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Hz. Meryem'in babasının adı. 

.J 

İmran kelimesinin aslının İbranice Am
ram olduğu söylendiği gibi Süryanlce'den 
geldiği de ileri sürülmektedir. Öte yandan 
Arapça amr kökünden türediği , islam'
dan önce Arabistan'da kullanıldığı , Safe
vi kitabelerinde bu isme rastlandığı nak
ledilmektedir. Ancak Meryem'in babası
nın adı olması sebebiyle kelimenin İbrani 
menşeli olduğunu kabul etmek daha isa
betli görünmektedir (J effery, s. 2 ı 7). 

AI-i imran süresinin 33 . ayetinde 
Adem'in , Nuh'un , İbrahim ailesiyle im
ran ailesinin seçilip alemiere üstün kılın
dığı belirtilmektedir. Aynı sürenin 35. 
ayetinde imran'ın karısının doğacak çocu
ğu rabbe adadığını ve ona Meryem adını 
verdiğin i bildiren kısımdan ve Tahrim sü
resinde (66/ 1 2) "İmran kızı Meryem" ifa
desinden anlaşıldığına göre İmran ailesin
den maksat Hz. Meryem ile oğlu İsa'dır. 
Tevrat'a göre imran (Amram) Hz. Musa, 
HarCın ve kız kardeşleri Meryem'in (M i
ri am- Miryam) babası olup İsa'nın annesi 
Meryem ' le bir alakası yoktur. Arnram, 
Ya'küb'un tarunu Kohat'ın oğludur (Sa
yı lar, 26/59; ı. Tarihl er, 6/2-3; 23/12- 13). 

Kur'an'da adı geçen İmran 'ın kim oldu
ğu hususunda isıarn alimleri tarafından 
farklı görüşler ileri sürülmüştür. Muka
til , " İmran ailesi " ifadesindeki İmran ' ın 
Musa ve HarCın 'un babası olup şeceresi
nin Hz. Ya'küb'a dayandığını söylemekte, 
Kelbi ise Meryem'in babası ve Hz. Süley
man'ın soyundan olduğunu nakletmek
tedir (Kurtubl, IV, 63). Ancak aynı adı ta
şıyan sürede AI-i İmran ile alakah olarak 
anlatılanlar dikkate alındığında İmran ' ın 
Hz. MCısa'nın değil Hz. Meryem'in babası 
olduğu anlaşılır. Zemahşeri, Al-i İmran 
hakkında bilgi verirken bunların . imran 
b. Yashur'un çocukları Musa ve HarCın 
veya im ran b. Masan 'ın kızı Meryem ile 
oğlu İsa olduklarına dair rivayetleri nak
lettikten sonra bu iki İ mran arasında 
1800 yıl bulunduğunu belirtir ve ayette
ki İmran'ın Hz. Meryem'in babası oldu
ğunu kaydeder ( el-Keşşa{. ı . 185). 

Hıristiyanlara göre Meryem'in babası 
Ahd-i Cedid'de zikredilmemekte. apokrif 
kabul edilen İnciller 'den Protovengeli
um'da isminin Yoakim (Joachim) olduğu 
belirtilmektedir. Yine bu apokrif İncil'de 
Meryem'in dedesi Mathan'ın Meryem. So
be ve Hannah adlarında üç kızı olduğu . 
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kızlardan Sobe'nin Zekeriyya' nın hanımı 

Elisabeth'in annesi, Hannah'ın da Bakire 
Meryem'in annesi olduğu nakledilmekte
dir (DB, III . s. 629) 

Kur'an'da Meryem ayrıca HarCın'un kız 
kardeşi olarak tanıtılmış. İsa 'yı dünyaya 
getirdikten sonra kavmi kendisini. "Ey 
HarCın'un kız kardeşi! Senin baban kötü 
bir insan değildi; annen de iffetsiz değil
di" diyerek babasız bir çocuk dünyaya ge
tirdiği için kınarnıştır (Meryem ı 9/28). 

