
verildi. Geniş bir mürid halkasına sahip 
olan imad-i Fakih, Kirman'da yaptırdığı 
tekkede vefat etmiş ve burada defnedil
miştir. 

"Şeyhülislam-ı a'zam" unvanıyla an ı lan 

büyük bir din alimi ve "kıdvet-i ekabir-i 
meşayih" unvanıyla tanınan büyük bir sO
fi olan imad-i Fakih'in şöhretinin Hindis
tan'a kadar yayılmış olduğu kaydedilmek
tedir. Aynı zamanda iyi bir şair olan imad-i 
Fakih'in şiirleri Hfıfız-ı Şlrazl'nin şiirleriy
le konu ve mazmun bakımından benzer
likler gösterir. 

Eserleri. 1. Divô.n. Kaside. gazel, ru
bal, mukattaat. muhammes ve mersiye
lerden meydana gelen eser Rükneddin 
HümayOn-ı Ferruh tarafından yayımlan
mıştır (Tahran 1348 hş/1969). Z. Penç 
Gene. imad-i Faklh' in beş mesnevisini 
Rükneddin HümayOn-ı Ferruh bu adla 
neşretmiştir (Tahran 2537 şahl/1978) . Ki
tapta yer alan eserler şunlardır: a) Şafô.
nô.me (Mü'nisü'l-ebrar). Şah Şüca' adına 
kaleme alınan eser766'da (1365) tamam
lanmıştır. Nizarnl-i Geneevi'nin Mal]ze
nü '1-esrô.r'ının etkisi altında ve aynı ve
zin le (seri') yazılmış olup tasawufi ve ah
laki konu ları içerir (s. 17-91 ). b) Şof:ıbet-

lmad-i Fakih'in MaJ:ıabbetname'sinin ilk sayfası (Süleyma
niye Ktp. , Ayasofya, nr. 4131) 

nô.me. Vezir Reşldüddin Fazlullah-ı He
medanl'nin oğlu Gıyaseddin Muhammed 
adına yazılan ve 731' de ( 1331) tamamla
nan bu mesnevide ahlaka dair çeşitli ko
nular ele alınmıştır (s. 93-148). Eserin 
fütüwet ahlakına dair bölümü Herbert 
Wilhelm Duda tarafından Almanca'ya 
çevrilerek metniyle birlikte yayımlanmış
tır ("Imaduddin Faqıh und die Futuwwa", 
Arehiv Orientalnf, 6 119341, s. 1 12-124). 
c) Maf:ıabbetnô.me-i Şô.hibdilô.n . Taeed
din-i lraki adında bir İlhanlı vezirine ithaf 
edilen mesnevi 732'de ( 1332) tamamlan
mıştır. Eser ruhla beden. bal arısı ile hur
ma. mumla pervane. gülle bülbül, zerre 
ile güneş, sivrisinekle fil gibi çiftler arasın
daki tartışmaları konu alır(s. 149-203) 
d) Dehnô.me. imad-i Faklh'in Şah Şüca'a, 
şeyh! ere ve dostlarına yazdığı mektupları 
ihtiva eder (s. 205-248). e) Tari]Satnô.me. 
Emir Mübarizüddin Muhammed adına 
kaleme alınmış olup 2800 beyitlik tasav
vufi bir mesnevidir (s. 249-431 ). Müellif 
bu eseri nazmederken izzeddin ei-Kaşl'
nin Mişbô.J:ıu'1-hidô.ye, Şehabeddin es
Sühreverdl'nin 'Avô.rifü '1-ma'ô.rif adlı 
eserlerinden istifade ettiğini söyler. 
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iMAD-i HASENI 

-, 
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İmad-i Hasenl-i Seyfi 
(ö. 1024/1615) 

