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TİRE-BELEDİ DOKUMALARI

DERMAN, Sevim
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TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET                   
Yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip ve Anadolu’ya özgü bir dokuma 

türü olan Beledi dokuması, bugün İzmir’e bağlı Tire ilçesinde kalan tek 
Süleymaniye tipi Beledi tezgahında ve yaşayan tek bir dokumacı tarafından 
üretilmektedir. Geçmişte Anadolu’nun birçok yöresinde dokunan bu 
dokumalar dokuma tekniğinin çok zor olması nedeniyle günümüzde 
öğrenilmesini ve sürdürülebilirliğini sınırlamıştır. Bu bildiride Beledi 
dokumacılığının geçmişi ve bugünkü durumu, dokuma tezgâhı ve diğer 
araçlar, dokuma üretim aşamaları,  dokumaya ait ana desenler ayrıntılı 
olarak açıklanacaktır. Bildiri yörede çekilmiş fotoğraflarla ve powerpoint 
kullanılarak sunulacaktır. Ayrıca Beledi dokumalarının sürdürülebilirliği 
için yeni kullanım alanlarına ilişkin önerilerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Beledi dokuması, dokuma, dokuma tezgâhı. 

 ABSTRACT
Beledi weaving which has a very complicated loom, on the other hand 

which has the most variety of patterns and motifs,authentic only to Anatolia 
with about 500 years of history ,is on the verge of  extinction.There is only 
one type of operation beledi loom, the Süleymaniye loom ,left in Tire town 
of İzmir city with only one weaver.Because of the weavers tradesmen 
organizations restrictions of the date This study investigated in detail  parts 
of the beledi loom the equipments and the tools used in beledi weaving 
have been documented with photograps.

Key Words: Beledi weaving weaving Süleymaniye loom.
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1. Giriş
Dokumacılık bütün el sanatlarında olduğu gibi Anadolu’nun sosyal ve 

ekonomik yapısı içinde yüzyıllardan beri uğraşılan bir ata sanatıdır. Ancak 
günümüzde birçok sebeplerden dolayı bazı yörelerimizde kaybolmuş, 
bazı yörelerimizde üretim biçimlerini değiştirmiştir. Bazı merkezlerde ise 
giderek azalan biçimde üretimlerini sürdürmeye çalışmaktadır. İzmir’in 
Tire ilçesi de bu merkezlerden birisidir.

İzmir’in güneydoğusunda bulun Tire’nin kuzeyinde Küçük Menderes 
Ovası ve Bayındır, güneyinde Aydın Dağları ve Aydın, doğusunda Ödemiş, 
batısında ise Selçuk yer almaktadır. Selçuk ile dolayı olarak İzmir-Aydın-
Denizli karayoluna bağlanan Tire; Kuşadası limanına da yakındır.

Tire halkının büyük bir kısmı geçimini tarımdan sağlamaktadır. Tire 
ekonomisi son yıllarda büyük bir gelişme göstermektedir. İlçede geleneksel 
hale gelmiş olan el sanatlarından urgancılık, nalıncılık, yorgancılık, 
hasırcılık, keçecilik, semercilik, ahşap işleri ve beledi dokumaları faaliyet 
göstermektedir (http:/www.tire.metrosu.com/, 2006). El sanatları ilçenin 
turizm açısından da tanıtımında önemli rol oynamaktadır. 

Bu el sanatları içerisinde özellikle Beledi dokumaları dikkati 
çekmektedir. Beledi dokuması yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahiptir ve 
Anadolu’ya özgü bir dokum türüdür.

Beledi en eski pamuklu dokumalarımızdan biridir. Tarihî kayıtlara göre 
16. yüzyılda Tire’de daha sonraları da Bursa’da dokunduğu bilinmektedir 
(Faroghi 2003).

Beledi dokumasını diğer dokumalardan ayıran en önemli özelliği çift 
taraflı dokunmasıdır. Bundan dolayı çok sağlam kumaşlardır. Dokumanın alt 
tarafı beyaz olup diğer tarafı beyaz, sarı, kırmızı, mavi, lacivert renklerdedir. 
Bu çift taraflı kumaş dokumanın desenleri ile birleşmektedir.

Dokuma tekniğinin çok zor olması Beledi dokumlarının günümüzde 
öğrenilmesi ve sürdürülebilirliği sınırlamıştır.

Günümüzde sadece Tire ilçesinde 13 ayaklı Süleymaniye tipi tezgâhla bir 
usta ve çırak yardımı ile bu dokumacılık geliştirilmeye çalışılmaktadır.

2. Materyal ve Yöntem
Bu araştırma İzmir iline bağlı Tire ilçe merkezinde belediyeye 

bağışlanan Gülcü konağında bulunan beledi tezgahını ve beledi tezgahında 
dokunan beledi dokumalarının (Süleymaniye nakışı) dokuma tekniğinin 
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incelenmesini ve belgelenmesini kapsamaktadır. Süleymaniye nakışı 
yaklaşık 40-50 motiften oluşmaktadır. Bu motifleri goğuşlu, kol, sık yıldız, 
seyrek yıldız ve düz desenleri oluşturur. Desenler dokuma ustasına tek tek 
dokutularak ve araştırmacı tarafından öğrenilerek belgelenmiştir.        

Ayrıca Beledi dokumasında kullanılan araçlar, gereçler, dokuma tekniği 
ve beledi dokumalarının özellikleri karşılıklı görüşme yöntemi kullanılarak 
belirlenmiş, fotoğraflarla ve dokunan örneklerle kayıt altına alınmıştır.

