
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-
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!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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dü. Başlangıçta Hasan'ın oğlu Ebü'I-Me
all'yi tahta geçiren Muzaffer çok geçme
den iktidara el koydu ve kendisinin Sam
samüddevle tarafından Batlha'ya vali ta
yin edildiğini gösteren sahte bir belge dü
zenledi. Böylece yaklaşık yarım yüzyıl sü

. ren Batlha Emirliği sona erdi. im ran b. 
Şahin'in bir diğer oğlu Ebü'I-Heyca Mu
hammed 412'de (1021) Batlha'da iktidarı 
ele geçirmek istediyse de başarılı olama
dı. 
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iMRANi, Ali b. Ahmed 

(bk. ALİ b. AHMED ei-İMRANi). 
_j 

ı ı iMRANi, Yahya b. Ebü'l-Hayr 
(~f_rı..o)f _r.;.Jf .s.f 0! ~) 

Ebü'I-Hüseyn Yahya b. Ebi'I-Hayr 
b. Salim b. Es'ad ei-İmrani el-Yemani 

(ö. 558/1 163} 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

489' da ( 1 096) Cened'in doğusunda bu
lunan Seyr'de (Masnaatü Seyr) doğdu . im
ran b. Rebia b. Abs'ın soyundan gelmek
tedir. Bazı kaynaklarda Salim babası 
Ebü 'I-Hayr'ın, Es'ad da dedesinin adı ola
rak kaydedilmektedir. İmrani Cened, Zül
hafar ve Züssüfal'de. ayrıca diğer bazı 
merkezlerde Musa b. Ali es-Sa'bi. Abdul
lah b. Ahmed ei-Hemedc'ml. Zeyd b. Ha
san ei- Fayişi ve Zeyd b. Abdullahei-Yefal 
gibi alimlerden öğrenim gördü; Yemen'in 
önde gelen Şafii müctehidlerinden biri 
oldu. Kendisinden de başta oğlu Tahir b. 
Yahya ei-İmrani. amcasının oğlu MuJ:ıam
med b. Musa ei-İmrani. Ahmed b. Mu
hammed ei-Büreyhi olmak üzere birçok 
alim ders aldı (talebelerinin bir listesi için 
b k. ibn Se m üre ei-Ca'dT, s. 185-210}. İmra-
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ni S17 (1123) yılında Zueşrak'a yerleşti. 
S21 'de (1127) hacca gitti. Hac sırasında 
Eş'ari alimi Muhammed b. Ahmed eş
Şerif el-Osmani ile çeşitli konularda tar
tıştı, halku'I-Kur'an meselesinde Hanbe
lller'in görüşünü savundu. S49 (1154) yı
lına kadar ikamet ettiği Seyr'de karışık
lıklar çıkınca Züssüfal'e. ardından Zueş
rak'a yerleşti. Burada yedi yıl kaldıktan 
sonra Dıras'a ve arkasından tekrar Züs
süfal'e göç etti. 26 Reblülahir SS8'de (3 
Nisan 1163) çıkan siyasi karışıklıklar sıra
sında öldürüldü. 

Eserleri. 1. el-Beyan. Yemen bölgesin
de Şafii fıkhına dair yazılmış en önemli 
ve hacimli eserlerden biri olup Ebu İshak 
eş-Şirazl'nin el-Müheg;g;eb adlı kitabının 
şerhi yanında diğer kaynaklardan bazı 
ilaveleri ve mezhebe aykırı görüşleri ihti
va etmektedir. Yaklaşık on cilt olduğu söy
lenen eserin bazı nüshaları günümüze 
ulaşmıştır (Darü'l-kütübi ' l-Mısriyye, Fıkhü 

Şafii, nr. 25; TSMK, Reva n Köşkü , nr 6 ı 6, 

ll. ci lt; ay rı cabk. Abd ull ah Muhammed 
ei-HabeşT, s. ı 93). z. el-İntişar fi'r-red 
'ale'l-Kaderiyyeti'l-eşrar. Dönemin ön
de gelen Zeydl- Mu'tezill alimlerinden 
Ca'fer b. Ahmed et-Temlml'nin ed-Da
mig li'l-bdtıl min meg;ahibi'l-f:!anabil 
adlı eserine reddiye olarak kaleme alı
nan kitapta ayrıca Eş'arller'in görüşle
ri tenkit edilmiştir (Darü'l-kütübi'I-Mıs
riyye, Kelam, nr. 818, 835: ay rıca b k. a.g.e., 
S. 105) . 