Nesta'lik yazıyı 
güzelliğinin zirvesine ulaştıran 

Safevi hattatı. 
L _j 

961 (1554) yılında Kazvin'de doğdu . Hz. 
Hasan soyundan Kazvinli köklü bir aileye 
mensuptur. Tezkirelerde ve tarih kitapla
rında adı Mlr imad olarak kaydedilmek-

iMAD-i HASENI 

tedir. Müstakimzade, Abdülmuhammed 
Han ve Clement Huart onun imadülmülk 
lakabıyla anıldığını. bu lakabı kendisini hi
maye eden Safevi büyüklerinden bir kişiye 
nisbetle aldığını söylemişlerse de bu bilgi 
doğru değildir. Çünkü ı. Şah Abbas'ın sa
rayına girmeden önce bu lakabı kullandı
ğı bilinmektedir. Müstakimzade, imad'ın 
asıl adının Muhammed, babasının adının 
Hüseyin olduğunu yazarsa da istinsah et
tiği Tekmiletü'n-NefeJ:ıô.t'ta ismini "İmad 
b. İbrahim ei-Hasenl" olarak kaydetme
sine dayanarak kendi adının imad, baba
sınınkinin İbrahim olduğu söylenebilir. 
Müstakimzade, Abdülmuhammed Han 
ve Clement Huart'ın onu Hz. Hüseyin so
yundan göstermeleri. kendisinden yarım 
asır sonra yaşamış olan ve bazan "Mir 
imad-i Sani". çoğunlukla da "Hüseynl" 
nisbesiyle imza atan imad-i Hüseynl ile 
karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. 

imad çocukluğun u Kazvin'de geçirdi. Dev
rinin geleneksel bilgileri yanında Malik-i 
Deyleml'den hat dersleri aldı. Daha son
ra Tebriz'e giderek Muhammed Hüseyin 
adlı hattattan nesta'lik yazının incelikle
rini öğrendi. MOstakimzade onun Baba 
Şah'tan. Hablb ile Abdülmuhammed Han 
ise lsa-yı Rengkar'dan da istifade ettiği
ni yazariarsa da imad'ın gençliğinde çok 

lmad-i Haseni'nin nesta'ıik mail kıtası (iü Ktp., ibnülemin, 
nr. 181-109) 
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iMAD-i HASENI 

yaşlı olan bu hattatların ona hocalık yap
maları zayıf bir ihtimal olarak görünmek
tedir. Ancak İmad'ın bunların yazıların
dan faydalandığı kesindir. 

İmad yazılarında önceleri Mlr Ali Here
vi'yi taklit etti. Onu taklit ederek yazdığı, 
halen Tahran'da Kitabhane-i Saltanatl'de 
bulunan "Münacat-ı Emlrü'l-Mü'minln 
'All İbn Eb!Talib" adlı eser bu tesiri açık 
şekilde ortaya koymaktadır. Tebriz'e git
tikten sonra Baba Şah'ın kıtalarından is
tifade ederek sanatını ilerleten İmad, 
1014 (1605) yılından itibaren Mlr Ali He
revl'nin yazılarındaki istikrar ve sağlam
lıkla Baba Şah'ın yazılarındaki tatlılık ve 
yumuşaklığı birleştirip kendi üslCıbunu 
ortaya koydu. Daha sonra Tebriz'den ayrı
larak bir rivayete göre Osmanlı ülkesine 
gitti. Oradan Hicaz'a geçti. İran'a dönün
ce, 1. Şah Abbas zamanında (ı 587- 1629) 

devletin idari ve askeri işlerini yürüten 
Ferhad Han Karamanlı'nın kütüphanesin
de katip olarak çalışmaya başladı. Onun
la birlikte Simnan, Damgan. Bistam. Ta
beristan. Horasan ve Herat'a gitti. Fer
had Han'ın, kumandanlarından Allahver
di Han tarafından öldürülmesi üzerine 
Kazvin'e döndü. Burada hat hocalığı ya
parak ve yazı yazarak geçinmeye çalıştı. 
Safeviler İsfahan'ı başşehir yaptıkları za
man birçok alim ve sanatkar gibi İmad 
da oraya gitti. 1. Şah Abbas'a bir arzuhal 
göndererek kendini tanıtması üzerine sa
raya davet edildi. Paris'te Bibliotheque 
Nationale'de bulunan bu arzuhal Mehdi 
Beyani tarafından yayımlanmıştır (Mu
ra~~a'-ı Gü/şen, s. 76). 

