
bul etmeyip harekete geçti. Ebu Ali ile 
Faik arasında meydana gelen savaşı Ebu 
Ali kazandı. Bu olayın ardından Il. Nuh. Ebu 
Ali'yi Horasan sipehsalarlığına tayin edip 
"İmadüddevle" lakabını verdi; menşur, bay
rak ve hil'at gönderdi. Bastırdığı sikkeler
de "emlrü'l-ümera" unvanını kullanan Ebu 
Ali, bağımsız denilecek kadar kuwetli bir 
duruma geldikten sonra Samani Devleti'
ni ortadan kaldırmak için bir müttefik ara
maya başladı. Bu amaçla Karahanlılar ile 
bir ittifak yaptıysa da bu kendisine bir fay
da sağlamayınca bu defa eski düşmanı 
Faik el-Hassa ile anlaştı. 11. Nuh ise Gaz
neli Hükümdan Sebük Tegin'den yardım 
istedi. Her at yakınlarında yapılan savaşı 
Sebük Tegin kazandı. Ebu Ali daha sonra 
Faik ile beraber Sebük Tegin'in oğlu Gaz
neli Mahmud'u mağ!Gp ederek tekrar Nl
şabur'a hakim oldu ve bağımsızlığını ilan 
edip kendi adına hutbe okuttu. Bir süre 
sonra Faik ile beraber Se bük Tegin ve oğ
lu Mahmud'a karşı harekete geçen Ebu Ali 
TGs'ta yapılan savaşta yenilince ( 20 Cema
ziyelahir 385 1 22 Temmuz 995) Harizm'e 
kaçtı. ll. Nuh'tan af dilemesi üzerine Bu
hara'ya çağrıldı, burada ll. Nuh'un emriy
le tutuklanarak hapsedildi (Cemaziyela
hir 3861 Haziran-Temmuz 996). 387 (997) 
yılında öldü. 

SimcGr'iler'in son emlri Ebü'l-Kasım Ali 
b. Ebü'l-Hasan Muhammed başlangıçta 
Sebük Tegin ve Samanller'e itaat etti. Bu
nun üzerine kendisine Kuhistan bölgesi
nin idaresi verildi. Ebü'l-Kasım, daha son
ra Samani Veziri Abdullah b. Muhammed 
b. Uzeyr ile Sebük Tegin arasındaki anlaş
mazlıktan yararlanıp Nlşabur'u ele geçir
di. Ancak Sebük Tegin'in Karahanlılar ile 
SamanHer arasında antlaşma sağlaması ve 
kardeşi Buğracuk ile Mahmud'u Nişabur'a 
göndermesi üzerine Cürdin'a kaçmak zo
runda kaldı. Cürcan'a hakim olan Büveyhi 
Emiri Fahrüddevle onu çok iyi karşıladı ve 
maddi destekte bulundu. Il. Nuh'un ve ar
dından Sebük Tegin'in ölümüyle Gazneli 
Mahmud'un taht mücadelesi için Nlşa

bur'dan ayrılması bir kargaşayasebep ol
du. Yeni Samani Emlri Il. Mansur b. Nuh, 
Horasan sipehsalarlığına Türk kumandan
larından Begtüzün'ü tayin etti. Ebü'l-Ka
sım bu mevkiyi ele geçirmek için Begtü
zün ile savaştıysa da başarılı olamayarak 
Kuhistan'a döndü (Reb\'ülewel 388 1 Mart 
998). ardından Begtüzün ve Faik ile birle
şip Gazneli Mahmud'un üzerine yürüdü. 
Merv civarında yapılan savaşı Gazneli Mah
mud kazanınca (27 Cemaziyelewel 389 1 
16 Mayıs 999) Ebü'l-Kasım Kuhistan'a kaç
tı. Ertesi yıl Samani Devleti'ni diriltmek için 