imranl'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır : ez-Zeva'id (ŞTra
zT'nin ei-Mühe??eb'ine, diğer kaynaklardan 
ilave ett i ği meseleleri derleyip ta' likatta 
bulunduğu bir eserdir), Müşkilatü'l-Mü
heg;g;eb, Gara'ibü '1-V asit ( Gazzall' ni n ki
tab ı üzerine yazılmıştır), Mu.l]taşaru İJ:ı
ya'i 'u1Umi'd-din, ŞerJ:ıu'l-Vesa'il (Gaz
zal!' nin münazaraya dair ei-Vesa'il ila taf:ı
~i~i'd-dela'il'inin şerhidir). Ma]föşıdü'l

Lüma' (ŞTrazT'nin fı kıh usu lüne dair eseri 
üzerine yazılmı ştır). Mena]fıbü'l-İmam 
eş-Şdfi'i. 
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Bugün Gökçeada adıyla bilinen, 
Çanakkale iline bağlı 

ilçe ve ada. 
_j 

Ege denizinin kuzeyinde Çanakkale Bo
ğazı'nın batısında Gelibolu yarımadasına 
18 km. mesafede bulunmakta olup 279 
km2 '1ik yüzölçümü ve 92 kilometrelik kıyı 

uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük adası
dır. Stratejik açıdan büyük önem taşıyan 
adadaki Avlaka Burnu Türkiye'nin en batı 
ucunu oluşturur. 1970'1i yıllara kadar kul
lanılan imroz adı Grekçe İmbros'tan gelir. 

Bugün bu ad yerini Gökçeada'ya bırak
mıştır. 

Adanın iskan tarihinin ne kadar eskiye 
in diğine dair kesin bilgiler yoktur. Burada 
yer alan antik İmbros şehrinin kimler ta
rafından kurulduğu da bilinmemektedir. 
Kaleköy yakınlarında harabeleri bulunan 

antik İmbros şehrinin ilkiskan yeri oldu
ğu düşünülmektedir. Burası kıyıda küçük 
bir körfeze bakan mevkide bulunuyordu. 
Diğer önemli yerleşme mahalli. kıyıdan S 
km. kadar içeride bugünkü ilçe merkezi
nin bulunduğu SO m . yüksekliğindeki bir 
tepe üzerindeki antik Panagia idi. Milat
tan önce SOO'de Atina'ya bağlanan ada 
bir asır sonra Delos birliğine tabi oldu. Ro
ma hakimiyeti ardından Bizans idaresi 
altına girdi. Latin istilası ( ı 204) sırasında 

Latin imparatorluğu'na dahil oldu. Latin 
hakimiyetinin sona erişiyle birlikte yeni
den Bizans toprağına katıldi. Stratejik 
önemi dolayısıyla Bizanslılar 1261'den iti
baren Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de tica
ri faaliyetlerini arttıran ve bazı adaları el
lerinde bulunduran Ceneviz ve Venedikli
ler'e karşı adayı ellerinde tutmaya çalıştı
lar. Özellikle komşu Taşöz ve Semadirek 
hakimi Cenevizli Gattilusio ailesi imroz'u 
kendi nüfuz alanı içine almak için gayret 
sarfetmekteydi. Bu maksatla XIV. yüzyıl
dan itibaren bölgede faaliyet gösteren 
Osmanlılar'ı buradan uzakta tutmak için 
her türlü siyasi manevrayı yaptıkları. hat
ta yıllık vergi ödemeyi kabullendikleri be
lirtilir. 1403'te bu sulardan geçen İspan
yol seyyahı ve elçisi Clavüo. imroz'un Bi
zans'a ait olduğunu yazar. Yine 1444'te 
Anconalı Cyriacus da buranın Bizans'ın 
elinde bulunduğunu belirtir. 

istanbul'un fethinden sonra aslen im
rozlu bir asilzade olan tarihçi Kritobu
los'un anlattıklarına göre adadaki idare
ci zümre korkuya kapılıp Kefalos Burnu'n-