Sarayda katiplik ve kitap istinsah etme 
yanında şehzadelere de güzel yazı ders
leri veren, ayrıca saray dışından gelenle
rin yetişmesineyardımcı olan İmad, sa
nat hayatının en verimli on altı yılını ge
çirdiği İsfahan'da birçok öğrenci yetiştir
di. Oğlu Mlr İbrahim ile Nüreddin Mu
hammed el-Lahlci, Abdürreşld Deyleml, 
Gevher Şad , Abdülcebbar ei-İsfahanl, Ce
mal, Nuray-i İsfahEıni, Mlr Yahya ei-İsfa
Mnl. Alaeddin Sebzevarl. Mlr Muham
med Mukim et-Tebriz!, Ebu Türab el-İs
fahanl ve imad üslCıbunu İstanbul'a geti
ren Derviş Abdl-i Mevlevl bunların en ta
nınmışlarıdır. 

imad sarayda çok sevilip takdir edilmiş , 
şahın kendisine gösterdiği yakın ilgiye şi
irlerle cevap vererek bu sahada da tema
yüz etmiştir. Kaynaklarda, kendisi gibi us
ta bir hattat olan Ali Rıza-yi AbbEısi'nin 
etkisiyle şahın imad'dan giderek uzaklaş
tığı, geceleri yazı yazarken elinde şamdan 
tutarak Ali Rıza'ya yardımcı olmasının 
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İmad'ı gücendirdiği nakledilmektedir. Bu 
dönemde yazdığı şiirlerleşaha ve etrafın
dakilere serıenişte bulunan imad'ın za
manla şahla arası açıldı. Şahın imad'dan 
Şô.hnô.me'yi istinsah etmesini istediği, 
imad'ın bu emre karşı lakayt davranma
sının şahı rencide ettiği de rivayet edil
mektedir. Uzunca bir süre devam eden 
bu sürtüşmeler nihayet imad'ın öldürül
mesiyle son buldu. Ancak onu ölüme gö
türen asıl sebebin ne olduğu kesin biçim
de belli değildir. Kaynaklarda bunun Sün
nilik'le ith am edilmesi meselesi olabilece
ği belirtilmektedir. Mehdi Beyani, Ali Kulı 
Han-ı Valih-i Dağıstanl'nin Tahran'da Milli 
Kütüphane'de bulunan · Riyô.zü 'ş-şu'arô.' 
adlı eserinden naklen imad'ın şahın işare
ti üzerine bir gece davete giderken yolda 
öldürüldüğünü söyler. İmad'ın cenazesi 
şahın emriyle yapılan büyük bir törenle 
kaldırıldı. Ölümü İran, Hint ve Osmanlı 
ülkesinde üzüntüye sebep oldu. Babürlü 
Hükümdan Cihangir'in, İmad'ın katli mü
nasebetiyle tertip ettiği dini bir toplantı
da, "Eğer İmad'ı bana diri olarak verse
lerdi ağırlığınca mücevher verirdim" de
diği rivayet edilir. İmad 'ın oğlu Mlr İbra
him ile kızı Gevher Şad başlarına başka bir 
felaket gelmesinden korkarak Osmanlı 
ülkesine sığındılar. Kız kardeşinin oğlu ve 

imad -i Haseni'nin bir başka nesta'lik mail kıtası (İÜ Ktp., ib

nüıemin, nr. 180-133) 

öğrencisi Abdürreşld-i Deyleml ise Hindis
tan'a gitti. Burada Aga Reşld adıyla tanı
nan Abdürreşld-i Deyleml'nin Ekber Şah'a 
yazdığı bir arzuhalden, ailenin diğer men
suplarının İran'da yaşama imkanı bula
mayıp Anadolu 'ya geçtikleri anlaşılmak
tadır (Mehdi Beyan!, Af:ıva l ü Aşar-ı /joş
nüvfsan, Il, 529). 

İmad'dan sonra hiçbir hattat onun 
harflerin en, boy, çanak, küp, keşide ve 
bağlantılarında, satır anlayışında ortaya 
koyduğu kurallara yeni bir şey ilave ede
memiştir. Kaçarlar'dan Nasırüddin Şah 
zamanında yaşamış olan Muhammed Rı
za Kelhür keşldeleri kısaltmak, dal, ra ve 
"vav"ları küçük ve harflerin gövdelerini 
kalın yazmak suretiyle bir değişiklik yap
mış ve bu değişiklik bir yenilik gibi görül
müşse de bu üslüp yaygın kabul görme
miştir. Bugün bazıları bu üslübu celi nes
ta'likte kullanmakla beraber genellikle 
İran'da İmad'ın üslübu tercih edilmektedir. 

