
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. 
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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 
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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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onun için yalan yere hastalığını bahane 
ederek eve kapandığı şeklinde şikayet
te bulundular. Han bu sözlere inandı ve 
divan defterlerinin evinden alınmasını 

ve adamlarının da işlerinden çıkarılma

larını emretti. Hayatının tehlikeye girdi
ğini gören Buka şehzadelerden Çöşkab'ı 
Argun'un yerine geçirmek istediyse de 
Çöşkab durumu hana bildirdi. Bunun 
üzerine İlhanlı Devleti'ni beş yıldan faz
la bir zaman istediği şekilde idare eden 
Buka kolayca yakalanıp öldürüldü (Zil
hicce 6871 Ocak ı 289) . Daha sonra oğul
ları ile diğer yakınları ve taraftarları da 
aynı akıbete uğradılar. 

Buka ' nın yerine, mali konuları çok iyi 
bildiğine Argun'u inandıran yahudi ta
bip Sa'düddevle getirildi. Sa'düddevle 
kısa zamanda İlhanlı maliyesini yoluna 
koydu, fakat kimseye iltimas etmedi
ği için çok düşman kazandı. Argun ise 
vezirinin İcraatından son derece mem
nundu. 

Argun devrinde Fars'taki Salgurlu Ata
begliği ortadan kaldırıldı. Son Salgurlu 
atabegi Melike Abiş Hatun Tebriz yakı
nındaki Çerendab 'da vefat etti (1286) . 
Anadolu'ya gelince, bu ülke de diğer yer
ler gibi iyi idare edilmedi. Yaptırdığı sa
yısız eserlerden dolayı "ebü'l -hayrat" di
ye anılan büyük Selçuklu devlet adamı 
Sahib Ata da vefat edince ( ı 288) mem
leket büsbütün sahipsiz kaldı. Ertesi yıl 
Tebriz 'den gönderilen Fahreddfn-i Kaz
vfnf'nin koyduğu ağır vergiler halkı bü
yük bir sıkıntıya düşürdü ; hatta birçok
larİ bu yüzden yurtlarını bırakıp başka 
yerlere gittiler. Fakat Fahreddfn-i Kaz
vfnf yaptığı zulmün cezasını aynı yı l ha
yatı ile ödedi. Yine aynı yıl Anadolu'da
ki Moğol ordusu kumandanlığına tayin 
edilen Samagar Noyan. mali idaresinin 
başına Anadalulu Hoca Nasireddin'i ge
tirdi. O da icraatı ile halkın acılarını din
dirdi. 

Argun devri dış olaylar bakımından 
pek önemli sayılmaz. Onun saltanatında 
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devrinde 
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bir gümüş 

sikkenin 
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{Istanbul 

Arkeoloj! 

MUzes! , 

Teşhir , 

nr. 2210) 

akından başka hiçbir hadise vuku bul
madı. Bununla beraber Argun 'un elçi
leri kendilerine karşı müttefik bulmak 
için boş yere Avrupa ' yı dolaştılar . Cey
hun'u ve Kafkasya'daki Demirkapı'yı ge
çip İlhanlı ülkesine giren Çağatay ve Kıp
çak Hanlığı'na mensup kuwetler de sa
dece yağmacılık için gelmişlerdi. 

Samimi bir Budist olan Argun bahşı* 
!ara değer verip onları himaye ediyor
du. Henüz otuz yaşlarında olduğu halde 
uzun yaşamak için Hindistanlı bir bah
şının hazırladığı ilacı sekiz ay içtikten 
sonra Tebriz Kalesi'nde çilehaneye gir
mişti. Fakat oradan hasta çıktı; bir ara 
sağlığı düzelir gibi oldu ise de yeniden 
hastalandı ve bir daha iyileşemedi. Çün
kü kendisine felç gelrriişti. Kam * ların, 
hastalığın büyüden ileri geldiğini söyle
meleri üzerine Toğançuk Hatun (Su ltan 
Ahmed'in bir yakını) bu büyüyü yapmakla 
itharn edilip birçok kadınla birlikte su-

