
Türk Dünyası Araştırmaları Sayı : 157 Ağustos 2005 

KAFKAS SAV AŞLARI ESNASINDA 
• A A • • • "'-' • • 

"IMAM-1 HADiS" KIMLIGI PROBLEMi 

:· 

(1812-1825) 

Mustafa AYDIN* 

ÖZET 

Bıı makalede, Rııslann Kafkasyayı işgale başladığı 
XVIII. yüzyıl sonlarından işgalin genişleyerek devam ettiği 
XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar ki safhada Kafkas lıalkları
mn Rus işgaline karşı örgütleyen ve liderlik eden imamlara 
(İmam Mansıır, İmam Gazi Muhammed, İmam Hamzat. İ
mam Şariıil) bir belgeye dayanızarak "imam Hadis" admda 
bir imamın dalıa ilave edilip edilemeyeceği hususuna yine 
bir belgeyle cevap aranmaktadır. 

_ Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Çeçen, Rus, İ
mam Mansur, İmam Hadis, İnıiim-ı Hadis, Çeçenistan, Naz
ran Kalesi, Demirkapı, Anapa. 

Çeçen halkının Rus işgaline karşı günümüzde de devam eden mücadelesi çok uzun 
bir geçmişe sahiptir. Bu süreç özellikle 17.68-1774 Osmanlı-Rus Savaşı 'nın Osmanh 
Devleti'nin mağlubiyetiyle sonuçlanmasının ardından yapılan Küçük Kaynarca Ant
laşması1 ile birlikte ivme kazanmıştır. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin içinde bulun
duğu olumsuz şartları iyi değerl~ndiren Ruslar 1783'de Kırunı2 ilhak etmiş ve yine ay-

• Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi. 
1 Antlaşmaya göre Küçük ve Büyük Kabartaylar Ruslara bırakılmıştı. Küçük Kaynar~ Anllaşması ile il
fili daha detaylı bilgi için bk. Kemal Beydi ili, "KUçUk Kaynarca Antlaşması", DIA. XXVI, 526. 

Kınm'ın ilhakıyla ilgili bk. John W. Zinkeisen, Geschiclıte des osmanische11 Reiclıes in Erıropa, VJ, 
Gotha 1859, 212-396 fasılalarla; V.D. Smimov, Kırınıskoe Hanısvo pod Vrlıoveııstvoııı Oıo111a11skoy Portı 
v XVll/ Sıq/rti, Odessa 1889; Alan W. Fisher, Tlıe Russiaıı Amıexatioıı of ı/ıe Crimea 1772-1783, Carn
bridge 1970; Fikret Sancaoğlu, Keııdi Kalemiııdeıı Bir Padişalım Portresi Sııltaıı !. Abdü/lıa!ııid (1774-
1789), İstanbul 2001, s. 201-211. · 
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nı yıl Kafkaslarda kendine dilli olarak en yakın millet olan Gürcülerle hamilik antlaş
ması3 yaparak bölge Uzerindeki etkisini giderek hissetiirmeye başlamışlardır. 

Rusların bu hamlelerini dikkatle takip eden Osmanlı Devleti hem Küçük Kaynar
ca Antlaşması'yla kaybettiklerini hem de Kmm'ı geri alma düşüncesiyle 1787-1791 
yıllan arasında Rusya ile girdiği savaştan istediği neticeyi alamamıştır. Ancak bu sa
vaş . sırasında Kafkas halklarının Rus işgalci güçlerine karşı verdikleri mücadele Os
manlı Devleti yöneticilerince dikkat ve ilgiyle takip edilmiştir. Nitekim Ruslara kar
şı verilen· mücadelenin lideri ve örgütleyicisi olan İmam Mansur4 hakkında Osmanlı 
Arşivi ve Rus kaynaklarında yer alan bilgi ve belgelere dayanarak yapılan yayınlar 
meselenin önemine işaret eder niteliktedir. 

İmam Mansur'un Ruslara karşı verdiği mücadele esnasında 1791 'de esir düşmesi ve 
13 Nisan 1794 'de ölümünün ardından Kafkas mücadelesinde imam Gazi Muhammed'e5 

(1789-1834) kadar olan . süreçte yazılı kaynaklarda başka bir imama tesadüf 
. edilmemektedir. Ancak bu durum 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sür,düğü esnada 

bir Osmanlı belgesinde başka bir imamdan, İmfun-ı Hadis'ten söz edilmesi tizerine 
değişmiştir. Böylece, "acaba bilinen dört imamdan6 başka imam ya da imamlar mı var?" 
sorusunu akıllara getirmiştir. Zira bu hususla ilgili ilk belgeyi bulıın Tarık Cemal Kutlu 
"Kuzey Kafkasya" dergisinde "Gazavat döneminde İmam Hadis" başlıklı makalesinde 
yeni bir imamın müjdesini vermiştir.7 Kutlu'nun transkıibini, sadeleştirmesini ve 
fotokopisini verdiği belgede İmam-ı Hadis ile ilgili; Çeçen kalesi halkından İmam Hadis 
adında birinin ortaya çıktığı, Çeçen halkının kendine tabi olduğu ve yirmi binden fazla 
bir topluluk ile Tuna benzeri Çeçen nehrinden geçerek Nazran kalesini muhasara edip 