Yazılarında imadü'I-Hasenl. Mlr imad, 
Mir İmad-i Hasenl. Mlr İmad-i Hasenl-i 
Kazvlnl, İmadü'I-Mülki'I-Hasenl. imadü'I
Mülki'I-Kazvlni, İmadü'I-Mülki'I-Haseni's
Seyfi, İmadü'I-Haseni'l-Kazvini gibi imza
lar kullanan İmad' ın üslübu, XVII. yüzyı
lın başından itibaren bütün İslam ülkele
rine yayılmaya başlamış. Osmanlı-Türk 
hattatları da XIX. yüzyılın başlarında Ye
sarlzade Mustafa izzet tarafından Türk 
nesta'lik ekolü kuruluncayakadar onun 
etkisinde eser vermişlerdir. Veliyyüddin 
Efendi, Katibzade Mehmed Refi Efendi, 
Yesarl Mehmed Esad ve daha birçok Türk 
hattatı nesta'liki ima d seviyesinde yaz
mıştır. 

İmad'ın kitap, risale , murakka' ve kıta 
türü birçok yazısı günümüze ulaşmıştır. 
iran'ın çeşitli kütüphanelerinde, İstan
bul'da Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi ile Türk ve is
lam Eserleri Müzesi'nde yazıları bulun
maktadır. İstanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi'nde kayıtlı (FY, nr. 1427, 1428, 1488, 

ı 492) murakka'lar içinde çok güzel kıta
ları yer almaktadır. Ayrıca Hindistan kü
tüphanelerinde, Kahire. Kabil, Paris ve 
Leningrad'da da eserleri vardır. Ona nis
bet edilen ve nesta'lik yazının kaidelerin
den bahseden Adô.bü'l-meşk adlı risale 
Baba Şah'a aittir. Sanatkarın bilinen tek 
celi nesta'lik yazısı İsfahan'da Mlr Fen
dereski Tekkesi'ndedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kumm1. Gülisian-ı Hüner, s. 121-122; Meh
di Beyanı. Al:wal ü Aşar-ıljoşnüuTsan, Tahran 
1363 hş., ll, 518-538; a.mlf .. "Mir'imadü'l
ı:ı:asenl", Mural!:ka'-ı Gü/şen, Tahran 1368 hş., 



s. 73-88; Gülzar-ı Sauab, s. 67-68; Suyolcuza
de. Deuhatü '1-küttab, s. 91-92; Müstak.imza
de, Tuhfe, s. 695-696; Habib, Hat ue Hattatan, 
İstanbul 1306, s. 211-215; Abdülmuhammed 
Han. Peydayiş-i /ja(( u lja(!a(an, Kahire 1345, 
s. 163-173; H abibullah Fezaili, A(las-ı/ja(, İsfa
han 1362, s. 522. Iii ALi ALPARSLAN 

L 

iMADi 
(~S.:ıl=ll) 

Hamid b, Ali b. İbrahim ed-Dımaşkı 
(ö. ll 71/1 758) 

Hanefi fakihi. 
_j 

1 O Cemaziyelahir 1103 (28 Şubat 1692) 
tarihinde Dımaşk'ta doğdu . el-Hidô.ye 
müellifi Burhaneddin el-Merginanl'nin 
soyundan olup selefieri gibi büyük dede
lerinden İmadüddin'e nisbetle anılır. Dı
maşk'ta öğrenim gördü. Hocaları arasın
da Hanbeli müftüsü Ebü'l-Mevahib b. Ab
dül baki ed-Dımaşki. Abdülganl b. İsmail 
en-Nablusl, Yunus b. Ahmed el-Mısrl. Şa
fii müftüsü Ahmed b. Abdülkerlm el-Gaz
zl sayılabilir. 1128'de (1716) hac farlzasını 
yerine getirmek üzere gittiği Mekke ve 
Medine'de bazı alimlerden ders ve ica
zet aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra 
Emeviyye Camii'nde ders vermeye baş
ladı ve 1137 yılı Ramazan ayı ortalarında 
(Mayıs 1725 sonları) Dımaşk Hanefi müf
tüsü oldu ve bu görevi vefatma kadar 
sürdürdü. Bu arada çeşitli medreseler
de ders verdi. 6 Şewal 11 71 ( 13 Haziran 
1758) tarihinde Dımaşk'ta vefat etti. Fı
kıh, feraiz ve edebiyat sahasında derin 
bilgisi bulunan. halkın ve idarecilerin say
gı duyduğu imadl'nin eserleri birkaçı dı
şında risale mahiyetindedir (bir listesi 
için bk. Mu radi. II, ı 2). 

