
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

BA. MD, nr. 3, 492, hk. 1460; BA. Cevdet-Darp
hane, nr. 760, 1138, 1140, 1546, 1614, 1740, 
2189, 2446; BA. Cevdet-Belediye, nr. 443, 5318; 
BA. KK, Evamir-i Maliyye Defteri, nr. 2306, 2471, 
2472, 2475, 2476, 7224; BA. Darphane Defter
leri, nr. 1153, 1154; BA, D.BŞM, nr. 2385; BA, 
D.BŞM, !SS, nr. 20556; BA, İrade -Meclis-i Mah
sus, nr. 1498; TSMA. D. nr. 7027 , 7028, 7029, 
7268,7768, 8851; TSMA, nr. E 6845, 7166; Mak
rizi, el-/jı(a(, 1, 413; Evliya Çelebi. Seyahatname, 1, 
565; Takvim-i Vekayi', sy. 860, İstanbul 29 Şa
ban 1263; Ahmed Refik [Altınay], On Altıncı Asır
da istanbul Hayatı (1553-1591), (İstanbul 1917). 
İstanbul1988, s . 70-71, 115-116, 132; Hikmet 
Turhan Dağlıoğlu, 1558-1589: On Altıncı Asırda 
Bursa, Bursa 1940, s. 30, 94; Uzunçarşılı, Saray 
Teşkilfitı, s. 464; H. E. Wulf, The Traditional Cra{ts 
of Persia: Their Development, Technology and 
lnfluence on Eastern and Western Civilizations, 
Cambridge 1966, s. 42-43; Corci Zeydan, Tari
l]u't-temeddüni'l-islam~ Beyrut 1967, ı, 146; Ya
vuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve De
ğişim Dönemi, İstanbul 1986, s. 103,109; Rifat 
Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve 
Sanayileşme Politikası, Ankara 1988, s. 103; P. 
Lecomte, Türkiye'de Sanatlar ve Zenaatler (tre. 
Ayda Düz) . İstanbul, ts. (Tercüman Gazetesi) , s. 
76; Himmet Taşkömür. Osmanlı imparatorluğun
daSimkeşlik ve Tel Çekme: XV-XIX. Yüzyıllar 
Arası (yüksek lisans tezi, 1990). İÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü; Halil İnalcık. "Bursa Şer'iyye Sicil
lerinde Fatih Sultan Mehmed'in Fermanlan", 
TTK Belleten, Xl/44 ( 1947). s. 697; Haluk Y. Şeh
suvaroğ l u, "Simkeşhane", TTOK Belleteni, XII/ 
169 ( 1956). s. 3-4; K. Pamukciyan. "Darphane Ne 
Zamandan Beri Topkapı Sarayı Dahilindedir?", 
a.e., Xll/175 ( 1956). s. 7-8; Yekta Ragıp Önen, 
"Fatih'in Yaptırdığı ilk Darphane", a.e., Xll/176 
( 1956). s. 45; Halil Sahillioğlu. "Bir Milltezimin Zi
mem Defterine Göre XV. Yüzyıl Darphane Muka
taalan", iFM, XXIII/1-2 ( 1963). s. 146-147; a.mlf., 
"XVII. Yüzyıl Ortalannda Sınnakeşlik ve Altın
Gümüş işlemeli Kumaşlanmız", BTTD, sy. 16 
( 1968). s. 48-53; İlhan Öz. "Beyazıt Simkeşhane 
Yapısı Restorasyonu, Theodossius Takı ve Hasan 
Paşa Ham'nın Sorunlan", Ayaso{ya Müzesi Yı/lı
ğı, sy. 1 O, İstanbul 1985, s. 50-53; A. Grohmann. 
"Tıraz", iA, Xll/1, s. 235-249; Gönül Cantay, "Sim-
keşhane", DBist.A, VI, 561. ı:iJ 

l!lliJ DİA 

L 

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) 

213 



SiMKEsZADE FEVZI 

tuğu şiirlerinde didaktik bir söyleyiş hakim 
olup şairliği tasawufi kimliğinin gerisinde 
kalmıştır. 

