
Halk tarafından benimsenen bir iddi
aya göre, kervansarayın yanında bulu
nan akarsu üzerindeki köprünün iki gö
zü arasında görülen kitabe aslında Ar
gıt Hanı 'na aittir. Halbuki çok silik du
rumda olduğundan güçlükle ve kısmen 
çözülebilen bu kitabede 841 (1437 -38) 
tarihinin okunabildiği ileri sürüldüğüne 
göre bu söylentinin doğru olamayacağı
nı kabul etmek gerekir. 

Çok harap durumda olan Argıt Hanı ' 

riın yapımında İlkçağ ve Bizans çağı ya
pılarından devşirilmiş taşlar kullanılmış

tır. Han kendi haline terkedildikten son
ra malzemesi sökülerek başka yerlere 
götürüldüğünden sanat özelliğini anla
maya imkan kalmamıştır. Hanlarda en 
süslü kısmı teşkil eden dış ve iç kapılar 
ise bütünüyle yok olmuştur. Kalan du
var parçaları ile temel izlerinden anla
şıldığı kadarı ile Argıt Hanı üstü açık 

dikdörtgen bir aviuyu takip eden. yine 
dikdörtgen biçimde bir kapalı mekan
dan meydana gelmişti. Bu mekan her 
bir dizide beşer tane olmak üzere iki sı
ra paye ile uzunlamasına üç sahna bö
lünmüştü. Hanın içinde bir mescid yeri 
tesbit edilememiştir. i. Hakkı Konyalı 
hanın dışında bir hamam kalıntısı gör
düğünü iddia etmektedir. 

· BİBLİYOGRAFYA : 

VG MA. Defter, nr. 734, s . 133; Konya lı. Ak· 
şehir, s. 638; K. Erdmann. Das Anatolische 
Karauansaray des 13. Jahrhunderts, Berlin 
1961 , s . 32·33, plan ll , levha 1, resim 2; Osman 
Turan, "Şemseddin Altın-Aba Vaktiyesi ve 
Hayatı", TTK Be Ileten, Xl 142 ( 194 7). s. 205, 
207. 

L 

Iii SEMAVİ EYİCE 

ARGUN 

Türkler' de birçok hükümdar ve 
devlet adamının adı. 

Argun esasen kemirgen sınıfından bir 
hayvan türüdür. Kaşgarlı 'ya göre bu hay
vanın boyu yarım arşın uzun.luğunda olup 
duvar yarıklarındaki serçeleri avlardı . Yi
ne aynı müellife göre argun koyuna sal
dırınca koyunun eti sararır, uyuyan in
sana saldırırsa o insan idrar tutukluğu
na uğrardı (Diuanü Lagati 't· Türk Tercü· 
mesi, 1, 120). Bu hayvanın Türkiye Türk
leri'nin gelincik dedikleri hayvan olması 
muhtemeldir. 

Argun cesareti, enerjisi ve atılganlığı 

sebebiyle Türkler tarafından çocuklarına 
ad olarak konmuştur. Alparslan'ın oğul
larından Arslan Argun bu adı ilk taşıyan
lardan bir idir. Anadolu Selçuklu Hüküm-

darı ll. Kılıcarslan ' ın (ö 588/ 11 92) Amas
ya hakimi olan oğlunun da (Nizameddin 
Argun Şah ) aynı adı taşıdığı bilinmekte
dir. XII. yüzyıldaki İran Selçukluları bey
lerinden Bazdar Yarınkuş'un oğlu Kaz
vin valisi Alp Argun ile son Selçuklu Hü
kümdarı 11. Tuğrul'un emirlerinden Alp 
Argun (ö 589 / ı 193). bu adı taşıyanla
rın en tanınmış olanlarıdı r. 

Moğollar devrinde "kaanlar" adına Ho
rasan ile komşu yerler i idare eden Ar
gun Aka ve IV. İlhanlı hükümdan Argun 
Han da bu ad ile anılanların başında yer 
almaktadır. 

Mısır ve Suriye 'ye, hakim olan Mem
lükler arasında Argun yaygın şahıs ad
larından biri olarak görülür. Memlükler 
devrinde ve XIV. yüzyılda bu adı taşı

yanların en ünlüleri Argun ed-Devadar. 
Argun ei-Aiaf (ö 74 71 ı 347 ) ve Argun ei
Kamilf (ö 758 / ı 357) idi ( Makriz i , ll , 972). 

Timurlular 'da da bu adı taşıyan bey
lere rastlanmaktadır. Bunların en ünlü
lerinden biri, Timur'un kumandanların
dan Türkmen asıllı olduğu söylenen Ar
gun Şah idi. 
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(ö. 690 / 1291) 

İlhanlı hükümdan 
(1284- 1291). 