mücadeleye girişen İsmail b. Nuh ile itti
fak yaptı. Ancak Gazneli Mahmud'un kar
deşi ve Horasan Sipehsaları Nasr b. Sebük 
Tegin onları mağ!Gp etti. Esir alınıp Gaz
ne'ye gönderilen (392/1 002) Ebü'l-Kasım'ın 
ne zaman öldüğü bilinmemektedir. Onun 
ölümüyle SimcGri ailesi siyaset sahnesin
den çekilmiş oldu. SimcGr'iler'in Selçuklu
lar zamanında hala Kuhistan'da bulunduk
ları, bunlardan bir kısmının Anadolu'ya gi
derek Anadolu Selçukluları Devleti'nin hiz
metine girdikleri bilinmektedir. Tercüman 
Taceddin es-SimcGr'i bunlardan biridir. 
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Osmanlılar'da devlet emrindeki 
altın, gümüş ve sırma işlemecilerinin 

L 
topluca çalıştığı yer. 

_j 

Çok eski devirlerden beri bilinen altın 
ve gümüşten tel çekme sanatı İslami dö
nemde de varlığını sürdürmüş , "telkarl" 
denilen maden işçiliğinin ilk güzel örnekleri 
Emeviler devrinde ortaya çıkmıştır. Acem
ler'den alınan bu sanat için Farsça "tıraz" 
kelimesi (ipek ve sırma i le işleme , nakış 

ve süs) kullanılmıştır. Gerek Emevi gerek
se Abbasi hükümdarları altın ve gümüş 
tellerle süslenmiş kumaşiara büyük önem . 
vermiş, saraydaki imalathaneye "darütı
raz" denilmiştir. Kabe örtüleri de tırazdan 
imal edilirdi. Endülüs'te, tavaif-i mülGk ve 
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diğer devletlerde de tıraz yapımı mevcut
tur. Fatım'iler döneminde önemli bir sa
nayi şehri olan Kahire'de tıraz sanatı çok 
ilerlemiş, gerek burada gerekse İskende
riye ve Dimyat'ta devlet ricalinin ve halkın 
giyecek ihtiyaçları için bir dikim evi (darü'l
kisve) kurulmuştur. Memlükler döneminde 
ise gerekli tıraz kumaşların esnaftan sağ
lanması yoluna gidilmiştir. Altınla imal edi
len bu kumaşlardan yapılmış elbiselere 
"müzerkeş" denirdi. Selçuklu sarayında da 
tıraz imalathanesi vardı. Anadolu Selçuk
luları devrinde Denizli'nin "ak alemlü" ku
maşları Avrupa'ya da ihraç ediliyordu. Da
ha İslamiyet öncesinde tel çekme sanatı
nın var olduğu İran'daki simkeşlik, Osman
lı simkeşliğiyle benzerlik gösterir. 

Osmanlılar'da bu sanatın hangi tarihe 
kadar uzandığı tesbit edilememekle birlik
te Fatih Sultan Mehmed döneminde varlı
ğına dair belgeler mevcuttur. Osmanlı teks
til sanayiinin yan kuruluşu olan simkeşli
ğin ilk defa nerede başladığı hakkında da 
kesin bilgi yoktur. Ancak İstanbul'da, Bur
sa'da ve Selanik'te simkeşhane bulundu
ğu bilinmektedir. İstanbul Simkeşhanesi'
ne ait en eski belge XVI. yüzyılın son çeyre
ğine aittir. Bu belgeye göre İstanbul Sim
keşhanesi darphane nazırının gözetiminde 
fethin ardından tesis edilmiş, hassa sirn
keşleri ve halka yönelik imalat yapanlar di
ye iki kolda faaliyet göstermiştir. Aynı dö
nemde İstanbul'da ikisi müslümanların, 
ikisi zimm'ilerin elinde olan dört iş yeri var
dı. Simkeşlerle ilgili olarak zaman zaman 
fazla gümüş sarfiyatından kaçınılması yo
lunda fermanlar çıkarılmıştır. 