Eserleri. 1. Mugni'l-müstefti 'an su'ô.
li'l-müfti (et-Fettwa '1-Hamidiyye). Müf
tülük yaptığı sırada kendisine gelen so
rulara verdiği cevaplardan oluşan iki cilt
lik bir eserdir (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, 
Fıkhü'l-Hanefl. nr. 3655-3656, 8045) Kitap 
İbn Abidin tarafından delillerin özetlen
mesi, sorular ve cevapların kısaltılması, 
tekrarlar ve çokyaygın meselelerin çıka
rılması suretiyle el-'U]füdü'd-dürriyye 
ii ten]fiJ:ıi'l-Fetô.va'l-lffımidiyye adıyla 
ihtisar edilmiştir (l-I I, Bulak I 300: Kah i re 
I 3 I 0). z. MişbfıJ:ıu'l-felfıJ:ı şerJ:ıu Nuri'l
izô.J:ı. Şürunbülali'nin Hanefi fıkhına dair 
Nurü'l-itfıJ:ı adlı eserinin şerhidir (Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Fıkhü'l-Hanefl, nr. 
6160). 3. Cemfılü'ş-şureti ve'l-liJ:ıye ii 
tercemeti seyyidinfı DiJ:ıye. Sahabeden 
Dihye b. Halife el-Kelbl'nin hayatına dair-

dir (Princeton Üniversitesi Ktp., Yahuda, 
nr. 509; Medineel-Mektebetü'I-MahmO
diyye, nr. 90; Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Me
cami', nr. 3445, vr. l44-I46) 4. el-lfav]fa
le (ljari):ale) fi'z-zelzele. 1171 (1757) yı
lında Dımaşk'ta meydana gelen deprem 
hakkındadır ( el-Mektebetü'I-MahmOdiy
ye, nr. 90; Darü'l-kütübi ' l-Mısriyye, Meca
mi', nr. 3444, vr. 25-27). 5. Beyô.nü i]].ti
Jô.fi ô.rfı'i 'l-muJ:ıa]f]fı]fin fi mes'eleti ru
cu~'n-nô.?ır 'ale'l-müstaJ:ıı]f]fin. Vakfın 

zaruri ihtiyaçları olduğu halde vakıf gö
revlisinin (nazır) lehtarlara verdiğine dö
nebilmenin hükmünü konu alır (Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye, nr. 4260; Darü'l-kütü
bi'I-Mısriyye, Mecami', nr. 3444, V[ 62-65) . 
6. el-İtJ:ıô.f ii şerJ:ıi ]].utbeti'l-Keşşô.t. Ze
mahşerl'ye ait el-Keşşfıt adlı tefsirin gi
rişinin şerhidir (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, 

Mecami', nr. 3444, vr. I-25). 

İmadl'nin diğer eserleri de şunlardır: 
I)av'ü'ş-şabfıJ:ı fi tercemeti seyyidinfı 
Ebi 'Ubeyde b. el-CerrfıJ:ı (Darü'l-kütü
bi'l-Mısriyye, Mecami', nr. 3444, vr. 72-89; 
Princeton Üniversitesi Ktp., Yahuda, nr. 
509}; Kurretü 'ayni'l-J:ıa??i'l-evfer fi 
tercemeti'ş-Şey]]. MuJ:ıyiddin el-Ekber 
( Medine el-Mektebetü'l-MahmOdiyye, nr. 
90; Darü ' l-kütübi'l-Mısriyye , Mecami', nr. 
3445, vr. 66-85}; ed-Dürrü'l-müstetfıb ii 
muvô.fa]fi'iti 'Ömer b . el-lfattô.b ve Ebi 
Bekr ve 'Ali Ebi Türô.b ve tercemetü
hüm ma'a 'iddetin mine'l-aşJ:ıô.b (Nu
ruosmaniye Ktp., nr. 428, 575; Bağdat, Ev
kaf, Hadis, nr. 2952; Darü ' l-kütübi ' l-Mıs