Abaka'nın en büyük oğlu olan Argun 
İ lhan 660 (1261-62) yılında (Tavuk yılı 
Aram ayının 25. günü) dünyaya geldi. Fa
kat Reşidüddin'in bazı sözleri, 658 ( 1259-
60) yılında doğmuş olabileceğine de ih
timal verdirmektedir. 1278 yılında Ho
rasan'a gelen Abaka, ertesi yıl oğlu Ar
gun'u Fars ve Kirman'ı yağmalamış olan 
Çağataylar'dan Neküderliler'in (Neküde
riyan) üzerine gönderdi. Argun Neküder
liler'i Sfstan'a kadar takip edip orada 
kuşattıktan sonra bazı Çağatay şehza
delerini beraberinde alarak babasının 

yanına döndü. Abaka'nın 1282'de ölümü 
üzerine yeni bir han seçmek için Van gö
lünün kuzeyindeki Aladağ'da toplanan 
kurultaya o da · katıldı ve Abaka ' nın en 
büyük oğlu olduğu için hanlık tahtına 

ARGUN 

kendisinin seçilmesi gerektiğini bildirdi. 
Fakat kurultay büyük bir çoğunlukla 

amcalarından Ahmed'i han seçince Ar
gun da onun hükümdarlığını tanımak 

zorunda kaldı. 

Suitan Ahmed devlet işlerini annesi 
Kutı Hatun'a bırakıp vaktini. girmiş ol
duğu tarikatın şeyhleriyle konuşmak ve 
tarikatın ayinlerine katılmakla geçirme
ye başlamıştı. Argun. Ahmed 'in bu ya
şayışını fırsat sayıp isyan ettiyse de ye
nilip esir alındı. Fakat Ahmed'in ve bil
hassa ordusunun baş kumandanı Alinak 
Noyan'ın gafleti yüzünden durum bir 
gecede Argun lehine değişti. Alinak ve 
yanındakiler kolayca bertaraf edildikle
ri gibi Ahmed'in de yakalanıp ortadan 
kaldırılmasında herhangi bir güçlük çe
kilmedi (683 / 1284). Bunun üzerine top
lanan kurultayda Argun han seçildi (a l
tıncı ay tavuk y ı l ı ~ Cemazi.yelevve l 683/ 
Ağu stos 1284). Yeni hanın ilk işi , hayatı

nı kurtaran ve kendisine hanlık tahtını 
sağlayan Celayir Buka 'ya geniş yetkiler 
tanıyarak onu bütün devlet işlerine bak
makla görevlendirmek oldu. 

Argun Han'ın yaklaşık yedi buçuk yıl 
süren saltanatı iç olaylar bakımından 
oldukça hareketli geçti. Bu olaylardan 
ilki. Sahib-i Divan Şemseddin Muham
med-i Cüveynf'nin Abaka Han'ı zehir
Iernekle itham. edilerek öldürülmesidir 
(Ekim 1284) Bu olaydaki ası l sebep ise 
Cüveynl'nin yeniden sahib-i divan olma
sının Buka'yı endişelendirmesid i r. Esa
sında değerli bir devlet adamı olan Şern
seddin Muhammed-i Cüveynl, yatıştırıcı 
sözlerle Abaka ' nın 1277'de Anadolu 'da 
giriştiği katliamı durdurmaya muvaffak 
olmuştu. Cüveynl daha önce Sivas'ta, bu
gün Çifte Minareli Medrese denilen gü
zel bir eser de yaptırmıştı. Devletin ida
resi kendisine verilmiş olan Buka da di
rayetli bir bey olup mali işlerden de an
lıyor. Argun'a yakın beyler onu çok kıs
kanıyorlardı. Bu yüzden fırsat buldukça 
mübalağalı, hatta aslı olmayan sözlerle 
hana karşı Bu ka 'yı kötülüyorlardı. Bu
ka da onlara yukarıdan bakıyor ve za
man zaman sertçe davranıyordu. Karde
şi Aruk ise Bağdat'ta, kaynaklara göre, 
" kırallar gibi" yaşıyor, tahsil edilen vergi
yi devlet merkezine göndermiyordu. Ar
gun bunu anlayınca Aruk'u azietti; has*
larının (incu ) idaresini de Buka'dan alıp 
yakın çevresinden Tuğaçar Noyan'a ver
di. Ordunun merkez kolunun kumandan
lığına da yine Bu ka· nın hasımlarından 
Koncukbal'ı getirdi. Bunları haber alan 
Buka üzüntüden hastalandı. Hasımları 
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