İlk İstanbul simkeşhanesinin yeri hak
kında kesin bilgi yoktur. Ancak bazı araş
tırmalarda Binbirdirek Samıcı'nın bu işe 
tahsis edilmiş olabileceği veya XVIII. yüz
yılda yapılan Çariulu Ali Paşa Külliyesi'nin 
yerinde bulunabileceği ileri sürülür. İstan
bul Simkeşhanesi XVII. yüzyıl başlarında 
günümüze de kısmen ulaşan Beyazıt'taki 
binasına taşınmıştır. Fatih Sultan Mehmed 
zamanından kalma buradaki darphane lll . 
Ahmed döneminde Emetullah GülnGş Va
lide Sultan'a. temlik .edilmiş, o .da burayı 
vakıf giderlerine karşılık Simkeşhane'ye 
(Sırmakeş Hanı) çevirtmiştir. Bu değişik
lik sırasında binanın köklü bir onarımdan 
geçtiği, büyük bir kısmının yeniden inşa 
edildiği anlaşılmaktadır. İstanbul Simkeş
hanesi kilgir yedi dükkanla tahtani ve fev
kan111 S oda, bir mahzen; sim çekrnek için 
bir dolap, gümüş ve altın madenierinin .eri
tildiği kalhane, halasa fırını denilen bir po
ta, su kanalları, mescid, sıbyah mektebi ve 
sebilden oluşmaktaydı. Ancak daha sonra 
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yapılan ilavelerle Simkeşhane'nin genişle
tildiği anlaşılmaktadır. Gerçekten zaman 
zaman onarımdan geçen İstanbul Sim
keşhanesi'ne yeni dükkan ve odalar ilave 
edildiği bilinmektedir. 

Bursa'da sırma imal edildiği ve bunun 
mlrl karhan ed e yapılmış olmasından bu 
şehirde de bir simkeşhanenin bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Bu müessesenin ne za
man faaliyete geçtiği bilinmese de XVII. 
yüzyılda Bursa Simkeşhanesi'nin teşkilat

lı bir kurum olduğu kesindir. Esasta İstan
bul Simkeşhanesi'ne bağlı olan Bursa'daki 
imalathanenin kendi içerisinde idari bir 
yapısı bulunmaktaydı. Bursa Simkeşhane
si XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar faali
yetini sürdürmüştür. Selanik Simkeşhane
si'nin de kuruluş zamanı tesbit edileme
mektedir. Ancak onun da XVII. yüzyılda fa
aliyette olduğu ve teşkilat bakımından di
ğer simkeşhanelere benzediği söylenebi
lir. Ne zaman kapandığı da bilinmeyen bu 
müessesenin aynı asırda zarar ettiği bilin
diğine göre fazla uzun ömürlü olmadığı dü
şünülebilir. 

Bunların dışında Osmanlı hükümdarlık 

sarayında bulunan ve "ehl-i hiref" denilen 
esnaf arasında da simkeş ve kılaptancılar 
bulunurdu. Sarayın sırma ve kılaptan ihti
yacı önceleri dışarıdan sağlanırken zaman
la saray dahilinde karşılanmaya başlanmış
tır. "Cemaat-i slmkeşan-ı hassa" denilen bu 
sanatkarların başında sersimkeş , kethü
da ve ustabaşı gibi idareciler vardı. 

