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ortaya koymuştur. Türkiye'de bestele
nen ilkokul şarkılarının çoğu da ona ait
tir. Türk mOsikisinin en büyük saz eser
leri bestekarı olduğunu söylemek de 
mümkündür. Saz semailerini dört hane
den altı haneye çıkararak yaptığı "kon
ser saz semaileri ". sazında belirli teknik 
bir seviyeye erişmiş sanatkarların solo 
çalması için yazılmıştır. Büyük saz toplu
luklarıyla çalınabilecek saz eserleri beste
lemiş, ayrıca notalı taksimlerde ç ı ğır aç
mıştır. Türk mOsikisinde ilk çok sesli mO
siki örnekleri vermiş, Batı mOsikisi form
larını çok sesli Türk mOsikisine uygula
ma çalışmaları yapmıştır. Bugün kulla
nılmakta olan donanım, güçlü, dizi, geç
ki, dörtlü, beşli gibi birçok Türkçe mO
siki terimi ilk defa Are! tarafından kul
lanılmış ve daha sonra yaygınlaşmıştır. 
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ARFECE b. ES'AD 
( ...... ı J. ~f") 

Arfece b. Es'ad b. Kerib 
et-Teyml es-Sa 'dl 

Sahabi. 
_j 

Cahiliye devrinin meşhur süvarilerin
den olan Arfece yine o dönemde yapı
lan Külab Savaşı'nda bumunu kaybet
ti. Gümüşten yaptırdığı takma burnun 
kokması üzerine Hz. Peygamber ona al
tından burun yaptırmasını tavsiye et
ti. Tıbbi zaruret bulunması halinde diş 
kaplama vb. durumlarda altın kullanıl

masını caiz gören fıkıh alimleri delil ola
rak bu olaya dayanmaktadırlar. 

Temimi ve Utaridi nisbeleriyle de anı
lan Arfece hakkında kaynaklarda baş
kaca bilgi bulunmamaktadır. Hz. Pey
gamber'den hadis rivayet etmiş, kendi
sinden de oğlu Tarafe ve torunu Abdur
rahman rivayette bulunmuşlardır. 
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ARFECE b. HERSEME 
( ~_,., J. ~f") 

Arfece b. Herseme 
b. Abdiluzza el-Ezdl 

Kumandan ve devlet adamı, 
Yemenli sahabi. 

_j 

Ezd kabilesinin Bank koluna mensup
tur. Cahiliye döneminde bir kan dava
sından dolayı kabilesinden ayrılıp Yemen 
bölgesinde yaşayan Seeile kabilesi ara
sına yerleşti ve orada çok itibar kazan
dı. Rivayetlerde, Seeile halkı içerisinde 
İslamiyet ' i ilk kabul eden ve ilk hicret 
edenlerden biri olduğu kaydedilmekle 
beraber bu konuda başka bilgi verilme
mekte, hatta Hz. Peygamber'le görüş
tüğü dahi zikredilmemektedir. Daha çok 
H~. EbO Bekir'in halifeliğinden itibaren 
adı duyulmaya başladı. Ridde* olayları 
(ı ı 1 632) sebebiyle hazırlanan ordular
dan birinin başında Mehre ve Uman böl
gesine gitti, orada sükOneti sağlamayı 
başardı. Hz. Ömer Irak'taki biriikiere tak
viye kuvveti gönderirken Seeile kabile
sinin reisi Arfece'yi Becileli biriikiere ku
mandan tayin etmek isteyince kabile 
mensupları buna itiraz ederek kendile
rinden birinin kumandan olmasını iste
diler. Hz. Ömer de ihtilafa meydan ver
memek için onu kendi kabilesi olan Ezd
li biriikiere kumandan tayin etti. Arfe
ce ayrıca çeşitli zamanlarda İslam süva
ri birliklerinin kumandanlığına getirildi. 
Irak-İran cephesinde Büveyb, Tekrit, Mu
sul ve Ahvaz bölgelerinin fetihlerine ka
tıldı. K:idisiye Savaşı öncesinde İran or
duları kumandanı Rüstem'e gönderilen 
elçi heyeti arasında yer aldı. 637 yılında 
Musul'un fethinden sonra Halife ömer 
tarafından şehrin maliye işlerinin başı
na getirildi. Hz. Osman döneminde aynı 
bölgenin valiliğine tayin edilen Arfece, 
bu görevi sırasında Fars çevresinde çı

kan ayaklanmaları bastırmak için sefer
ler tertip etti. 

Daha sonraki tarihlerde adından hiç 
söz edilmeyen bu cömert, zeki ve üstün 
kabiliy~tli sahabinin Hz. Osman döne
minde (644-656) vefat ettiği tahmin edil
mektedir. 
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ARGİTHANI 

Konya-Akşehir yolu üzerinde 
Selçuklu dönemine ait kervansaray. 

_j 

Ilgın ile Akşehir arasındaki Argıthanı 
kasabası yakınında bulunmakta idi. Üze
rinde kitabe olmadığından kimin tara
fından ve hangi tarihte yaptınldığı ke
sin olarak bilinemiyordu. Ancak istan
bul'da Türk ve İslam Eserleri Müzesi 'n
de mevcut 598'de ( 1201 -1202) yazılmış 
ve Altun-Aba tarafından vakfedilen bir 
medreseye ait 3416 sayılı vakfiye sure
tinden. bu hanın Selçuklu sultanlarından 
izzeddin ll. Kılıcarslan (ı 156- 1 192) ile Rük
neddin ll. Süleyman Şah (ı 196- ı 204) de
virlerinin sipehsalar* larından Şemsed

din Altun- Aba tarafından Konya · daki 
hayratına vakıf olarak yaptınldığı anla
şılmıştır. Osman Turan'ın tesbitine göre 
vakfın kurucusu. aynı adla tanınan iki 
ayrı Selçuklu devlet adamından biri olan 
ve 634 (1236-37) veya 63S'te (1237-38) 
Sadeddin Köpek ile Taceddin Pervane ta
rafından öldürtüten kişidir. Yine bu bel
geden. hanın yapıldığı yıllarda köy hal
kının çoğunluğunun hıristiyan olduğu da 
anlaşılmaktadır. Sanat tarihinde Altına
pa H anı olarak . tanınan ve Konya- Bey
şehir yolu üstünde bulunan diğer bir ya
pının bu adı çok yakın tarihlerde aldığı. 
gerçek Altun-Aba Hanı veya Kervansara
yı'nın Akşehir yolu üzerindeki bu han ol
duğu ve daha sonraki yıllarda bulundu
ğu yerin adı ile anıldığı kabul edilmek
tedir. 

i. Hakkı Konyalı tarafından yayımla
nan Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'n
deki (Defter, nr. 734, s. 133) bir vakfiyeye 
göre ise, XVIII. yüzyılda Sadrazam Nev
şehirli Dama d İbrahim Paşa 1 O Zilkade 
1133 (2 Eylü l 1721 ) tarihli vakfiyesiyle 
Argıthan'da cami, mektep, medrese, on 
dört dükkanlı çarşı ve çeşme ile birlikte 
bir de on altı ocaklı han vakfetmiştir. 
Konyalı, Selçuklu dönemine ait kervan
sarayın zamanla harap olduğu ve bu
nun yapı malzemesinden faydalanılmak 
suretiyle İbrahim Paşa tarafından ihya 
edildiği görüşündedir. 