· aldığı, halkı katledip içindeki binaJarı yaktıktan sonra çok sayıda esirle Çeçenistan'a 
döndüğü ifade edildik1en sonra, yeniden hazırlık yaptığı, ancak ne mahalle gideceği 
henüz belli olmadığından bu durumun Ruslarda endişeye yol açuğ1 ve Demirkapı'nın 
istihkamıyla meşgul oldukları istihbar olunduğu zikredilerek Nazran'ın Demirkapı'ya 
~ltı konak mesafede olduğu bilgisi de bir not olarak belgeye eklenmiştir. 8 

Bu arada Kutlu'nun "İmam Hadis" diye okuduğu kelimeye yanlış anlamaların 
önüne geçmek için açıklık getirmekte fayda görülmektedir. Metinde zikredilen 
"Hadis" kelimesi "sonradan ortaya çıkan, meydana gelen, yeni çıkan" gibi anlamlara 
gelmek1e olup, kanaatimce kelime bir isme karşılık gelmekten ziyade İmam Man
sur'daİı sonra ortaya çıkan imamı tarif etmek için yani, "yeni ortaya çıkan, adı bilin-
meyen imam" anlamında "İmam-ı Hadis" şeklinde kullanılmış olsa gerektir. . 

Bununla birlikte Kutlu'nun makalesinde de belirttiği gibi belgede İmam-ı Hadis 
ile ilgili bilgiler çok sınırlı olup, ilave yeni belge ve bilgilere ihtiyaç duyulduğµ mu
hakkaktır. Bu bağlamda biz de konuya katkıda buJunacağmı umduğumuz bir belge-

3 
M. Gluşakov, "Oçerki iz lstorii Gruzii i Prisoedinenie eya k Rossi", Kavkaıski Vestnik, nr:7 (lyol 1900), 

s. 15-35; Niko Berdzeaişvili·Simon Canaşia, Gürcistan Tarilıi, lstan!ıul 1997, s. 292-294. 
4 

imam Mansur ile ilgili bk. John F. Baddcley, Rıısların Kafkasya'yı hıilası ve Şeyh Şamil, (3. baskı), ls
tanbul 1995, s. 64-79; Tank Cemal Kutlu, Osnıaıılı Arşiv Belgeleri ile Tilrk Tarilılerinde Kıızey Kafkas
ya 'nın ilk Milli Mficalıidi ve ÖııderOmaııı Maıısur, lsıanbul 1987; Sancaoğlu, a.g.e., s. 224-225. 
5 

Gazi Muhammed'in imam olması bUyUk ihtimalle 1827'den sonradır. Bununla ilgili bk. Baddeley, ; 
a.g.e., s. 237 vd; Kutlu, Çeçen Direni-$ Tarilıi, lsıanbul 2005, s . 195-197. Gazi Muhammed ile ilgili daha 
detaylı bilgi için aynca bk. Muhammed Tahir el-Karaki, Dağıstan Kılıçlannııı Parlaması, lstanbul 1999. 
6 

Bunlar, imam Mansur, Gazi Muhammed, imam Haİıızat ( 1789-1834) ve imam Şamil (1789-1871)'d ir. 
1 

Tank Cemal Kutlu, "Gaza vat döneminde imam Hadis", Kuz.ey Kajka.ıya, sayı:44 (Ağustos-Eylül 1977), s. 2. 
8 Kutlu, a.g.111., 2-5; Kutlu aynı bilgilere Çeçen Direniş Tarilıi adlı eserinde de özetleyerek yer vermekte
dir. Bununla ilgili bk., a.g.e., s. 154-155. 
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yi9 yayınlayarak konuya bir yorum getinnek .istedik. 1825 tarihli olan şukka, Anapa 
~aymakamı Abdullah Paşa tarafından Anapa Muhafızı ve -Trabzon Valisi El-hac 
Hasan Paşa'ya gönderilmiştir. Abdullah Paşa'nm iki bent olarak kaleme aldığı şuk
kanın ilk bendinde, Rus generalin (A.L. Ermolov) Çarguşa'ya gelişi ve ardından 
Abazin kabilesinin Ruslara karşı kazandığı zaferden bahis edildikten sonra, ikinci 
bentte İmiim-ı Hadis'e yer verilmiştir. Daha önceki belgede olduğu gibi bu belgede 
de İmam-ı Hadis ile. ilgili herhangi bir tanımlama yapılmadan doğrudah İmfunı-ı Ha
dis hususuna değinilerek, "dolaşa!) söylentilere göre doğu tarafta İmam-ı Hadis adın
da bir şahsın ortaya çıktığı, Rus askeriyle savaştığı, birkaç kalesini aldığt, şimdi Kız
lar kalesi üzerine yürüyeceği ve hatta asker sayısının günden güne arttığı, etraftan da 
kendine tabi olanlann bulunduğu"nun belirtilmesinin ardından, Paşa'nın kendisi qe 
İmam-ı Hadis'i ve yaptıklarını merak ettiği ve anlatılanların doğru olup olmadığını 
araştınnak için de Çeçenistan'a adam gönderdiği ifade edilmiştir. 