Kitab- ı Mukaddes literatürü çerçeve
sinde bilinen yegane HarCın. Hz. Musa ile 
Meryem'in kardeşi Harün'dur. İmran da 
(Amram) bunların babası olduğu için hı
ristiyanlar. İslami kaynaklarda bir taraf
tan Hz. İsa ' nın annesi Meryem'in Ha
run'un kız kardeşi olarak takdim edilme
sini (Meryem ı 9/ 28). diğer taraftan im
ran'ın Hz. Musa. HarCın ve kız kardeşleri 
Meryem'in babası iken Hz. İsa 'nın annesi 
Meryem'in babası olarak gösterilmesini 
iki Meryem 'in karıştırılması olarak değer

lendirmektedir. Müslümanlara göre ise 
iki İmran. iki HarCın ve iki Meryem'in mev
cudiyeti görüşünden hareketle birinci 
grup, HarCın ve kız kardeşi Meryem ile ba
baları İmran 'dan , ikinci grup İmran . kızı 
Meryem ve Meryem'in erkekkardeşi Ha
rün'dan oluşmaktadır. Musa. HarCın ve 
Meryem ile babaları Arnram Tevrat'ta yer 
almakta. dolayısıyla yahudiler ve hıristi
yanlarca bilinmektedir. Ancak Hz. Mer
yem'in babası yalnız Kur'an'da İmran diye 
adlandırılmakta ve hiçbir hıristiyan kay
nağında Meryem'in babasının adı olarak 
yer almamakta, yine Hz. İsa'nın annesi 
Meryem'in HarCın adında bir kardeşinin 
mevcudiyeti bilinmemektedir. Böylece 
müfessirler biri Musa'nın. diğeri Mer
yem'in babası olmak üzere iki İmran bu
lunduğunu . Kur'an'da adı geçen İmran'ın 
Meryem'in babası olduğunu kaydetmek
tedir. Hz. Musa'nın babası İmran'ın şece
resi imran b. Yashur b. Kahes (Fahas) b. 
Levi b. Ya'küb b. İshak; Hz. Meryem'in ba
bası imran ' ın şeceresi de İsa b. Meryem 
b. İmran b. Masan (Matan) b. Süleyman b. 
DavQd b. İşa b. Yehuza b. Ya'küb b. İshak 
olarak verilmektedir (Zemahşe ri, 1, 185; 
Kurtub! , IV, 63). 

Muhammed Hamidullah'a göre Kur'an'
daki "imreetü İmran " ifadesi " İmran'ın 
soyundan gelen kadın" anlamındadır ve 
burada İmran bir şahıs adından çok ka
bile adı olarak anılmaktadır. Hamidullah, 
"Ey HarCın'un kız kardeşi" olarak tercüme 
edilen ayeti (Meryem I 9/28). "Harun'un 
kızı. ey kız kardeş" şeklinde çevirmekte 
ve HarCın'un soyundan gelen kız kardeş 

diye anlamaktadır. Zira Arapça'da "uht" 
kelimesi bir kabilenin mensubu için de 
kullanılmaktadır (Le saint Coran, s. 54 , 
307; ay rı ca bk. Arnaldez, s. 33-34). 

Batılı alimierin yukarıda zikredilen ten
kitleri kutsal kitaplarındaki ifadelerle çe
lişmektedir. Luka ineili 'ne göre Zekeriy
ya'nın eşi Elisabeth. Hz. İsa ' nın annesi 
Meryem'in akrabası olup HarCın kızların
dandı (inci! , 1/5, 36). Meryem'in annesiy
le Yahya'nın annesinin kardeş oldukları 
kabul edilmektedir (DB, 11/2, s. ı 689). Ze
keriyya, Abiya ailesinden bir kahin (1. Ta
rihl er. 24/ 10; Luka, 1/ 5). eşi Elisabeth de 
ruhban sınıfından bir aileye mensup olup 
babası yoluyla HarCın 'un soyundan ve Levi 
kabilesindendir. dolayısıyla Hz. HarCın 'un 

kızlarındandır (a.g.e., 1112. s. 1689). Bu ge
leneğe sahip bulunan halkın. böyle bir 
aileden gelen ve mabede adanan Mer
yem'e "Harun'un kız kardeşi" demesi ta
biidir. 
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İMRAN b. HITTAN 
(.:ılk...;.r. wl~) 

(ö . 84/ 703) 

Hariciler 'in önemli şairlerinden biri 
(bk. HARiciLER). 

İMRAN b. HUSAYN 
( ~.:,r. .:ıt~) 

Ebu Nüceyd İmran b. Husayn 
b. Ubeyd el-Huzal el-Ezdl 

(ö. 52/672) 

Sahabi . 

..., 

.J 

..., 

.J 

Hayber'in fethi sırasında (7/628) babası , 

kız kardeşi Hırnık ve EbQ Hüreyre ile bir
likte müslüman oldu; daha önce müslü
man olduğu da zikredilmiştir (ibn Sa 'd, 
VII , 9; Abdüssettar eş -Şeyh , Il , 45, 5 ı) . Hz. 