3. Araştırma Sonuçları
3.1. Beledi Dokumasında Kullanılan Araçlar
3.1.1. Beledi Tezgâhı ve Parçaları
Beledi tezgahı 24 çerçeveye kumanda edebilen bir el tezgahıdır. 24 

çerçeveye 16 veya 13 pedalla kumanda edilebilmektedir. Beledi tezgahı 
3-3,5 m uzunluğunda, 2-2,5 m yüksekliğinde ve 140 cm enindedir. Çözgü 
leventi bulunmaz. Çözgü beledi tezgahında bir yumak şeklinde düzgün 
olarak sarılarak asılır. Dokunan kumaşlar çift katlıdır, iki katı birbirine 
desenler bağlar. İpliklerinin Büküm derecelerine göre de kalın1aşır. Çift 
kat olmaları yüzünden de hiç bir dokuma bunlar kadar dayanıklı değildir.

Basit bir tezgah için her bir çerçeve için bir pedal gereklidir Bu ise 
yüksek sayıda çerçeve gerektiren dokumaların meydana gelişimini son 
derece zorlaştırır.

Mesela altı çerçeve gerektiren örgüyü dokuyabilmek için her atkı üç 
ayrı pedalla basmak gereklidir, bu ise iki ayakla mümkün değildir.

Bu engeli ortadan kaldırmak için karşıt hareketli tezgahlar geliştirilmiştir. 
Buna halen beledi dokuma tezgahları 24 çerçeveye kumanda ederek, 
armürlü dokuma tezgahından çok daha önce ondan daha ileri bir kapasiteye 
ulaşmıştır (Ertekin, 1992).

Beledi tezgâhında bugün için kullanılan parçalar ile geçmişte kullanılan 
ancak bugün artık kullanılmayan parçalar1a birlikte diğer el tezgahlarından 
ortak olarak ku11anı1anlarına da yer verilmiştir.

Üstelik armürlü dokuma tezgahında basit bir dik doğru üzerinde 
çerçeveler hareket etmelerine karşılık, Beledi dokumasında öne arkaya 
hareket kabiliyeti bulunmaktadır. Bu ise dokuma işleminde çözgü 
gruplarında meydana gelen ve zararlı olan farklı gerilimlerde önemli 
ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Bunun sağladığı en büyük fayda ise çok 
sayıda çerçeve ile çalışmak kolaylığı vermektedir (Ertekin 1992).
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Şekil 1’de çukur sistemindeki beledi tezgâhına, dokumacının (Beledi 
Ustası Saim Bayrı, 2006) oturuşu, görülmektedir.

3.1.1.1. Çerçeve (Keşken)
24 altta, 24 üstte gücü denilen pamuk ipliklerinin bağlanmasını sağlar. 

İki ağaç çubuktan ve bunların arasına gerilmiş gücü tellerinden meydana 
gelir. Modern dokuma tezgâhlarında çerçeve yine ahşaptan yapılmasına 
karşılık gücüler çeliktendir. Hareket edebilir. Bu ise taharlamada büyük 
kolaylık sağlar ve çözgü ipleri düzenli olarak levente sarıldığı için 
dokumada da herhangi bir aksaklığa meydan vermez.

Gücü iplerinin ortasından çözgü telleri geçer, pedallara basılarak 
çerçeve hareket edince bazı çözgü ipleri yukarıya çıkar bazıları aşağıya 
iner, böylece çözgülerin arasından mekik atılabilecek mesafe oluşur, buna 
ağızlık açılması denir.

Şekil 2: Keşkenler (Gücüler) genel görünümler

 3 
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Beledi dokumasında ise çerçevelerindeki, gücüler sabittir ve tahara göre 
hazırlanmıştır. çözgü daha öncede belirtildiği gibi levent halinde değil de 
yumak halinde hazırlandığında ilk defa gücülerde düzene girmektedir. 
Gücülerin sabit olması bir zorunluluktur. Bu ise beledi tezgahlarında tahar 
değişikliğini zorlaştırmaktadır.

Şekil 3.a’da keşkenler ve gücü iplerinin yakın görüntüsünde pedalların 
basılı bir konumda olduğu görülmektedir. Şekil 3.b’de ise keşkenlere 
yandan görüntüsünde pedalların serbest konumda olması nedeniyle keşken 
çıta1arının aynı seviyede olduğu görülmektedir.

Şekil 3. Keşkenler (Gücüler)
3.1.1.2. Selmin
Selmin dokunan kumaşın sarılmasına yarayan levende denir. Ağaçtan, 

dört köşelidir. Başlardan birinde dört yuvarlak delik vardır. Bu delikten 
geçirilen bir çubuk hem mandallık yaparak selmini kilitler hem de 
manivelalık yapıp selminin ekseninde kolayca döndürülmesini sağlar.

3.1.1.3. Tarak/Dem
Beledi dokuma tarağı iki ahşap çubuk arasına düzgünce kesilmiş,  4 
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yakı1ıp ütü1enmiş kargı(saz)lardan hazırlanmıştır. Farklı sıklıklardaki 
sazlar, ipliklerle örülerek farklı numaralarda taraklar elde edilir. Bunun tek 
dezavantajı bu, yolla ince tarak elde etmek oldukça imkânsızdır. Ayrıca 
bu malzeme kuvvetli tefe vuruşlarına da imkan tanımaz ve kolay yıpranır. 
Bunun yerine başka tezgahlarda bugün yer yer çelik tarakların kullanıldığı 
görülmektedir. Beledi tezgahında dem, 960 kapılıdır, her kapıda 2 siyah 
2 beyaz olmak üzere 4 tel geçer. Dem bu ipliklerin birbirine karışmasını 
önler.