riyye, Mecami', nr. 3445, vr. I 5 ı -226; Tarih, 
nr. 268}; el-Lüm'a fi beyfıni (taf:ırimi)'l
müt'a (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Fıkhü'l
Hanefl. nr. 7077, müellif hattı; Darü'l-kü
tübi ' l-Mısriyye, Mecami', nr. 3444}; Miş
bô.J:ıu'l-felô.J:ı ii du'fı'i'l-istiftô.J:ı (Darü ' l
kütübi'l-Mısriyye, Mecami', nr. 3444, vr. 90-
l 28); el-'İ]fdü'ş-şemin ii tercemeti Şfı
J:ıibi'l-Hidô.ye el-İmô.m Burhô.niddin 
(D arü' l-kütübi ' l-Mısriyye, Mecami', nr. 
3445, vr. I46-I49). 

Müellifin çeşitli konularda yazmış ol
duğu yirmi kadar risalesi yine Darü'l-kü
tübi'l-Mısriyye'deki iki mecmua içinde bu
lunmaktadır (nr. 3444, 3445). 
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(ö. 550/1155 [?]) 

İranlı şair. 
_j 

İran edebiyatının ilk tezkirelerinden bi
rini yazan Avfi dışında (Lübab, II, 257) bü
tün tezkirelerde imadl'den imadi-i Şeh
riyari olarak söz edilmektedir. Ancak Avfi 
de dahil tezkire müelliflerinin hiçbiri onun 
adını vermemiştir. Mahlası veya nisbesi 
olan İmadl'nin. S1S'te (1121) Mazende
ran'ın bir bölümünü ele geçiren İmadüd
devle Feramerz'in adıyla ilgili olduğu, bu 
hükümdar hakkında yazdığı bir kaside ve 
mersiyeden anlaşılmaktadır. Lutf Ali Beg 
Azer. imadl'nin Rey civarında Şehriyar ka
sabasından olması sebebiyle Şehriyari nis
besini aldığını söyler (Ateşkede, s. ı 18, 
220, 229). Ancak küçük bir bölgeyi elinde 
bulunduran hükümdarlara o dönemlerde 
"şehriyar" denildiği için Şehriyari nisbe
sini bu unvan dolayısıyla da almış olabilir. 
489'da (1 096) ölen Melik Argun b. Al
parslan için kaside yazdığına bakılarak bu 
tarihten yirmi yıl kadar önce ( 469/l 076) 
doğduğu söylenebilir. 

Bir süre Gazneliler'den lll. Mesud'un or
dusunda çalışan İmadl. bu hükümdarın 
ölümünden (508/ l ı 14) sonra Mazende
ran'da Bavendller'den imadüddevle Fera
merz'in sarayına intisap etti. Onun vefa
tının (530/I ı 35) ardından lrak'a giderek!. 
Tuğrul b. Muhammed'in hizmetine girdi. 
Bazı kaynaklarda ll. Tuğrul (ı ı 77- ı ı 94) için 
de kasideler yazdığı kaydedilmekteyse de 
bu bilgi doğru değildir. İmadl'nin vefat ta
rihi de ihtilaflıdır. Bunun için verilen 530 
( 1136) ve SSO ( 1155) yıllarından ikincisi 
gerçeğe daha yakın görünmektedir. 

Seyyid Hasan Gaznevl. Edlb Sabir. Fe
leki-yi Şirvanl. Kavaml-yi Razi. Sa'deddin 
Es'ad b. Şihab-ı Buharal. Mecdüddin b. 
Adnan. Yusuf b. N asır el-Katib gibi çağ
ctaşı şairler İmadl'nin şiirlerini örnek al
mışlar. tezkire yazarları kendisinden öv
güyle söz etmişlerdir. M elik Argun b. Al
parslan. Melik Togan b. Alparslan, ima-
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