Peygamber ile beraber gazvelere katılan 
imran, Mekke'nin fethinde Huzaa kabile
sinin bayraktarlığını yaptı. Kabilesiyle bir
likte yaşadığı için ResUl-i Ekrem ile irtiba
tını sürdürdü; sık sık Medine'ye giderek 
Hz. Peygamber' den, ayrıca Hz. Ebu Bekir, 
Osman ve Ma'kıl b. Yesar'dan hadis riva
yet etti. Oğlu Nüceyd ve azatlısı Ata ile 
Hasan-ı Basri. Mutarrif b. Abdullah, Ebu 
Reca ei-Utaridi, Ebü'I-Esved ed-Düeli, Mu
hammed b. Sirin, Abdullah b. Büreyde ve 
Şa'bi ondan rivayette bulunanlardan ba
zılarıdır. 

Basra şehri kurulunca imran, halka dini 
bilgileri öğretmesi için Halife Ömer tara
fından buraya gönderildi. Daha sonra Hz. 
Osman'ın Basra valisi Ziyad b. Ebu Süf
yan'ın (veya Abdullah b. Amir) isteğiyle Bas
ra kadılığına getirildi. Ancak bu görevi sı
rasında haksızlıkyaptığı gerekçesiyle ken
disine itiraz edilmesi üzerine görevinden 
istifa etti (Vekl". ı. 291 ). Bununla beraber 
fetva vermeye devam ettiğinden fetva 
ehli sahabiler arasında zikredilmiştir. im
ran b. Husayn, resmi görevinden ayrıldık
tan sonra hayatını Basra mescidinde ha
dis okutarak geçirdi ve 52 (672) yılında 
Basra'da vefat etti. Hasan-ı Basri ondan 
daha değerli bir kişinin Basra'ya ayak 
basmadığını söylemiştir. imran'ın bu şeh
rin kültür ve idari yapısının sağlam te
meller üzerine oturtulmasında büyük 
emeği geçmiştir. Siyasi açıdan karışık bir 
dönemde görev almakla birlikte fitneler
den uzak durmayı başarmış, Emevi ida
resi tarafından resmi görevlere getirilme
sine rağmen Hz. Ali'ye karşı sürdürülen iç 
savaşta yer almamıştır. 

Güzel giyinmeyi seven imran'ın, "Allah, 
kuluna verdiği nimetin işaretinin onun 
üzerinde görülmesinden hoşlanır" mea
linde bir hadis rivayet ettiği (Müsned, IV, 
438). ayrıca kaşına, kılıç kuşanmış bir in
san resmi nakşedilmiş bir yüzük taktığı 
(ibn Sa'd, VII, 10; Zehebi, Il, 510) belirtil
mektedir. Takva sahibi, zeki ve yönetici
lik kabiliyetine sahip bir kişi olduğu bili
nen imran özellikle sünnete uymanın zo
runluluğu hususunda pek çok hadis nak
letmiştir. Hadis rivayet ettiği meclislerde, 
haber verdiklerinin bir kısmının Kur'an'
da bulunmadığını söyleyen kimselere ah
kamla ilgili pek çok ayrıntının Kur'an'da 
yer almayıp sünnetle belirlendiğini , Hz. 
Peygamber'in emirlerine uyulmasının 
Kur'an emri olduğunu söylemiştir (EbG 
DavGd, "Zekat", ı; Abdürrezzak es-San'a
ni, XI, 255; ibn Ebu Asım, ll, 386; Hakim , 
I, 109-1 10). Zehebi onun 180 rivayetinin 
bulunduğunu kaydetmekteyse de (A'Ui-

mü 'n-nübela', II, 5 I I) Ahmed b. Hanbel'in 
eJ-Müsned'inde 193 rivayeti mevcuttur. 
Hadislerinden dokuzu ŞaJ:ıil:ı-i Bui)ô.rive 
ŞaJ:ıil:ı-i Müslim'de müştereken, dördü 
sadece Buhari ve dokuzu sadece Müs
lim'de yer almaktadır. Abdurrahman Mu
hammed Sirac Dirô.sô.tü merviyyô.ti'ş
şaJ:ıô.biyyi'l-celil 'İmrô.n b. Ijuşayn ii 
Müsnedi'l-İmô.m AJ:ımed b. Ijanbel 
adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır 
(I 400 , Camiatü Ümmi ' l-kura külliyyetü 'ş 

şer!a [ Mekke 1) 
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iMRAN b. şAHiN 
(~ı.;. .:i ..:,ıf_,.w:) 

İmr€m b. Şahin es-Süleml 
(ö. 369/979) 

Batiha Emirliği'nin (Şahinller) 
kurucusu ve ilk emiri. 