3.1.1.4. Tefe
Tarağın/demin takıldığı ileri-geri hareketli, kayısı ağacından, ahşap 

çerçeve kısımdır. Mekikle atılan atkı ipliklerini sıkıştırmaya yarar. Tefenin 
bağlantı noktalan dişli yuvaları ile kolayca değiştirilebilmektedir. Bu da 
dokumacıyı sık sık kumaş sarma zorluğundan kurtarmakta ve ağızlık açısı 
izin verdiği sürece kumaş dokundukça tefe arkaya alınmaktadır.

 5 
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3.1.1.5. Çukur Demiri
İki ucu yuvarlak demirdir, pedallar bu demir üzerine monte edilir. 

Pedalların mafsalını oluşturur. Eskiden tezgahın çukurda durmasından 
dolayı bu adı almıştır.

3.1.1.6. Pedah veya Pedallar
“Ayak” veya “Pedanta” olarak da isimlendirilir. 16 ve 13 ayaklıdır. 13 

ayaklı olan tezgah Süleymaniye tezgahıdır. Uca doğru sivrilen bir yapısı 
vardır. Üzerlerinde bulunan 6’şar adet deliğe çerçeveleri tutan ipler bağlanır. 
çerçeve bağlantı ipleri ayakların uç bölgesindeki deliklerden çerçevelerin 
alt çıtasının ortasına bağlanır. Şekil 5’de ayakların keşkenlere bağlantıları 
net bir biçimde görülmektedir.

 6 
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Ayak veya Pedanta olarak da isimlendirilir. 16 ve 13 ayaklıdır. 13 ayaklı olan tezgah 
Süleymaniye tezgahıdır. Uca doğru sivrilen bir yapısı vardır. Üzerlerinde bulunan 6'şar adet 
deliğe çerçeveleri tutan ipler bağlanır. çerçeve bağlantı ipleri ayakların uç bölgesindeki 

Çukur 

Çukur 

Şekil 5: Çukur demiri ve pedallar
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3.1.1.7. Ağızlık ölçeği
Uçlarından ağzın açılması istenilen azami uzunluktaki iple birbirine bağlı 

ikiz ahşap çubuktan oluşur. Ayaklara basılmasıyla açılan ağzın açılacağı 
azami aralığı belirler. Keşkenler ile tefe arasında olur. Ayrıca tefenin hızlı 
hareketleri sırasında dem tellerinin gücü iplerine çarpıp yıpratmasını da 
engeller.

Dokumacı tefeyi ileri iterek ağızlık ölçeğinin izin verdiği seviyede 
açılan çözgü iplerinin arasından (ağzın içinden) mekiği hızlıca atarak atkı 
ipinin, ayrılmış çözgü ipleri arasından geçmesini sağlar.

3.1.1.8. Cımbar
Kumaşın ağızlık kısmına takılır. Kumaşın gerginliğini ve aynı genişlikte 

dokunup, daralmamasını sağlayan ağaçtan uzun ikiz tahtadır, genelde 
kayısı ağacından yapılır.

 7 

deliklerden çerçevelerin alt çıtasının ortasına bağlanır. Şekil 5’de ayakların keşkenlere 
bağlantıları net bir biçimde görülmektedir. 
3.1.1.7. Ağızlık ölçeği 

Uçlarından ağzın açılması istenilen azami uzunluktaki iple birbirine bağlı ikiz ahşap 
çubuktan oluşur. Ayaklara basılmasıyla açılan ağzın açılacağı azami aralığı belirler. 
Keşkenler ile tefe arasında olur. Ayrıca tefenin hızlı hareketleri sırasında dem tellerinin gücü 
iplerine çarpıp yıpratmasını da engeller. 

Dokumacı tefeyi ileri iterek ağızlık ölçeğinin izin verdiği seviyede açılan çözgü 
iplerinin arasından (ağzın içinden) mekiği hızlıca atarak atkı ipinin, ayrılmış çözgü ipleri 
arasından geçmesini sağlar. 
3.1.1.8. Cımbar 

Kumaşın ağızlık kısmına takılır. Kumaşın gerginliğini ve aynı genişlikte dokunup, 
daralmamasını sağlayan ağaçtan uzun ikiz tahtadır, genelde kayısı ağacından yapılır. 

 

 

Şekil 6. Tefe, dem, cımbar, mekik 
 

  

Şekil 7. Cımbar 
 
3.1.1.9. Maber 

3 adet kalın silindirik ağaçtır, çözgünün dolaşım yeridir. Çözgü silindiri veya çözgü 

Tefe 

Dem 

Cımbar 

Cımbar 

Şekil 6: Tefe,dem,cımbır, mekik

Şekil 7: Cımbır
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3.1.1.9. Maber
3 adet kalın silindirik ağaçtır, çözgünün dolaşım yeridir. Çözgü silindiri 

veya çözgü levendi de denir.

Beledi tezgahı çukurdaki çalışma yerinden çıkarıldığından çözgü 
iplerinin sarılması ve yumağın yeri değiştirilmiştir..

