
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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ARGUN 

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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tanbul Arkeoloji Müzesi'nde arkeoloji uz
man yardımcılığı görevine getirildi ve ay
nı yıl Yalova 'da ilk arkeoloji kazısını yap
tı. 1932' de Alişar kazısında devlet ko
miseri olarak bulundu. 1933 'te Maarif 
Vekaleti arkeologu sıfatıyla Ankara 'da 
görevlendirildi. Karalar kazısı ile Galat
lar"ın antik bir şehrini ortaya çıkardı ve 
ll. Dieotauros'un kitabesini dünyaya ta
nıttı. ilk yazılarını da yayımlamaya baş
ladığı bu dönemde Gazi Terbiye Ensti
tüsü tarih öğretmenliğine tayin edildi. 
1933 yılında Karalar ile sistemli kazı yö
neticiliğine başladı. 1941 yılına kadar, 
Anadolu arkeolojisi ve sanat tarihinde 
önemli yerleri olan Göllüdağ. Alacahö
yük. Çankırıkapı , Karaoğlan. Hacılar, Ala
eddin Tepesi ve Bitik kazılarını yaptı ve 
bu arada bir süre. Troia'da yürütülmek
te olan Amerikan kazılarına devlet korni
seri olarak katıldı. 1941 ·de Am ik ova
sında bazı kazı çalışmalarında bulundu. 

Manisa Müzesi'nin de kurucusu olan 
Remzi Oğuz, 1939'da Ankara Dil ve Ta
rih- Coğrafya Fakültesi arkeoloji profe
sörlüğü ne, 1945 'te de Ankara Arkeoloji 
ve Etnografya Müzesi müdürlüğüne ta
·yin edildi. Bu arada hızlı bir yayın faali
yetine girerek Çığ ır ve Millet dergilerin
de kültüre dayalı milliyetçilik konuların
da yazılar yazdı. 1949'da Ankara ilahiyat 
Fakültesi islam sanatları tarihi profe
sörlüğüne getirildi ise de 19SO'de bu gö
revden ayrılarak politikaya atıldı ve De
mokrat Parti'den Seyhan milletvekili se
çildi. 1952'de partisinden istifa ederek 
Türkiye Köylü Partisi'ni kurdu. Bu par
tinin genel başkanlığını yaptığı sırada . 

Adana · dan Ankara ·ya gelirken bindiği 

uçağın havada infilakı sonucu vefat etti 
(3 Nisan 1954). Kabri Ankara'da Asri Me
zarlık'taki şehitliktedir. 

Öğrenim yıllarında kendini Turancılık 
cereyanına kaptıran Remzi Oğuz, Avru
pa dönüşünden sonra Anadolu milliyet
çiliğini benimseyerek fikri çalışmalarını 
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bu alanda yoğunlaştırmış, halkın kültür 
sahasında kalkınması için pek çok ma
kale neşrederek vatan, din, dil, soy, kül
tür ve tarih şuurunun gerçek ve kalıcı 

bir şekilde zihinlere yerleşmesine çaba 
harcamıştır. Arkeoloji-sanat tarihi çalış
malarını ise müstakil kitaplar ve çeşitli 
ilmi makaleler halinde yayımlamıştır. 

Eserleri . Alacahöyük Hafriyatı ( 1 937). 

Karaoğlan Kazıları (ı 938). Köy Kadını
Memleket Parçaları ( ı 944 ) , İdeal ve İde
oloji (ı 94 7), Coğrafyadan Vatana ( ı 956). 

Ankara - K onya- Eskişehir Yazılıkaya 

Gezileri ( ı 956), Türk Müzeciliğine Ba
kış (ı 956). Türk İnkılôbı ve Milliyetçi
liğimiz (ı 958). Gurbet-İnmeyen Bayrak 
(ı 968), Türk Gençliğine (ı 968). Türk 
San 'atı ( 1976), L 'Histoire et L 'Organisa
tion des Musees Turcs (İstanbul ı 953). 
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Tasavvuf ve tarih ilimlerinde 
kullanılan bir terim. 