Sırmakeş Ham da denilen İstanbul Sim
keşhanesi'nin giderleri lll. Ahmed'in vali
desi Emetullah Gülnuş Sultan tarafından 
kurulan vakıf gelirleriyle karşılanırdı. Fiili 
idaresi mütevelli tarafından yürütülürdü. 
Simkeşhane'deki oda ve dükkaniarın kira 
gelirleri önemli bir yekün tutardı. Başlan
gıçta Darphane-i Amire emini tarafından 
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yönetilen Simkeşhane muhtemelen XVII. 
yüzyılda mukataaya çevrilmiş ve bunun 
da esasını sırma ve kılaptan imalinden el
de edilen gelirler oluşturmuştur. Altın ve 
gümüş gibi değerli madenierin Darphane 
dışından temini yasaklanmıştı . Mukataa 
gelirlerinin sarfedileceği yerler, dolayısıy
la Simkeşhane mamullerinin satış yerleri 
ve sınırları belirli idi. 1677 yılında İstanbul 
Simkeşhanesi haseki sultanın hasları ara
sındaydı. İşlenen sırma, tel ve kılaptanlar 
İstanbul ve civarında tüketilir, Bursa ve 
diğer yerlerde üretilen mamullerin İstan
bul'da satışına müsaade edilmezdi. 1768-
1774 Osmanlı-Rus savaşında ve sonraki 
yıllarda Osmanlı maliyesinden Simkeşha
ne de etkilenmiş, diğer bazı mukataalar gi
bi bu kurum da esham uygulaması kapsa
mına alınmıştır. Ancak bundan beklenen 
olumlu sonuç elde edilerneden 1787'de 
Rusya ile, ertesi yıl Avustuıya ile başlayan 
savaşlar maliyeyi daha da sarsmış. Sim
keşhane'nin durumu daha da kötüleşmiş, 
Darphane'ye olan borçlarını ödeyemez du
ruma düşmüş, ilerleyen yıllarda gümüş 
temin edemez hale gelmiştir. Buna rağ
men esham uygulaması kaldırılmamış ve 
zamanla kısmen de olsa istikrar kazanmış
tır. Büyük bir mukataa olan Simkeşhane 
mukataası XVIII. yüzyılda tel ve Bursa Sim
keşhanesi mukataası olarak ikiye ayrılmış
tır. 

Bu durumun en yüksek rütbeli amiri 
Darphane-i Amire eminidir ( nazır). Bunun 
altındaki iki eminden biri doğrudan Sim
keşhane'nin, diğeri ise tel mukataasının 
funiri durumundaydı. Gerek Darphane emi
ni gerekse bunun altındaki görevliler def
terdarın teklifiyle tayin edilirdi. Bunlar üc
retlerini ya maaş şeklinde veya iltizam be
delinden artan mukataa gelirinden alırlar
dı. Bazan hem maaş hem de üretilen ma
lın imal ve satışından pay aldıkları olurdu. 

Simkeshane-i 
Amire
Beyaz ıt 1 

Istanbul 

Eminierin görev süresi genellikle bir-üç yıl 
arasında değişirdi. Simkeşhane esnafı as
lında otokontrol bir sisteme sahip olmak
la birlikte eminin maiyetinde imalatın dü
zenli yapılmasını sağlayan ve suistimalieri 
önleyen zabitler de bulunurdu. Darphane 
görevlisi olup Simkeşhane'de üretilen ma
lı teslim alan görevliye "sandukkar" denir
di. Darphane'den Simkeşhane'ye verilen 
gümüşün hesaplarını tutan görevliye ise 
"tefe katibi" adı verilirdi. Simkeşhane mu
kataasının en önemli geliri burada çalışan 
esnafa satılan gümüşten alınan farktı. Ay
nca Darphane dışından elde edilen ve kol
tuk halkası denilen gümüşü kullananlardan 
cezaen alınan "nezir"ler de önemli mikta
ra ulaşırdı. Belli başlı Simkeşhane giderle
rini ise personel maaşları, emekli olanlara 
ve eshama verilenler oluştururdu . 

Simkeşhane esnafının önemli bir kısmı 
Simkeşhane'de çalışınakla birlikte bir kıs
mının iş yeri dışarıdaydı. Merkezde çalı
şanların önemli bir kısmını, Darphane'den 
sağlanan 100'er dirhemlik altın ve gümüş 
çubuklarını sırma ve kılaptan yapımı için 
elverişli hale getiren sağıcı esnafı teşkil 
ederdi. Simkeş denilen esnaf ise dokuma
cılıkta kullanılabilecek nitelikte tel çeken 
zümreyi oluştururdu . Bunların sayısı za
man içinde değişmiş ve sağıcılık gibi ihti
sasa dayalı esnaf ortaya çıkmıştır. Kılap
tancı esnafı Simkeşhane'nin önemli bir 
zümresini teşkil ederdi. Bunların başlıca 
görevi "kollab" denilen eğirme çıkrığıyla 
gümüş telin ipek üzerine sarılmasından el
de edilen ipi imal etmekti. Bunlar da mut
laka Simkeşhane'de bulunan esnaf züm
resindendi. Şeritçiler, bükmeciler, kangal
cılar, haffaflar ile altın ve gümüş dışında 
demir vb. madenden tel çekip sırma ve kı
laptan imal eden yalancı sirnci esnafı Sim
keşhane dışındaki simkeş esnafını oluştu