Eserleri. 1. Divan. Külliyat halindeki tek 
nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde kayıtlıdır (TY, nr. 428). Üzerinde Ali 
Osman Coşkun'un bir doktora tezi hazır
ladığı (bk bibl.) divanda üçü na't olmak 
üzere yirmi beş kaside, dört terkibibend, 
bir müsemmen, dört müseddes ile Baki, 
Riyazl, Nev'! gibi şairlerin gazellerine ya
pılmış yirmi yedi tesdls, Şeyh Abdülahad 
Nuri, Meşnevi şarihi Sarı Abdullah Efen
di, İsmet!, Riyazl gibi şairterin gazellerine 
tahmlsler, 3SS gazel, yirmi dört kıta, on 
yedi rubal ve yirmi bir beyit (müfred) mev
cuttur. 2. Gamze vü Dil. Klasik mesnevi 
tertibindeki eser dini tasavvufi ve ahlaki 
mahiyette olup külliyatın 1 b_ S 1 b varakları 
arasında yer almaktadır. Toplam 2220 be
yit olan mesnevi 1 06S ( 16S4-55) yılında ya
zılmış ve IV. Mehmed'e sunulmuştur. Eser 
baştan sona Halvetl tarikatının adabını 
aktardığından bu tarikat için önemli bir 
kaynak durumundadır. 3. Mi'rdcndme-i 
Resul-i Ekrem. 196 beyitten ibaret olup 
1059'da (1649) kaleme alınan eser külliya
tın 52b- 57" varakları arasında mevcuttur. 
4. Cevab-ndme-i Mevldnd-yı Mukaddis. 
Külliyatın S'P'-61" varakları arasında bulu
nan 161 beyitlik bu mesnevi Şeyh Abdü
lahad Nuri'nin cuma şeyhi sıfatıyla yap
mış olduğu bir vaazın özeti niteliğindedir. 
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Eiburida~la~ıyla rieştil5~vtr. ~fa~ındaki 
geçiş alanında deniz-seviyesindep :1 f3zm. 
yükseklikte, Hamdullah el-Müstevfi'nin yaz
dığına göre efsanevl hükümdar TahmGras 
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tarafından kurulmuştur (Nüzhetü'l-~ulub, 

s. 161). Bazı kaynaklarda Sengser, Sigsan, 
Signan, Semlna yazılışlarına da rastla
nan ve anlamı bilinmeyen ismin kökeni 
hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüş

tür. 

Ortaçağ boyunca Kümis eyaJetine bağlı 
bir yerleşim merkezi olarak geçen Sim
nan, Abbas! ihtilali günlerinde Hasan b. 
Kahtabe'nin emriyle Hazim b. Huzeyme 
tarafından zaptedildiği sırada küçük bir 
köy durumundaydı (Taberl, VII, 404). Çe
şitli dönemlerde Taberistan ve Horasan 
bölgelerine yapılan seferler sırasında bir 
uğrak yeri olan Simnan 'ın IV. (X.) yüzyılda 
giderek geliştiği görülür. 330'da (941-42) 

Taberistanlı kumandan Hasan b. Feyruzan 
ed-Deyleml'nin ele geçirdiği şehir (İbnü'l
Eslr, VIII, 390), Gazneliler devrinde I. Me
sud'un Kümis valisi Bahtiyar b. Muham
med ed-Damganl'nin gayretleriyle marnur 
hale getirildi. Her ne kadar 420'de (1029) 