Argun Han 
devrinde 
ba sılm ı ş 

bir a ltın ve 
bir gümü ş 

sikke 
{Yapı ve 

Kredi 

Bankası 

koleksiyonu , 

nr. 10399, 10432) 

da boğuldu (ı 29 ı) . Diğer taraftan Ar
gun·un iyileşmeyeceğini anlayan Tuğa
çar, Koncukbal ve Togan gibi bazı no
yanlar bir ittifak cephesi vücuda getir
diler. Bunlar ilk önce kendileri gibi ha
na yakın diğer bazı beyleri öldürdükten 
sonra vezir Sa' düddevle ' nin ve onunla 
birlikte çalışan diğer bazı noyanların da 
hayatiarına son verdiler. Bu hadiseler 
üzerine "bolgak" çıktı, yani ortalık ka
rıştı. Askerler mahalleleri yağmaladılar. 
Tam bu sırada da Argun Arran'da öldü 
(7 Rebiülewel 690/ 10 Mart ı29ı) Bir 
sandık içine konulan cesedi, Moğol ge
leneğine uyularak Sultaniye'nin batısın
daki SOcas dağına götürülüp orada gö
müldü. 

Argun'un başlangıçta babasının tah
tını elde etmek için Ahmed ile giriştiği 
mücadele, onun devlet iş leriyle yakın

dan ilgileneceği ümidini vermişti. Fakat 
ümit gerçekleşmedi. Devlet işlerini Bu
ka'ya, sonra da Sa'düddevle'ye bırakıp 
kendisi basit bir Moğol noyanı gibi kış
Iaktan yayiağa gidip geldi. Bu husus key
fi hareketlere, yetkilerin kötüye kulla
nılmasına ve töreye bağlılık fikrinin za
yıflam;:ısına sebep oldu. Sahib-i Divan 
Cüveynf'nin Argun Han'ın haslarına ka
tılan emlakinin oğullarına iade edilmesi 
söz konusu olunca, mesele bunların ha
yatlarına son verilmek suretiyle halle
dildL Argun'un dört oğlundan Gazan ve 
Harbende (Oicaytu Su ltan Muhammed) da
ha sonra hanlık tahtına geçtiler. Argun 



Tebriz'e çok yakın bir yerde Arguniye 
adlı bir şehir kurmaya girişmişse de ölü
mü üzerine bu teşebbüs sonuçsuz kal
mıştır. 
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XVI. yüzyılda 
Sind bölgesinde hüküm süren 

bir Türk hanedanı. 

Hanedanın kurucusu, Horasan Hüküm
dan Hüseyin Baykara tarafından X0/. yüz
yıl sonlarında Kandehar valiliğine tayin 
edilmiş olan Zünnün Argun Bey'dir. Zün
nün Kandehar'da bulunduğu sırada ba
ğımsızlığını ilan etmek için bazı teşeb
büslerde bulunmuş ve 1479'da Belücis
tan'ın Pişin, Şa l ve Mustang gibi dağlık 
yörelerini ele geçirmiştir. İki oğlu Şah 
Şüca' Bey ile Muhammed Mukim Han 
da Belücistan'ın bir kısmını ele geçire
rek (1485) bağımsız bir devlet kurulma
sı için çalıştılar. Zünnün'un. Özbek Hanı 
Şeytani Han'ın Horasan'ı işgal ettiği sı

rada yapılan bir savaşta ölümü üzerine 
( 1507) yerine geçen oğlu Şah Şüca', Kan
dehar'da tutunabilmek için Şeybaniler'in 
hakimiyetini tanımak zorunda kaldı. Şey
bani Han ' ın ölümü ( 151 O) Argunlar'a Öz
bek nüfuzundan kurtulma fırsatı verdi. 
Ancak bu defa da hem Babür'ün hem 
de Safevi Hükümdan Şah İsmail'in teh
ditlerine hedef oldu. Şah Şüca ' her iki 