_j 

Vasıt'a bağlı Camide'de doğdu. işlediği 
bir cinayet sebebiyle Batiha'ya kaçarak 
burada gizlenmeye çalıştı. Çok geçmeden 
çevredeki avcıları ve eşkıyayı etrafında 
toplayarak Batiha'dan geçen yolcuların 
mallarını gasbetmeye başladı , yakala
nacağını anlayınca Basra hakimi Ebü'I
Kasım el-Seridi'ye sığındı. Bir süre son
ra Seridi tarafından Batiha'ya vali tayin 
edildi. imran, bu görevi sırasında Ba
tiha ' nın yüksek yerlerinde kaleler inşa 
etti, askeri gücünü giderek arttırma
ya başladı ve kısa zamanda bölgede ha
kim unsur haline geldi (338/949). Bağ
dat ile Basra arasındaki Dicle su yolunun 
kontrolü imran'ın eline geçti. Batiha'da 
ortaya çıkan bu durumu endişeyle karşı
layan Irak Büveyhi Hükümdan Muizzüd
devle, naibi Ebu Ca'fer es-Saymeri'yi im
ran'ın üzerine sevketti. Ancak imadüd
devle'nin ölümü üzerine Batiha'ya düzen
lediği seferlerden vazgeçti. 339 (950) yı-

İMRAN b. $AHiN 

!ında ise Ruzbihan ed-Deylemi ile veziri 
Mühellebi'yi büyük bir orduyla Batiha'ya 
gönderdi. Meydana gelen savaşta Mühel
lebi'nin pek çok askeri öldürüldü; kendisi 
ölümden güçlükle kurtuldu. Bu olaydan 
sonra Muizzüddevle, imran'ın Batiha'daki 
hakimiyetini resmen kabul etmek mec
buriyetinde kaldı ve onu Batiha'ya vali ta
yin etti. imran, beş yıl sonra Muizzüddev
le'nin öldüğüne dair şayialar çıkınca Ah
vaz'dan Bağdat'a gitmekte olan bir kafi
leye saldırıp para ve ticaret maliarına el 
koydu. Muizzüddevle'nin tepkisi üzerine 
paraları iade etti, ancak gasbettiği mal
Iarı geri vermedi. Muizzüddevle de RGzbi
han'ı tekrar imran üzerine sevketti. Ruz
bihan hücuma geçmeden imran Büvey
hiler'e karşı isyan bayrağını açtı. Muizzüd
devle, 356'da (967) Uman'a karşı yapa
cağı sefer sırasında Batiha'ya da uğrayıp 
isyan ı bastırmaya karar verdi, fakat bu 
kararını gerçekleştiremeden öldü. Yerine 
geçen oğlu Bahtiyar, imran ile anlaşma 
imzalayarak isyana son verdi. 

360 (971) yılında Batiha bir defa da 
Bahtiyar tarafından kuşatıldı; fakat yine 
başarı sağlanamadı. Daha sonraki yıllar
da taraflar arasında dostane münasebet
ler kuruldu. Bahtiyar, 363'te (973-74) Se
bük Tegin'in isyanıyla karşılaştığı zaman 
imran b. Şahin'e hil'at gönderdi, kızıyla 
evlenmek istediğini bildirdi ve yardım is
tedi. imran onun her iki teklifini de red
detti. 

imran b. Şahin, Adudüddevle'nin kısa 
süreli ilk Irak hakimiyeti sırasında mevki
ini korumak için bağlılığını bildirmek üze
re ona elçiler gönderdi (364/974-75), fakat 
çok geçmeden taraf değiştirerek Irak'ta 
Adudüddevle karşısında oluşan muhale
fet içinde yer aldı. Asker göndererek bu 
muhalefeti destekledi. 366'da (976-77) 
Adudüddevle'nin tekrar lrak'a yürümesi 
üzerine zor durumda kalan Bahtiyar'dan 
yeni bir yardım çağrısı alan imran onu 
Batiha'da ağırladı ve kendisine askeritec
hizat yardımında bulundu. Bahtiyar da 
ona Muinüddevle lakabını verdi. 

Muharrem 369'da (Ağustos 979) imran 
ölünce yerine oğlu Hasan geçti. Büveyhi 
Hükümdan Adudüddevle de aynı yıl Ba
tiha'yı kuşattı; fakat başarısız oldu. Ha
san, Adudüddevle'ye tabi olmak ve vergi 
vermek şartıyla hakimiyetini korudu. im
ran'ın diğer oğlu Ebü'I-Ferec 372'de (982-
83) Hasan'ı öldürerekyerine geçti ve bu 
değişikliği yeni Büveyhi hükümdan Sam
samüddevle'ye onaylattı. Ancak ertesi yıl 
Ebü'I-Ferec. imran'ın kumandanlarından 
Muzaffer b. Ali Hacib tarafından öldürül-
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