3.1.1.10. Kuşlar
 Çerçevelere üstten bağlanarak hem keşkenlerin ağırlığını taşırlar 

hem de gerginlik-esneklik sağlayarak, pedallara basılarak aşağı-yukarı 
verilen hareket kumandasına yardımcı olurlar.

3.1.2. Mekik
Kaygan ve hafif olması için kemikten yapılır. Orta kısmında, düz olan 

makaranın veya yerel ağızda masurun takılması için ahşaptan veya metalden 
bir tığ vardır (Hekimoğlu 1980). Ayrıca mekik kenarında ise masuradan 
ipliğin sağılmasını sağlayan kılavuz deliği vardır. Bugün kullanılan 
mekiklerin şekli ve malzemesi yönünden farklı olduğu gibi işleyişiyle de 
farklıdır. Makaraya bugünkü teknikte konik bir şekilde sarılır ve mekik 
içerisinde sabit durur. İplik masuranın ucundan koniklik nedeniyle kolayca 
sağılır. Oysa beledi tezgahında kullanılan masura takıldığı tığ üzerinde 
serbestçe döner ve atkı ipliği bu şekilde sarılır.
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levendi de denir. 
Beledi tezgahı çukurdaki çalışma yerinden çıkarıldığından çözgü iplerinin sarılması ve 

yumağın yeri değiştirilmiştir.. 
3.1.1.10. Kuşlar 
 Çerçevelere üstten bağlanarak hem keşkenlerin ağırlığını taşırlar hem de gerginlik-
esneklik sağlayarak, pedallara basılarak aşağı-yukarı verilen hareket kumandasına yardımcı 
olurlar. 

 
 
Şekil 8. Kuşlar 
 
3.1.2. Mekik 

Kaygan ve hafif olması için kemikten yapılır. Orta kısmında, düz olan makaranın veya 
yerel ağızda masurun takılması için ahşaptan veya metalden bir tığ vardır (Hekimoğlu 1980). 
Ayrıca mekik kenarında ise masuradan ipliğin sağılmasını sağlayan kılavuz deliği vardır. 
Bugün kullanılan mekiklerin şekli ve malzemesi yönünden farklı olduğu gibi işleyişiyle de 
farklıdır. Makaraya bugünkü teknikte konik bir şekilde sarılır ve mekik içerisinde sabit durur. 
İplik masuranın ucundan koniklik nedeniyle kolayca sağılır. Oysa beledi tezgahında 
kullanılan masura takıldığı tığ üzerinde serbestçe döner ve atkı ipliği bu şekilde sarılır. 
 

 
 
Şekil 9. Mekikler 
 
 
 

Şekil 8: Kuşlar
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3.1.3. Çıkrık
 Atkıda kullanılacak iplerin masuralara sarılmasını sağlar.

3.1.4. Küçük Dolap
Dolap, biri diğerini kesecek şekilde tam ortadan iç içe geçmiş iki 

dikdörtgen çerçeveden oluşur. Dokuma yaparken kullanılacak yumak 
halinde bulunan iplikler dolabın üzerine takılır ve buradan sağına yapılarak, 
çıkrığın da yardımıyla iplik makaralara (masurlara) sarılır.

3.1.5.  Masur\Masura
Tahtadan yapılmış ortası delik konilerdir. Atkı ipleri masuralara 

sarılıp mekiğe takılır. Dokuma yapılırken masurlar mekiğin ortasındaki 
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olurlar. 

 
 
Şekil 8. Kuşlar 
 
3.1.2. Mekik 

Kaygan ve hafif olması için kemikten yapılır. Orta kısmında, düz olan makaranın veya 
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3.1.3. Çıkrık 
 Atkıda kullanılacak iplerin masuralara sarılmasını sağlar. 

 
Şekil 10. Çıkrık ve küçük dolap 
 
3.1.4. Küçük Dolap 

Dolap, biri diğerini kesecek şekilde tam ortadan iç içe geçmiş iki dikdörtgen 
çerçeveden oluşur. Dokuma yaparken kullanılacak yumak halinde bulunan iplikler dolabın 
üzerine takılır ve buradan sağına yapılarak, çıkrığın da yardımıyla iplik makaralara 
(masurlara) sarılır. 

 

3.1.5.  Masur\Masura 
Tahtadan yapılmış ortası delik konilerdir. Atkı ipleri masuralara sarılıp mekiğe takılır. 

Dokuma yapılırken masurlar mekiğin ortasındaki ipleye takılırlar ve ipliğin ön mekiğin 
boncuk deliğinden dışa çıkarılırlar. Masuralara sarılan iplikler ince ve dayanıklı esnemeyen 
iplerden seçilirler. 
3.1.6. Çağ 

Ahşap veya metalden yapılmış bir çerçeveye, çözgü iplik bobinlerinin yatay olarak 
yerleştirilebileceği düzende ve iplik çekimi sırasında bobinlerin dönmesine olanak verecek 
uzunlukta çubukların yerleştirildiği iskelete “çağ” denir (Eşberk 1939). 
3.2. Beledi Dokuma Tekniği 
3.2.1. Çözgünün hazırlanması 
 Beledi dokuma tezgahının en önemli hazırlık aşamalarından birisi çözgü ipliklerinin 
hazırlanmasıdır. Bunun için pamuk veya ipekten olan çözgü iplikleri önce haşıllanır. 
 Daha sonra kuruyan ipliklerin araları el yardımı ile açılarak haşıl fazlası dökülür ve 
iplikler bobinlere sarılır. 
 Beledi dokumasında duvarda çözme yöntemi ile çözgü hazırlanmaktadır. 
 Dokuma 62-64 cm genişliğinde olup 10 nanştan oluşmaktadır. Nanş dokuma 
genişliğinde oluşturulan motif adedidir. 
 