Irak Oğuzları tarafından yağınatandıysa da 
(a.g.e., IX, 379) 437'de (1046) burayı gö
ren N asır-ı Hüsrev bir yıkım izinden bah
setmez. VI-VIII. (XII-XIV.) yüzyıllarda Alamut 
İsmaillleri ve Bavendller bölgede etkili ol
dular. 618'de (ı 221) kerpiç surtarla çevri
li Simnan'a giren Moğollar şehri yağma
layıp tahrip ederek pek çok kişiyi öldür
düler; Yakut el-Hamevl, buranın harabe 
halinde olduğunu söyler (Mu'cemü'l-bül

dan, III, 285). Serbedari ayaklanmaların
da büyük rol oynayan ve 766 (1364-65) yı
lına kadar onların egemenliği altında ka
lan Simnan, Moğol ve Timur yönetimleri
nin önemli merkezlerinden biri oldu ve çok 
sayıda vezir yetiştirmesinden dolayı "Da
rü'I-vüzera" adıyla anıldı. Safeviler ve Ka
çarlar devrinde de önemini koruyan Sim
nan ve çevresini hanedana mensup veya 
yakın kişiler yönetti. Pehlevi döneminde 
Mazenderan eyaJetine bağlı bir şehir ha
line getirildi. 

Günümüzde Damgan-Tahran yolu üze
rinde yer alan şehir Tahran'a 234 km. me
safededir ve nüfusu 2008 yılı başlarına 
ait tahminlere göre 132.000, 96.81 S km2 

yüzölçümüne sahip olan eyaletin nüfusu 
S84.000'dir. Simnan eyaleti, Simnan, Şah
rud (131.397). Damgan (59.199) ve Germ
sar ( 41.07 ı ) olmak üzere dört vilayete bö
lünmüş olup eyaJetteki şehir sayısı on al
tıdır. Belli başlıları Mehöışehr, Eyvanki, Sur
ha ve Bistam'dır. Simnan eyaletinde tarım 
ırmak ve kuyu sularıyla yapılır. Elde edilen 
ürünler arasında buğday, arpa, patates, 
pamuk, tütün, çam fıstığı, ayçiçeği, şeker 

pancarı, üzüm, elma ve incir başta gel
mektedir. Hayvancılık ve özellikle dağlık 
yörelerdeki arıcılık da eyaletin gelir kaynak
ları arasında yer alır. Bölgenin başlıca yer 
altı zenginlikleri taş kömürü, kurşun, ba
kır, demir ve alçı taşıdır. Sanayi dalların
dan dokuma ve ayakkabıcılık öne çıkmış
tır. Tarihi dönemlerden beri üretilen kilim, 
şal ve değişik yünlü, pamuklu dokuma 
ürünleri dikkat çeker. 

Simnan eyaletinde mevcut birçok ta
rihi eser arasında en eski eserlerden biri 
olan Simnan Cuma Mescidi, bunun Gaz
neli Bahtiyar b. Muhammed tarafından 
yaptırılan minaresi, Kaçarlar dönemine ait 
Dervaze-i Erg ve Mescid-i Sultan, Damgan 
Cuma Mescidi ve Tarihane Camii, Sistam'
da Cuma Mescidi, Bayezld-i Bistaml Tür
besi ve Mescidi, Şeyh Ebü'l-Hasan Hara
kani Türbesi, Surc-i Kaşane en önde ge
lenlerdir. Ayrıca Partlar döneminde İran'ın 
başşehri olan ve Şehr-i Sad Dervaze (yüz 
kapılı şehir) adıyla bilinen şehrin harabeleri 
de günümüzde Damgan'ın güneyinde bu
lunmaktadır. Selçuklular devrine ait bir di
ğer eser de Damgan'da Çihilduhteran Ka
lesi' dir. 

Ortaçağ'da Simnanl nisbesiyle anılan 
meşhur simalar arasında mutasavvıf Ala
üddevle-i Simnanl, muhaddis, Hanefi faki
hi ve Eş'arl kelamcısı Ebu Ca'fer Muham
med b. Ahmed es-Simnanl, muhaddis Ha
m b. Hind es-Simnanl, muhaddis Ebu Ca'
fer Muhammed b. Ali es-Simnanl, muta
savvıf Seyyid Eşref Cihangir-i Simnanl, ça
ğımızda edebiyat tarihçisi ve yazar Zebl
hullah Safa, Molla Ali Simnanl. Feyz-i Sim
nan! sayılabilir. 
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