devletin de başka meselelerle uğraşma
sından faydalanarak Sernma Hükümda
rı Cam Firüz'un ordusunu mağlüp etti 
ve Güney Sind'in merkezi Tatta'yı yağ
maladı. Sonunda taraflar arasında bir 
anlaşmaya varıldı. Ancak bir süre sonra 
Cam Firüz'un yapılan anlaşmayı tanıma
ması üzerine bölgeye ikinci bir sefer dü" 
zenledi ve böylece Argun hanedam Sind'e 
tam olarak yerleşmiş oldu. Babürlüler 
1522'de Kandehar' ı zaptedince Şah Şü
ca ' indüs kıyısındaki Bakkar' ı başşehir 
yaptı. Şah Şüca· Bey'in ölümü üzerine 
(1524) yerine, daha önce Babür'ün yanı
na kaçmış olan oğlu Hüseyin Şah Argun 
geçti ve hutbeyi Babür adına okutarak 
bağlılığını bildirdi. Ardından Mültan böl
gesine hücum etti ve uzun süren bir 
kuşatmadan sonra Mültan'ı ele geçirdi 
( 1526) . Ancak Argunlar'ın buradaki ha
kimiyetleri çok kısa sürdü. Babürlü Hü
mayun ile Delhi Sultanı Şirşah arasında
ki mücadele Argunlar'ı da etkiledi. Şir
şah karşısında mağlüp olan Hümayun 
Sind'e sığındı. Fakat Hüseyin Şah Argun 
Şirşah 'tan çekindiği için onun yardım 
teklifini kabul etmedi. Hümayun daha 
sonra Si nd· e saldırıp Sihvan ·ı · kuşattı: 
ancak Hüseyin Şah Argun'un başarılı mü
dafaası ve Hümayun'un yeğeni Yadgar 
Nasır ile çok sayıda askerini muhasara
dan vazgeçirmesi sebebiyle başarılı ola
madı ve kuşatmayı kaldırıp Cün'a hare
ket etti. Yaklaşık dokuz ay kadar bura
da kalan Hümayun, Hüseyin Şah Argun'a 
karşı istikrarsız bir politika takip etti. 
Bir müddet sonra da Hüseyin Şah ' ın te
min ettiği develerle Kandehar 'a doğru 
yola çıktı (1543) 

Hüseyin Şah Argun'un son yıllarında 
muvazenesini kaybetmesi üzerine ileri 
gelen devlet adamları onu tahttan indi
rip yerine Mirza Muhammed isa Tarhan'ı 
hükümdar seçtiler ( 1554) Hüseyin Şah 
Argun ertesi yıl çocuksuz olarak ölünce 
Argun hanedam sona ermiş oldu (ı 555) . 

Aynı aileye mensup olan Argun Tarhan 
hanedam ise 1555-1591 yılları arasında 
hakimiyetini sürdürdü. Bu dönemde Mu
hammed isa Tarhan ile Sultan Mahmud 
Gökeltaş arasındaki mücadele Sind böl
gesinin ikiye ayrılmasına yol açtı. Mer
kezi Tatta olan Aşağı Sind M!Jhammed 
İsa'nın, merkezi Bakkar olan Yukarı Sind 
ise Sultan Mahmud Gökeltaş' ın idaresi
ne geçti. Ancak Ekber Şah 1573'te Yu
karı Sind'i, 1591'de de Aşağı Sind'i ele 
geçirerek burayı Hint-Türk İmparator
luğu topraklarına kattı. 

ARlK, Remzi Oğuz 
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ARlK, Remzi Oğuz 

(1899- 1954) 

Türk fikir ve ilim adamı, arkeolog. 
L ~ 

Adana 'nın Kazan ilçesine bağlı Kabak
tepe köyünde doğdu. Babası , Feke San
dık emini Mehmed Ferid Bey'dir. İlk öğ
renimine Kazan'da mahalle mektebinde 
başladı. On yaşında iken Selanik'e abia
sının yanına gitti ve eğitimini orada Ya
digar-ı Terakki Mektebi'nde sürdürdü ; 
bir süre de İşkodra'da bulunan ağabe
yinin yanında kaldı. Balkan Savaşı'ndan 
sonra 1913'te istanbul'a gelerek Mercan 
İdadisi'ne kaydoldu ve bu arada ailesini 
geçindirebilmek için bakkallık yaptı. Da
ha sonra parasız yatılı olarak İzmir Sul
tanisi ·nde tahsilini sürdüren R. Oğuz. 

tekrar istanbul'a dönerek istanbul Mu
aHim Mektebi'nden mezun oldu. 

1. Dünya Savaşı'na gönüllü ihtiyat za
biti olarak katı ldı ve yaralandı. Savaştan 
sonra istanbul'da Darüleytam'da öğret
menlik, Adana'da Zafer-i Milli Numüne 
Mektebi ·nde müdürlük, Galatasaray Li
sesi' nde de Türkçe öğretmenliği yaptı. İs
tanbul'da bulunduğu sırada Edebiyat Fa
kültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. 1926'
da arkeoloji ve sanat tarihi konula rında 

ihtisas yapmak üzere Fransa'ya gönde
rildi. 1931 'de Türkiye'ye döndüğünde is-
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