Şekil 9: Mekikler

Şekil 10: Çıkrık ve küçük dolap 
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ipleye takılırlar ve ipliğin ön mekiğin boncuk deliğinden dışa çıkarılırlar. 
Masuralara sarılan iplikler ince ve dayanıklı esnemeyen iplerden 
seçilirler.

3.1.6. Çağ
Ahşap veya metalden yapılmış bir çerçeveye, çözgü iplik bobinlerinin 

yatay olarak yerleştirilebileceği düzende ve iplik çekimi sırasında 
bobinlerin dönmesine olanak verecek uzunlukta çubukların yerleştirildiği 
iskelete “çağ” denir (Eşberk 1939).

3.2. Beledi Dokuma Tekniği
3.2.1. Çözgünün Hazırlanması
Beledi dokuma tezgahının en önemli hazırlık aşamalarından birisi 

çözgü ipliklerinin hazırlanmasıdır. Bunun için pamuk veya ipekten olan 
çözgü iplikleri önce haşıllanır.

Daha sonra kuruyan ipliklerin araları el yardımı ile açılarak haşıl fazlası 
dökülür ve iplikler bobinlere sarılır.

Beledi dokumasında duvarda çözme yöntemi ile çözgü 
hazırlanmaktadır.

Dokuma 62-64 cm genişliğinde olup 10 nanştan oluşmaktadır. Nanş 
dokuma genişliğinde oluşturulan motif adedidir.

Ara düz desenden 6 aralıkta 4’er ip, 6x4=24 çözgü ipi geçer. 1 nanşda 
ise 27 aralıkta 4’er ip, 27x4=108 adet çözgü ipi geçmektedir.

Dokumada 10 adet nanş, 9 adet ara düz desen olduğuna göre, tüm 
nanşlar için 108xl0=1080 çözgü ipi, tüm ara düz desenler için 9x24=216 
çözgü ipi, toplamda 1080+216=1296 çözgü ipi yapar. Ancak 1320 çözgü 
ipi kullanılmaktadır, yani 1320- 1296=34 çözgü kalıyor. Bunlar da 2’şer 
aralıktan 8+8 olmak üzere 16 başta 16 sondan eksiltilir, birer çözgü ipi de 
düğüm için kırılır, başa çözgü fazla takılır (Bayrı, 2004).

Beledi tezgahı üzerinde 13 ayak, 24 çerçeve (keşken) bulunur. Tezgahta 
desenler keşkemerin hareket etmesi ile üretilir. Desenler gücü iplerinin 
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Şekil 11. Beledi dokumasında nanş ve ara düz desen yapısı 
 

Ara düz desenden 6 aralıkta 4’er ip, 6x4=24 çözgü ipi geçer. 1 nanşda ise 27 aralıkta 
4’er ip, 27x4=108 adet çözgü ipi geçmektedir. 

Dokumada 10 adet nanş, 9 adet ara düz desen olduğuna göre, tüm nanşlar için 
108xl0=1080 çözgü ipi, tüm ara düz desenler için 9x24=216 çözgü ipi, toplamda 
1080+216=1296 çözgü ipi yapar. Ancak 1320 çözgü ipi kullanılmaktadır, yani 1320-1296=34 
çözgü kalıyor. Bunlar da 2’şer aralıktan 8+8 olmak üzere 16 başta 16 sondan eksiltilir, birer 
çözgü ipi de düğüm için kırılır, başa çözgü fazla takılır (Bayrı 2004). 

Beledi tezgahı üzerinde 13 ayak, 24 çerçeve (keşken) bulunur. Tezgahta desenler 
keşkemerin hareket etmesi ile üretilir. Desenler gücü iplerinin çerçevelere yerleşimine bağlı 
olan keşken kalıbı ile belirlenir. Gücü ipleri çerçeveler üzerinde belirli gruplar halinde 
derlenmiştir, incelenen Süleymaniye tezgahındaki keşken kalıbı şöyledir: 

Tefeye en uzak keşken 24. keşken, en yakınına da 1. keşken dersek, en uzaktaki ilk 
dört keşkene (24-21) gücü ipleri ikişerli gruplar halinde takılmıştır. 20. - 17. keşkenlere 
gücüler dörderli, 16. - 13. keşkenlere beşerli, 12. - 9. keşkenlere altılı, 8. - 5. keşkenlere ise 
ara motifi oluşturmak için tekrar altışarlı, 4. - 1. keşkenlere omu gruplar halinde takılır. 

Tek tek hazırlanan gücülerden çözgüler geçirilip, gücüler keşkemere bağlanır. 24 
keşkenin gücü bağlantıları tamamlanınca, çerçeveler alt kamışlarının tam ortalarından 
ayaklara sabitlenir. 

Şekil 11’de keşkenlere tam tepeden bakılınca yukarıda anlatılan bağlantılar 
görülmektedir.  
 