Abdullah Paşa'nın gönderdiği şukka Trabzon Valisi Hasan Paşa'nın eline geçer 
geçmez o da hükümet merkezine gönderdiği mektubunda10 Ahmed Paşa'nın İmam-ı 
Hadis ile ilgili zikrettiği bilgileri aynen tekrarlamıştır. 

İınam-ı Hadis ile ilgili bu iki .belgeyi yazılış tarihi açısından :incelediğimizde Kut
lu'nun neşrettiği belge 9 Cemaziye!evvel 1227 (21 Mayıs 1812) tarihli olup, diğer bel
ge ise 11 Rebiyülahir 1241 (22 Kasım 1825) tarihlidir. Her ilci belge arasında 13 yılı 
aşkın bir fark olduğu görülmektedir. Bu durumda her ilci belgede zikredilen kişinin ay
nı olma ihtimali çok zayıftır. Öyle olmayıp da aynı kişi olduğunu farz ettiğimizde, bel
gede diıha önceki kişiden bahis edilmeyişi tuhaf görünmekle birlikte, bunu o bölgeye 
gönderilen kale komutanlarının daha önceki bilgi ve belgeden habersiz olduğuna ya da 
bu bilgi ve belgenin hükümet çevresinde çok sınırlı kimselerin aşina olup diğ1;rlerinin 
bilgi sahibi olmadığına veya bu kişinin şöhretli biri olmadığına yorduğumuzda, bu se
fer belgenin içeriğinden yola çıkarak durum saptaması yapmak gerekmektedir. Bu du
rumda her-ilci belgeyi içerik açısından incelediğimizde, l 8 12 tarihli ilk belgede İmam-ı 
Hadis ile ilgiİi bilgi verilirken, "İmam-ı Hadis nam bir şahıs zuhfu etti" ifadesi, 1825 
yılında yazılmış olan belgede de, "İmiim-ı Hadis namında bir şahıs peyda ve huniç ey
lemiş" şeklinde tekrarlanmıştır. Her iki tanımlamada farklı imamlardan söz edildiği 
açıktır. Aynı şekilde ilk belgede "İmiim-ı Hiidis'in keramet göstererek Çeçen ~alkım 

. kendine tabi kıldığı" belirtilirken ikinci belgede, " ... yanındaki askeri gün be gün ziya
delenmekte ve etraftan tabi ' iyet olunmaktadır" tarzı benzer ifade yine yeni bir İmam 
ile karşı karşıya olduğumuz intibamı vennektedir. Her iki belgedeki benzeri ifade bi
çimleri bunların aynı şahıs olma ihtimalini ortadan kaldınnaktadır. Zira aynı şahıs ol
duğunu varsaydığımızda, bu sefer neden 13 y]ı sonraki bir belgede adı .tam olarak zik
redilmediği sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu da İmam-ı Hadisler'in yani isimsiz imamla
nn şartların zorlamasıyla ortaya çıktıklarını ve birden fazla olabileceklerine işaret et
mektedir. Ancak bunlarla ilgili kesin bir şey var ise başarılarının devamlı olmayıp, bi~ 
!akis mevzi başarılar şeklinde olduğudur. Bu da kendileri ile ilgili bilgi akışını sürekli 
kılmamakta adeta bir ara parlayan kıvılcım misali yanıp söndü.leleri izlenimi vermekte
dir. Ayrıca konu ile ilgili dönemin önde gelen Rus kaynaklannda11 İrnam-ı Hadisler' le 

9 BOA, HH, 31452-B, (11Rcbiyülahir1241/22 Kasım 1825),Şulla. 
ıo HH, 31452-A, (23 Rebiyülahir 1241/4 Aralık IS25). Anapa Muhafızı ve Trabzon Valisi El-hac Hasan 
Paşa'nın mektubu_ . 
11 V.A. Poııo. Kavknıskaya Vay11a, lI. Stavr:ıpol 1994; A.V. Fadeev, Rossiya i Kavkaz, Moskva 1960: 
N.A. Smimov, Miiridivıı ıııı Kavkaze, Moskv:ı 1963. 
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ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmaması tezimizi doğrular niteliktedir. Netice olarak ' 
İmam-ı Hadisleri bölge halkına uzun yıllar liderlik yapan kişiler olmaktan ziy~de las
mi başarılarıyla temayüz edip, kaybolmuş kahramanlar olarak vasıflandınnak daha 
doğiıi gibi görünmektedir. 

