
iMRAN b. SAHiN 

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). 
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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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İMROZ 

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-