 
 
Şekil 12. Keşken kalıbı 
 

Beledi tezgahlarında pedal sayılan 13-16 adet olabilmektedir. Bu sayı tezgahın 
Süleymaniye, Bademli, Kelebekli adlarından birini almasını sağlar. Bu isimler tezgahta en 
çok dokunan desen cinsini de gösterir. Bu incelemedeki beledi tezgahı Süleymaniye cinsi 
olduğundan 13 pedalına 24 çerçevenin bağlanma düzeni aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Beledi tezgahında hareket çerçevelerin altına orta noktadan bağlanmış olan pedallara 
basılarak sağlanmaktadır. Her ayak üzerlerindeki a1tışar adet deliğe geçirilmiş ipler birden 
fazla çerçeveye bağlanmıştır. Her ayak 4-8 keşkeni kumanda etmektedir. Bu sayı keşken 
kalıbına göre değişebilir. 

Şekil 11: Beledi dokumasında nanş ve ara düz desen yapısı
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çerçevelere yerleşimine bağlı olan keşken kalıbı ile belirlenir. Gücü 
ipleri çerçeveler üzerinde belirli gruplar halinde derlenmiştir, incelenen 
Süleymaniye tezgahındaki keşken kalıbı şöyledir:

Tefeye en uzak keşken 24. keşken, en yakınına da 1. keşken dersek, 
en uzaktaki ilk dört keşkene (24-21) gücü ipleri ikişerli gruplar halinde 
takılmıştır. 20.-17. keşkenlere gücüler dörderli, 16.-13. keşkenlere beşerli, 
12.-9. keşkenlere altılı, 8.-5. keşkenlere ise ara motifi oluşturmak için 
tekrar altışarlı, 4.-1. keşkenlere omu gruplar halinde takılır.

Tek tek hazırlanan gücülerden çözgüler geçirilip, gücüler keşkemere 
bağlanır. 24 keşkenin gücü bağlantıları tamamlanınca, çerçeveler alt 
kamışlarının tam ortalarından ayaklara sabitlenir.

Şekil 11’de keşkenlere tam tepeden bakılınca yukarıda anlatılan 
bağlantılar görülmektedir. 

Beledi tezgahlarında pedal sayılan 13-16 adet olabilmektedir. Bu sayı 
tezgahın Süleymaniye, Bademli, Kelebekli adlarından birini almasını 
sağlar. Bu isimler tezgahta en çok dokunan desen cinsini de gösterir. Bu 
incelemedeki beledi tezgahı Süleymaniye cinsi olduğundan 13 pedalına 24 
çerçevenin bağlanma düzeni aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

Beledi tezgahında hareket çerçevelerin altına orta noktadan bağlanmış 
olan pedallara basılarak sağlanmaktadır. Her ayak üzerlerindeki a1tışar adet 
deliğe geçirilmiş ipler birden fazla çerçeveye bağlanmıştır. Her ayak 4-8 
keşkeni kumanda etmektedir. Bu sayı keşken kalıbına göre değişebilir.
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Şekil 11’de keşkenlere tam tepeden bakılınca yukarıda anlatılan bağlantılar 
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Şekil 12: Keşken kalıbı
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Çizelge 1: Beledi (Süleymaniye) dokuma tezgahının çerçevelerinin 
ayaklarla bağlantısı

AYAKLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ç
E

R
Ç

E
V

E

1 2 3 4 2 1 6 9 2 13 2 17 2

5 6 7 8 4 3 8 11 4 15 4 19 4

9 10 11 12 22 21 10 21 6 21 5 21 6

13 14 15 16 24 23 12 23 8 23 8 23 8

17 16 19 20 14 14 10 10

21 22 23 24 16 16 12 12

18 18 18 14

20 20 20 16

Süleymaniye tezgahındaki 13 pedal üzerinde altışar delik çerçevelerin 
bağlanması için açılmıştır. Çizelge 2 pedallardaki deliklere çerçevelerin 
bağlanma sıralarını göstermektedir.

Çizelge 2: Süleymaniye tezgahı pedal deliklerine çerçeve iplerinin 
bağlanışı

Pedal 
Numarası

Pedallar Üzerindeki Delik Numarası

1 2 3 4 5 6

1 1 5 9 13 17 21

Ç
erçeve N

um
araları

2 2 6 10 14 18 22
3 3 7 11 15 19 23
4 4 8 12 16 20 24
5 2, 4 22, 24
6 1, 3 21, 23
7 6, 8 10, 12 14, 16 18, 20
8 9, 11 21, 23
9 2, 4 6, 8 14, 16 18, 20
10 13, 15 21, 23
11 2, 4 6, 8 10, 12 18, 20
12 17, 19 21, 23
13 2, 4 6, 8 10, 12 14, 16

Pedal numaraları dokumacının oturuşuna göre sağdan sola, delik 
numaralarına göre pedalın takılı mafsal noktasından (çukur demirinden) 
öne doğru verilmiştir.

Tezgâhta herhangi bir veya daha fazla pedala aynı anda basıldığında 



444

o pedallara bağlı olan çerçevelerin aşağı inmesi ve diğerlerinin yukarı 
çıkmasıyla mekik ile atlanın atılmasına olanak sağlayan ağızlık açılmış 
olur. Örneğin yukarıdaki çizelgeden de görüleceği üzere, 5 numaralı 
pedala basıldığında 2, 4, 22, 24 numaralı çerçeveler aşağı inecek ve kalan 
diğerleri yukarı kalkacaktır (Tıpırdık, 2006).