rurdu. Simkeşhane'ye bağlı esnaf kolları 
diğer Osmanlı esnafıyla benzer bir teşkila
ta sahipti. Esnafın denetimi, kurumun yö
netimi simkeşbaşı. kethüda, yiğitbaşı. us
tabaşılar ve ihtiyar usta denilen tecrübeli 
ustalarla sağlanırdı. Mukataa, vakıf ve es
naf gruplarından oluşan Simkeşhane ka
rışık bir yapıya sahipti. Dolayısıyla devle
tin önemle üzerinde durduğu işletmelerin 
başında gelirdi. Bu bakımdan para politi
kasının etkilenmemesi, mukataanın sürek
liliğinin sağlanması, tüketicinin korunma
sı gibi sebepler yüzünden otokontrol mü
essesesi dışında bir de üst kontrol mües
sesesi oluşturulma ihtiyacı duyulmuştu. Bu 
amaçla da altın ve gümüşün Darphane-i 
Amire dışından sağlanmasının yasaklan-



ması; mamullerin kullanımının teşviki; sa
tışın tekelde toplanması; mamullerde stan
dardizasyon ve işe devamın temin edilme
si gibi tedbirlere başvurulmuştur. 

Simkeşhane'de yapılacak imalat için ön
celikli olarak altın, gümüş, kömür gibi mal
zemelerle hadde, kal ocağı ve çıkrıktan 
ibaret aletiere ihtiyaç vardı. Malzemenin 
hazırlanması için sim ve altının eritilmesi, 
ipeğin bükülmesi ve bayanması gerekir
di. imalat aşamasında ise çeşitli türlerde 
tel çekilmesi ve kılaptan sarılması işlem
leri gelirdi. Elde edilen teller başta resmi 
elbiseler olmak üzere seraser, kemha ve 
diğer telli kumaşlarla ev eşyalarının ima
linde kullanılırdı. Simkeşhane mamulleri
nin satılmasında belli kurallar vardı. Me
sela İstanbul'a bağlı olmakla birlikte ayrı 
bir emin tarafından yönetilen Bursa Sim
keşhanesi'nin mamulleri istanbul'da pa
zarlanamazdı. 

xvııı. yüzyıl sonlarına doğru, özellikle 
1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı ve sonra
sında Simkeşhane büyük bir krize girmiş
tir. Yeterli gümüşün sağlanamaması ka
çakçılığı körüklemiş, bu da mukataa ge
lirlerinin düşmesine sebep olmuştur. Sim
keşhane, Darphane'ye olan yüklü miktar
daki borcunu ödeyemez duruma düşmüş, 
birçok esnaf iş yerlerini kapatmak zorun
da kalmış, koltukçuluk faaliyetleri artmış
tır. XIX. yüzyılda ise simkeşlik sanatının 
cazibesini yitirmesi üzerine simkeş es
nafı başka işlere yönelmeye başlamıştır. 
Sultan Abdülaziz döneminde kurulan ls
lah-ı Sanayi Komisyonu'nun çalışmaları çer
çevesinde simkeş ve kılaptancı esnafının 
talepleri üzerine Simkeşhane'nin ıslahı hu
susunda girişimlerde bulunulmuş, 1866'
da kurulması kararlaştırılan Simkeşler Şir

