilir. Əbu Səid Abdulla ibn Səid ibn Hüseyn əl-Əşəcc, Ubeydulla ibn 

Abdulkərim ibn Yezid ibn Fərrux əl-Qurəşi ər-Razi, İbn Harun Əbu Cəfər 

Məhəmməd ibn Musa, Məhəmməd ibn İshaq ibn Məhəmməd ibn İshaq Əbu 

Bəkr əs-Sağani əl-Bağdadi, Əbu İshaq İbrahim ibn əl-Hüseyn ibn Əli əl-

Həmadani əl-Kindi, Cəfər ibn İsa ibn Nuh, Məhəmməd ibn Abdulla əl-

Əsəm əl-Məntufi, ər-Rəbi ibn Süleyman Abdulcəbbar ibn Kamil Əbu 

Məhəmməd, Əbu Abdulla Məhəmməd ibn İsmayıl ibn Muğirə əl-Cufi, 

Yusif ibn Səid ibn Müslüm əl-Məsisi, Əbu Yaqub və başqaları Əhməd ibn 

Harun əl-Bərdicinin hədis alimi kimi yetişməsində böyük rol oynamışlar. 

 

Hədis aləmində həm faydalanmış, həm də faydalandırmış bir alim kimi 

tanınan Əhməd ibn Harun ibn Rəvh əl-Bərdici elm sahəsində əldə 

etdiklərini davamçılarına ötürmək istiqamətində də fəal olmuşdur. 

Gələcəyin bir çox hədis alimi əl-Bərdicinin əlində yetişmişdir. Onun 

tələbələri arasında həmyaşıdları ilə bərabər yaşca ondan böyüklərin də 

olduğu bildirilir. Süleyman ibn Əhməd ibn Eyyub əş-Şami əl-Ləhmi, Əbu 

Məhəmməd Həsən ibn Əhməd ibn Saleh Əbu Məhəmməd Saleh əl-

Həmədani əs-Səbii, Əbu Məhəmməd əl-Bağdadi əs-Səvvaf, Əbu Abdulla 

Əhməd ibn Tahir ibn ən-Nəcm əl-Məyanəci,  Cəfər ibn Əhməd ibn Sənan 

əl-Qəttan, Əbu Bəkr Məhəmməd ibn Abdulla əş-Şafeyi, Əbu Əli 
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Məhəmməd ibn Lulu əl-Vərraq, Əbu Əli ibn Səvvaf, Əbu Əhməd əl-Əssal, 

Əbu Əhməd ibn Ədi əl-Cürcani kimi hədis alimləri azərbaycanlı mühəddisin 

tələbələri olmuşlar. 

 

Əl-Bərdicinin həyat və yaradıcılığı hədis elminin yüksək inkişaf etdiyi hicri 

III (m. IX) əsrə təsadüf etmişdir. Bu dövr hədis elminin ən parlaq və ən 

məhsuldar dövrü hesab olunur. Hədis elmi ilə bağlı əsərlərin yazılmasının 

geniş vüsət aldığı, Məhəmməd peyğəmbərin hədislərinin xüsusi bölgülər 

əsasında iri həcmli kitablarda toplandığı, bəzi alimlərin hədisçilərlə bağlı 

araşdırmalar apararaq bu sahədə qiymətli əsərlər yazdığı bir dövrdə dünyaya 

gəlmiş əl-Bərdici özünü xoşbəxt hesab edə bilərdi. Lakin onun adının 

əbədiləşməsində əsas rol oynamış amil doğulduğu dövr deyil, hədis elmi ilə 

bağlı fəaliyyətləri olmuşdur. Bu əsrdə məşhur olmaq, yeni mövzuda əsər 

yazmaq üçün yüksək bacarıq və məharət tələb olunurdu. Bu tələblərə cavab 

verən əl-Bərdici məşhurlar arasında məşhur olmağı bacarmış və əsrinin 

böyük mühəddislərindən birinə çevrilmişdir. Əl-Bərdicinin elmi 

fəaliyyətindən, şəxsi keyfiyyətlərindən danışan İslam alimləri onun 

barəsində daim müsbət fikirdə olmuş, mənfi fikir söyləməmişlər. Bəzi 

alimlərin əl-Bərdici barəsində fikir söyləməklə onu təqdir etmələri onun 

yalnız məşhur alim deyil, həm də əqidəsinə sadiq, səmimi insan olduğundan 

xəbər verir. 