Beledi dokumasını yapacak olan kişi tezgahın oturma bölümünün tam 
ortasına dik olarak oturur, kaygan1ık sağlaması için kemikten yapılmış 
mekiğin ortasında bulunan iğneye atkı masuralarında kullanılacak olan 
renk atkı masurası takılır. Dokumacı sol eliyle tefeyi ortasından, sağ eline 
de mekiği alır ve tefeyi bir karış kadar ortaya iter. Sağ ayağı ile ilk dört 
pedalı, sol ayağı ile de diğer dokuz pedalı kullanarak oluşturulacak motifte 
birinci atkı sırasında aşağıda olması gereken çerçeveleri pedallara basarak 
aşağı indirir. Bu şekilde çözgü ipliklerinin bir kısmı yukarıya kalkıp diğer 
kısmı aşağıya inerek ağızlık açılır. Açılan ağızlıktan soldan sağa doğru 
mekik hızla atılır. Atkıyı sıkıştırmak için, sol eliyle tuttuğu tefeyi kendine 
doğru hızla çekerken uygulanan armürün ikinci atkı sırasında aşağıda 
olacak çerçevelerin bağlı bulunduğu pedallara basar. Ağızlık değişir. 
Böylece atılmış olan atkı tefe ile sıkıştırılır.

Tefe yine ileri itilir, ikinci ağızlık açılır ve mekik sağdan sola gönderilir. 
Pedallara basıldığında ağızlık, üsteki çözgü ipleri aynı hizada, alttaki 
çözgü ipleri aynı hizada olacak şekilde açılmalıdır bunu perkesi ayarlar. 
15-20 cm dokunduktan sonra gerginlik biraz azaltılır ve dokuma selmine 
sarılır. Bundan sonra cımbar denilen, iki tarafı çivili ve uzayıp kısalabilen 
bir gergi tahtası, taraktaki çözgülerin enine göre ayarlanıp, dokumanın 
kenarına bağlanır, dokuma ilerledikçe her 10-15 cm’de bir çımbar öne alınır 
ve dokunan kısım selmine sarılır. Dokuma semline birkaç devir sarıldıktan 
sonra geri çevrilerek dokunan kısım açılır, ucundaki ipler ve çıtaya bağlı 
uçlar kesilerek çıta dışarı alınır. Dokumanın ucu selmin üzerindeki yarığa 
yerleştirilip üzerine çıtası konulup selmin döndürülerek düzgün bir şekilde 
sarılır. Dokumaya bu şekilde devam edilir, bu yöntemle istenilen uzunlukta 
dokuma yapmak mümkündü (Hekimoğlu, 1982; Ertekin, 2002).

Süleymaniye tezgahında dokunabilen dört tip ana beledi deseni ile 
motifler oluşturulur: (Şekil 13)
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3.3. Beledi Dokumasının Özellikleri
Beledi dokumasını diğer dokumalardan ayıran en önemli özelliklerinden 

birisi de çift katlı bir dokuma olmasıdır. Siyah ve beyaz renkli çözgü 
iplerinin farklı pedallara basılarak ayrılması sonucunda üst çözgüyü 
oluşturan siyah iplerden desen oluşturacak istenilen renkteki atkı geçirilir, 
altta kalan beyaz çözgülerden de astarı oluşturmak için beyaz atkı atılarak 
çift katlı dokuma elde edilir.

Genellikle çözgü ipliklerinde 28 numara siyah ve beyaz pamuk ipliği 
kullanılır. Atkı ipliğinde ise isteğe bağlı her renkte 12 numara pamuk ipliği 
veya 34 numara ipek iplik kullanılır.

Toplam çözgü tel adedi : 1320 tel (yarısı siyah yarısı beyaz, 20-100 m arası) 
Dokumanın eni : 62 cm.
Atkı sıklığı : 220 tel /10 cm.
Tarak eni : 70 cm.
Tarak numarası : 47 diş /10 cm.
Taraktan geçirme : 4’lü (2 siyah, 2 beyaz) 

 12 

sırasında aşağıda olması gereken çerçeveleri pedallara basarak aşağı indirir. Bu şekilde çözgü 
ipliklerinin bir kısmı yukarıya kalkıp diğer kısmı aşağıya inerek ağızlık açılır. Açılan 
ağızlıktan soldan sağa doğru mekik hızla atılır. Atkıyı sıkıştırmak için, sol eliyle tuttuğu tefeyi 
kendine doğru hızla çekerken uygulanan armürün ikinci atkı sırasında aşağıda olacak 
çerçevelerin bağlı bulunduğu pedallara basar. Ağızlık değişir. Böylece atılmış olan atkı tefe 
ile sıkıştırılır. 

Tefe yine ileri itilir, ikinci ağızlık açılır ve mekik sağdan sola gönderilir. Pedallara 
basıldığında ağızlık, üsteki çözgü ipleri aynı hizada, alttaki çözgü ipleri aynı hizada olacak 
şekilde açılmalıdır bunu perkesi ayarlar. 15-20 cm dokunduktan sonra gerginlik biraz azaltılır 
ve dokuma selmine sarılır. Bundan sonra cımbar denilen, iki tarafı çivili ve uzayıp kısalabilen 
bir gergi tahtası, taraktaki çözgülerin enine göre ayarlanıp, dokumanın kenarına bağlanır, 
dokuma ilerledikçe her 10-15 cm’de bir çımbar öne alınır ve dokunan kısım selmine sarılır. 
Dokuma semline birkaç devir sarıldıktan sonra geri çevrilerek dokunan kısım açılır, ucundaki 
ipler ve çıtaya bağlı uçlar kesilerek çıta dışarı alınır. Dokumanın ucu selmin üzerindeki yarığa 
yerleştirilip üzerine çıtası konulup selmin döndürülerek düzgün bir şekilde sarılır. Dokumaya 
bu şekilde devam edilir, bu yöntemle istenilen uzunlukta dokuma yapmak mümkündü 
(Hekimoğlu 1982, Ertekin 2002). 