Anapa Ka'immakamı Abdullah Paşa'nın Trabzon Valisine meb'fis şukkasıdır 

Kaba' il bey ve özden ve ulema ve ihtiyarlanndan bundan akdem savb-ı samlleri
ne gönderildiği avanda Rusya Cenerali Aıniloftop ve mühimmat ve edevat-ı harbiye 
ve külliyetlüce askeriye ile. Carguşa nam mahalle gelüp, ikamet ve karar ve kaba'il 
tarafına dest-dıraz-ı hasar eylemekden hali olmadığı ecilden şuriit-ı müsfileha usulle
rini ohşayarak kendüsüne mektub tahririyle adamımız ihraç ve cevabıyla avdet ve 
mektubumuza mukabil yazub g!)nderdiği zeblresi dahi mukaddema savb-ı velinı'
amllerine takdlm-i abidanem kılınmış idi. Elçiler bu canibQ.en azim olduklarından 
çend rfiz sonra ceneral-ı mersum izhiir-ı adüvv ve hasrniyet ile Abazin kabii'ili üzeri
ne hareket edüb kabii'il-i mezbur dilaverleri dahi da'ima basiret üzre olduklanndan 
Rusyalının ol vechile su-i kasd niyetiyle Üzerlerine hareket eylediğini bilüb ve mu
kabelesine çıkub muharebeye tasaddi ve var kuvvetleririi bazu-yı iktidara getüıüb 
Rusya askeri üzerine .tehacum ·eylediklerinden tab-aver-i tahammül edemeyüb peri
şan ve niceleri hake yeksan olarak yine varub Çarguşaya kapanub ikamet üzre iken · 
Abazin kabilesi askeri ve Kabarta kaba'ili askerinden dahi mahlfü olarak Rusyalu-

. nun verasıru bırakmayub kapanmış olduğu Çarguşaya dahi varup ol tarafdari Rusya
luyı koparub mağluben ve me'yı1sen Kuban nehrine uğurladub karşı t~afa geçürüb
asker-i kaba'il yine arkalarından iJdüb ceneral-ı mersum dahi verasına bakamayub 
kaba'iİ askeri on beş yirmi gün kadar güziir ve bir Rusya karyesini alub satub ve Ka
barta güçlerinden dahi birkaç yüz hane kaldİrub beril tarafa geçürinüş olduklmnı ka
ba' il adamlarından ba'zılan gelüb ifade eylemeleriyle bu havalinin nik ü bed zuhfir 
iden ahviilini iş'ara mübaderet eylemek vacibe-i zimmetim olmağla ifüde~i iibida-
nem kılındığı · 

Ve Rusyalunun bu günlerde bir zıyyıklık hiili olmağın. ne cihetden olduğuma'
lı1m. değil lakin bu havallde bu günlerde begayet tevatür ve müştehirdir ki şark tara
fından İmam-ı Hadis namında bir şahıs peyda ve huruç eylemiş ve Rusya askenyle . 
da!ima muharebe iderek birkaç kal'asını alız ve şimdi Kızlar kal'ası nam kal'anın 
üzerine hareket edecek olmuş ve yanında askeri gün be gün ziyftdelenmekde ve et
rafdan tabi '1yyet olunmakdadır deyü begayet tevil.türen haber vi.'"Illeleriyle bu kulları 
dahi şu İmiim-ı Hadis dedikleri şahıs ne rnisüllü adamqır ve bu gfine muharebeye ta
saddi ile bu derece metanet ve kal'alar aldığı ve Kızlar kal'asına gelecek olduğu va
ki' ve sahih midir şu havadis-i mütevatıranın bir gavnna vasıl ve neticesine ıttıla' 
hasıl edeyim deyü tarih-i aıizamdan mukaôdem adamım~z kıillan ihrac v~ irsfil olun
du idi. imam-ı mı1maileyhin olduğu mesafe mahal-i ba'lde olduğundan adamımız 
avdet ve zuhur eylemedi. Bimennihi-te1Üa bundan sonra vürfid ederler ise keyfıyet-i 
mezbı1run vukfi'-i hali savb-ı velinı'amllerine takdim ve iş'ara mübiideret kılınacağı 
kaıin-i ilm-i devletleri buyuruldukda baki emr ti ferman velinimet-biminnetim dev
letl!i !!fendim hazretlerin indir 
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