keti sayesinde Simkeşhane'nin tekrar fa
aliyete geçirilmesi düşünülmüş, 1867'de 
Simkeşhane tamir edilmiş ve giriş kapısı
nın üst kısmına Ali Rıza Efendi hattıyla, 
"Slmkeşhane-i Amire" yazılı bir levha ko
nulmuştur. Simkeşhane'nin faaliyetini dü
zensiz de olsa XX. yüzyıla kadar sürdür
düğü anlaşılmaktadır. Ancak bu asrın baş
larında simkeş esnafı dağılmış, zamanla 
harabe haline gelen Simkeşhane, İstan
bul'un işgali esnasında İngilizler tarafın
dan kapatılmıştır. 1930'lu yıllarda binanın 
rölövesi çıkarılmış, fakat gelişigüzel bir şe

kilde esnafa kiralanmıştır. S Mart 1956 ta
rihinde mühürleneo Simkeşhane'nin da
ha sonraki yıllarda Beyazıt-Aksaray yolu
nun genişletilmesi esnasında üç cephesi 
yıkılmış, sadece arka cephesi bırakılmış
tır. Yapılan onarımlarla mevcut bina 1981 

yılında kütüphaneye çevrilmiş olup halen 
İl Halk Kütüphanesi olarak kullanılmak
tadır. Eski binanın cephesinde vaktiyle yer 
alan ve 19S7'de ortadan kaldırılan Eme
tullah Gülnuş Valde Sultan Sebili'nin yeri
ne yakın zamanda kötü bir taklidi yapıla
rak monte edilmiştir. 
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SİMKEŞzADE FEVZI 
(ö. 1102/1690) 

Divan şairi. _j 

1 036'da ( 1626-27) İstanbul'da doğdu. Adı 
Hasan, babasının adı Mehmed'dir. Beya
zıt'taki Simkeşhane'de gümüş ve altın tel 
çeken bir zanaatkar ailesine mensup ol
duğu için Simkeşzade künyesini almıştır. 

SiMKESZADE FEYZT 

Gençken şiir yazmaya başladığı, ilk mah
lası "Siml"yi dedesinin simkeşbaşı olma
sı dolayısıyla Şeyhülislam Zekeriyyazade 
Yahya'nın verdiği bilinmektedir. On sekiz 
yaşına geldiğinde Halvetl şeyhlerinden Ab
dülahad Nuri'ye (Sivas]) intisap edince şey
hi ona "Feyzl" mahlasını verdi. Fazı! Molla 
Çelebi, Bıçakçı Mehmed Efendi, dersiam 
Salih Efendi gibi hocalardan ilim tahsil 
edip icazet aldı. Naklbüleşraf Kudsizade 
Şeyh Mehmed Efendi'nin yanında mu!dlik 
yaptıktan bir müddet sonra 40 akçe ma
aşla müderrisliğe başladı. Ayrıca Halvetl 
ve Nakşibendl şeyhlerinden Kudsizade ve 
Bosnevl Şeyh Osman Efendi ile Yenikapı 
Mevlevlhanesi şeyhi el-Hac Ahmed Dede'
den icazet aldı. Halvetlliğin istanbul'da ge
lişmesinde ve kollarının açılmasında önem
li rolü olan Simkeşzade, istanbul'da sıra
sıyla Seyyid Yakub Efendi yerine Topkapı 
dışındaki Takyeci İbrahim Ağa Camii'ne cu
ma şeyhi, 1 079'da ( 1668-69) Kılıç Ali Paşa 
Camii'ne pazar vaizi ve nihayet 1086'da da 
(1675) Emir Buhar!Tekkesi'ne şeyh oldu. 
İstanbul'da 2 Safer 11 02 (5 Kas ı m 1690) 
tarihinde vefat etti. Emir Buhar! Tekkesi 
civarındaki mezar taşında Rüşdl Ahmed 
Efendi'nin düşürdüğü vefat tarihi kayıtlı

dır. Oğlu, Vekayiu'l-fuzalô. sahibi Şeyh! 
Mehmed Efendi'dir. Divanında hem be
şer! hem tasavvufi aşka yer veren Simkeş
zade'nin şiirlerinde kullandığı dil sade ve 
samimidir. Tasavvufi neşveyi ön planda tut-

Simkeszade Feyz1'nin divanının ilk sayfas ı (İÜ Ktp., TY, nr. 
428) 
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