 

Əhməd ibn Harun əl-Bərdicinin tarixə məlum “əl-Kəbair”,” Təbəqatul-əsma 

əl-mufrədə minəs-səhabə vət-tabiin və əshabil-hədis”,” Mərifətul-muttəsil 

minəl-hədis vəl-mursəl vəl-məqtu və bəyanut-turuq əs-səhihə”,” əl-

Mərasil”,” əl-Fəvaid”,” əl-Cərh və ət-tədil” adlı altı ədəd kitabı vardır. Çox 

təəssüf ki, azərbaycanlı mühəddisin hədis fəaliyyətinin araşdırılmasında 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bu əsərlərin hamısı dövrümüzə qədər gəlib 

çatmamışdır. 

 

Yuxarıda sadalanan əsərlərdən birincisi əlyazma şəklindədir. Əsərin bir 

əlyazma nüsxəsi mövcuddur və həmin nüsxə əz-Zahiriyyə kitabxanasında 

81 saylı məcmuənin tərkibində (1-dən 5-ə qədər olan vərəqlər) mühafizə 

olunur. Kitabın dövrümüzə qədər gəlib çıxmış bu əlyazma nüsxəsi əz-Ziya 

əl-Məqdisinin rəvayətinə istinad edir. Əsərin tam adı əlyazma nüsxəsində 

 ”الكبائر في الصحابة من وسلم عليه هللا صلى النبي عن روى من فيه جزء“

[Cuzun fihi mən rəva ənin-Nəbi minəs-səhabə fil-kəbair] (Səhabələrin 

Peyğəmbərdən “əl-kəbair” (böyük günahlar) mövzusuna dair rəvayətlərini 

ehtiva edən cüz kitabı) kimi göstərilmişdir. 
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Etibarlı rəvayət zəncirinin olması, əz-Ziya əl-Məqdisi, İbn Abdulhadi və s. 

kimi hafizlərin bu əsərin əl-Bərdiciyə aid olmasını təsdiqləməsi, hər bir 

hədisin əvvəlində qeyd olunan şeyxlərin müəllifin ustadları olması, müəllif 

tərəfindən rəvayət olunmuş bəzi hədislərin eyni sənədlə haqqında danışılan 

kitabda da yer alması əsərin həqiqətən azərbaycanlı mühəddisə məxsus 

olduğunu göstərən mühüm amillərdir.Həcmcə çox kiçik olmasına 

baxmayaraq, böyük günahlar mövzusuna həsr olunmuş ilk müstəqil hədis 

kitab olması, əl-Bərdicidən sonra uzun müddət bu mövzuya müraciət 

edilməməsi və sözügedən əsərin əsrlər boyu əhatə etdiyi mövzu ilə yeganə 

kitab olması, hədislərin sənədləri ilə birlikdə kitaba daxil edilmiş olması və 

s. xüsusiyyətlər bu əsərin əhəmiyyətindən xəbər verir. 

 

Əl-Bərdicinin dövrümüzə qədər gəlib çıxmış digər əsəri isə yuxarıdakı 

siyahıda ikinci yerdə qeyd olunan əsərdir. Mühəddisin bu əsəri aidiyyəti 

mənbələrdə وأصحاب والتابعين الصحابة من المفردة األسماء طبقات كتاب 

-Təbəqatul-əsma əl-mufrədə minəs-səhabə vət-tabiin və əshabil] الحديث

hədis] (Səhabə, tabiun və hədisçilərin nadir adlarından bəhs edən təbəqat 

kitabı) kimi təqdim olunur. Azərbaycanlı mühəddisin bu əsərinin üç 

əlyazma nüsxəsi mövcuddur. Nüsxələrdən biri Dəməşqdə “əz-Zahiriyyə” 

kitabxanasının  525 saylı hədis bölməsində mühafizə olunur. Haqqında 

danışılan nüsxə VΙ əsrə məxsus, gözəl nəsx xətti ilə yazılmış, hər üzündə 

13-14 sətr olmaqla iki üzlü kiçik parça şəklində olan 20 vərəqdən ibarətdir. 

Əsərin digər əlyazma nüsxəsi isə “əz-Zahiriyyə” kitabxanasının 46 saylı 

məcmuəsinin 228-305-ci səhifələrini əhatə edir. Əsərin üçüncü əlyazma 

nüsxəsinə gəlincə isə bu nüsxə Türkiyə Cumhuriyyətinin, İstanbul şəhərinin 

Köprülü kitabxanasında Ι bölüm, 1152 saylı məcmuədə, 164-172-ci 

vərəqlərdə yer almışdır. 