_j 

Arız kelimesi sözlükte, " ansızın orta
ya çıkan durum. engel, hastalık ; ufku 
kaplayan uzun bulut kümesi, arı ve çe
kirge sürüsü ; çehre. yana k. ön diş; bir 
askeri birliği tek tek kontrol ve teftiş 

eden kişi " gibi manalara gelir. Kelime 
bu son manasından dolayı askeri teri m, 
" ansızın ortaya çıkan durum. engel " ve 
ayrıca "çehre, yanak" manalarından do
layı da tasawuf terimi olarak kullanıl
mıştır. 

D T ASA VVUF. Nefis ve şeytanın tesi
riyle salik* in kalbinde geçici olarak mey-
dana gelen hal. · 

Nefis ve şeytanın telkin ettiği şeylerin 
hepsi geçicidir. Çünkü bu tür düşman

lar evliyanın kalplerine ancak arızi ola
rak tesir ederler. Arızlar (ava rız) salikin 
yolda karşılaştığı engellerdir. Bunların 
başlıcaları rızık, tehlike, kaza ve musi
bettir (bk. AKABE). Rızık peşinde koşmak, 

genellikle kendini ibadete vermeye en
geldir. Tehlike, zahirde ve batında ola
bilir. Batındaki tehlike şüphe ve tered
düt, zahirdeki tehlike günaha dalmak 
ve fitneye düşmektir. Kaza. gazaba yol 
açan bir engeldir. Musibet ise dünyada 
kulun darlık ve sıkıntı içinde bulunması

dır. Baklf'ye göre aşıkların kalplerine do
ğan Allah'ın dışındaki bütün şeyler arız
dır . Arız bulut gibidir; bulutun güneş ışı
ğına engel olması gibi arız da ilahi te
cellflere geçici olarak engel olur. Bunun
la birlikte kulun, muhtaç olduğu dün
ya imtihanını yaşayabilmesi için arız sa
yılan beşeri hallerle karşılaşması gere
kir. Aksi halde arıziardan kurtulan aşı
kın aşk ateşi söner. 

ibnü'l-Arabf'ye göre aslın zıddı olan 
arız. gelip geçici birtakım hallerdir; bu 
hallere has bazı geçici hükümler mev
cuttur. Mesela kendini büyük görme ve 
böbürlenme yasaktır ve aslolan bu hal
lerin günah olmasıdır. Savaşta dÜşma
na karşı kibirli ve gururlu davranmak 
ise caizdir, ama bu hal arızdır ; asiolan 
tevazudur. Hacda çalımlı ve hızlı yürü
menin (remel. hervele) sünnet oluşu, Hz. 
Peygamber zamanında müslümanların 
Mekkeli müşriklere karşı yaptığı bir kuv
vet gösterisi mahiyetinde olması sebe
biyledir. Arız, asıl ile çatışma ve çelişme 
halinde olamaz, tersine onu tamamlar. 
Mümine savaşlarda kibir ve gururun ca
iz olması , Allah ' ın kibriya ve azarnet sı
fatlarını unutmaması , ona karşı besle
nen saygı ve huşü hissinin kalbinden si
linmemesi şartına bağlıdır. Bazı haller
de caiz görülen kibrin esas itibariyle al
çak gönüllü olmaya engel teşkil etme
mesi şarttır. Çünkü tevazu asıl, kibrin 
caiz olması ise arızdır. Aynı şekilde te
vekkül asıl, tedbir almak arızdır; tevek
küle zarar vermemesi şartıyla tedbire 
cevaz verilmiştir. Allah "kuddüs" ismiyle 
alemi pak olarak yarattığından eşyanın 
temiz ve helal olması asıl , pis ve haram 
olması arızdır. Tevhid ve iman asıl. şirk 
ve küfür arızdır . insanın temiz olması 
asıl , pis olması arız olduğu için pis ka
bul edilen müşrik ancak iman edince te
miz sayılı r (bk. et-Tevbe 9 / 28). Çünkü in
sanın zatı değil , sadece fiili pistir ; o fiil
den vazgeçince artık temiz olan aslına 

dönmüş olur. ibnü'I-Arabf'ye göre arız
lar tamamıyla beşeri haller olup Allah 
bunlardan münezzehtir. O, saf ve mut
lak hayırdır ; yokluğu düşünülemeyen 

varlıktır. Rahmet varlığının ayrılmaz ni
teliği olduğundan rahmet asıl . azap ise 
arızdır. Arızlar devamlılıkla niteleneme
diğine göre azabın sürekliliğini öne sü-