 

Müəllif haqqında danışılan əsərini beş hissəyə bölərək hər hissəni “təbəqə” 

adlandırmışdır. Təbəqələrin sıralanmasında isə zaman amilini əsas 

götürmüşdür. Beləliklə o, Məhəmməd peyğəmbərin səhabələri ilə başlamış, 

tabiun ilə davam etmiş və daha sonra isə tabiundan sonraki nəslin 

hədisçilərindən bəhs etməklə nadir hesab etdiyi 425 adı haqqında danışılan 

kitaba daxil etmişdir. Bu sayın kitabdakı təbəqələr arasında 

bölüşdürülməsinə gəlincə isə deyə bilərik ki, 105 nəfər birinci, 117 nəfər 

ikinci, 136 nəfər üçüncü, 55 nəfər dördüncü, yerdə qalan 12 nəfər isə 

sonuncu təbəqədə qeyd olunmuşdur. 
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Əl-Bərdicinin “Təbəqat” əsəri hədis elminin rical sahəsində çox qiymətli və 

hal-hazırki tarixədək əldə edilmiş qədim abidələrdən biridir. Müəllif 

haqqında danışılan əsərdə onun tərəfindən əldə edilmiş hədislərin rəvayət 

zəncirində varid olmuş nadir adları bəzi hədis meyarlarını da nəzərə alaraq 

olduqca dəqiq surətdə təbəqələrə bölməklə əsərinə daxil etmişdir. Bütün 

bunlar onun hədis sahəsindəki elmindən və yüksək təcrübəsindən xəbər 

verir. Əl-Bərdicinin məqsədi ümumiyyətlə nadir olan adları deyil, hədislə 

əlaqəsi olan nadir ad sahiblərinin adlarını toplamaqdan ibarət olmuşdur. 

Əsəri diqqətlə oxuduqda həmin şəxslərin bəzən öz təbəqələrində, yaşadıqları 

bölgələrdə və bəzən də daşıdıqları ləqəblərlə, hədis sahəsində məşhur 

olduqları adlarla nadir hesab olunduqları aydın görülür. 

 

Əsrlər boyu hədis mütəxəssislərinin və digər oxucuların əlyazma şəklində 

istifadə etdiyi bu əsər ilk dəfə 1987-ci ildə  tədqiqat, tərcümə və nəşr 

müəssisəsi olan “Dar Təlas” tərəfindən Dəməşqdə çap olunmuşdur. Əbu 

Bəkr Əhməd ibn Harun ibn Rəvh əl-Bərdicinin müəllifi olduğu bu əsər 

Səkinə əş-Şihabi adlı suriyalı tədqiqatçı xanım tərəfindən təhqiq edilmişdir. 

Tədqiqatçı onun nadir adlardan bəhs edən ilk müstəqil kitab olduğunu 

bildirməklə müəllifin savad və bacarığına olan təəccübünü gizlətməmişdir. 

Əsərin təhqiq olunmuş variantı 170 səhifədən ibarətdir. 

 

Əl-Bərdicinin digər əsərlərinə gəlincə isə, həmin əsərlərin yalnız adları 

hədis elminə məlumdur. Müəllifin hədis elminə naməlum əsərləri arasında 

digər üç əsərə nisbətən mənbələrdə  “Mərifətul-muttəsil minəl-hədis vəl-

mursəl vəl-məqtu və bəyanut-turuq əs-səhihə” kitabının adına daha çox rast 

gəlinir. Bu əsərin adı onun hədis üsulu mövzusuna həsr edildiyini deməyə 

əsas verir. 

 

Azərbaycanlı mühəddis əl-Bərdicinin həyatı, yaradıcılığı, elmdə əldə etdiyi 

uğur və müvəffəqiyyətlər, hədis elminə  qazandırdığı orijinal əsərlər onun 

hədis elmində özünəməxsus yerinin olmasından xəbər verir. Bütün bunlarla 

yanaşı, alimin hədis aləmində hansı boşluğu doldurduğunu və hansı sahənin 

təkmilləşməsində yaxından iştirak etdiyinin araşdırılması haqqında danışılan 

mühəddisin hədis fəaliyyətinin öyrənilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Beləliklə, mühəddisin elmi fəaliyyətinə etdiyimiz səyahət Əhməd ibn Harun 

əl-Bərdicinin hədis elminin rical sahəsində daha çox məşhur olduğunu 

deməyə əsas verir. Hədis aləminin məşhur alimlərindən biri olan 

azərbaycanlı hədis alimi Əhməd ibn Harun ibn Rəvh əl-Bərdici hicrətin 301 

(m. 914)-ci ilinin Ramazan ayında Bağdad şəhərində vəfat etmişdir.  