Süleymaniye tezgahında dokunabilen dört tip ana beledi deseni ile motifler 
oluşturulur: (Şekil 13) 
 . Goğuşlu 

 
 . Kol 

 
 . Sık yıldız 

 
 . Seyrek yıldız 

 
Şekil 13. Goğuşlu, kol, sık yıldız, seyrek yıldız deseni 
 
3.3. Beledi Dokumasının Özellikleri 

Beledi dokumasını diğer dokumalardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi de çift 

Şekil 13: Goguşlu, kol, sık yıldız, seyrek yıldız deseni
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Desende birim kare ölçüsü kullanılır. Her kare iki üst ve iki astar olmak 
üzere 4 çözgü ve 4 atkıdan oluşur. Bu nedenle kumaşın iplik analizi iplik 
sökme yoluyla yapılmaksızın kumaşın da üst yüzünde görülen deseni 
oluşturulan beyaz renkli her birim karenin desen kağıdında da belirlenmesi 
ve belirlenen bu alan içinde astar çözgü ve atkıların üstte çalıştıkları göz 
önüne alınarak bağlantı işaretlenmesi yolu ile çözgüyü süratle çözmek 
mümkündür.

Yaklaşık son 50 yıldan beri keşken kalıbı değiştirilmeksizin sadece 
ayaklarla desen değiştirilmesi yoluyla dokuma motifleri üretilmiştir. Bu 
nedenle eski motifler bu gün uygulanamamaktadır. Örneğin Bursa esnaf 
sancaklarındaki desenler, kufi yazılar vb.

3.3.1. Beledi Dokumasında Kullanılan Renk ve Motifler
Beledi dokuması süs ve bezeme konusunda incelendikçe, dokuma 

tarzının elverişli olacak bir karakter içinde geliştirilmiş oldukları görülür.

Süslemede genellikle bir geometrik tanzim ve tertip göze çarpar. 
Süsleme konusu olan motifler, bitki ve çiçek aslından yapılmış rozet, 
gülbezek, geçme ve örmeler ile kufi yazı ile tertipli metop-bordur ve 
çerçeveler şeklinde görülür.

Bunlarla beraber bugün beledi esnafı arasında düzbastı altıparmak, 
evsat, sepet ve halüp isimli desenler ve ayrıca isimlendirilmemiş desenler 
mevcuttur. Bazı tertip dokumalarda ayrıca mihraplar tertibinde kutsal 
ifadeli cami, köşk ve servi tasvirleri vardır. Bunlar başlı başına maksatlı 
olarak yapılmış kompozisyonlardır. Bazılarında lale, karanfil motifleri 
diğer motifler arasına yerleştirilmiştir.

Beledi kumaşlarında genel süsleme kompozisyonlar, yanlarına ve 
geometrik ulamalar tarzında olduğu gibi, bir kısmı da diğer motifler gibi 
letop ve rozetler şeklinde yer a1mıslardır.

Beledi dokumalarında kullanılmış yazı ve motifler, satrançlı kufi denilen 
bir tarz yazıdır. Bunlarda kullanılmış yazı tarzı tüm karakterindedir. Bütün 
metop ve bordürlerde usul dışı bir yazı görülmüş.

Kumaşın zemin renkleri, yeşil, kırmızı ve koyu mavi olarak 
görülmektedir.

Düz ve sade ifadeli geometrik süslemelerde hazırlanmış olan kumaşların, 
uluorta döşemelik oldukları anlaşılmakla beraber üzeri yazılı, mihraplı ve 
kutsal anlamda tasvirli olan kumaşlarında, sancak, seccade ve sanduka örtüsü 
olarak kullanılmak üzere hazırlandıkları da anlaşılmaktadır (Gürçay, 1970).
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Günümüzde beledi dokumalarında en çok seçilen motif “Süleyman” 
nakışında kullanılan yıldız motifidir.

Beledi dokumasında kullanılan renkler Türk kumaşlarında görülen 
mavi, beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızıdır (Tahsin, 1951).

3.4. Beledi Dokumasından Üretilen Ürünler
Beledi dokumasından üretilen heybe, örtü, atkı ve kumaş örnekleri 

dokumalarının en ayırt edici özelliği olan çift katlı dokunması nedeniyle 
oluşan ön ve arka yüzdeki desenler şekilde belirgin olarak görünmektedir.

4. Sonuç
Beledi dokumaları geçmişte 16. yüzyılda ortaya çıkan çok karmaşık 

bir tezgah olan; bununla birlikte başka tezgahlarda elde edilmeyen özgün 
bir çok nakışı olması nedeniyle talebi çok olan bir dokuma türü olmuştur. 
O dönemlerde Osmanlı sarayına ve birçok dış ülkeye çok nadide dokuma 
örneklerinin satışı yapılmıştır. Önceleri Bursa, Konya ve İzmir’in tire 
ilçesinde yüzlerce tezgahta dokunurken bugün beledi dokuması kalan tek 
tezgahta dokunarak var olma mücadelesi vermektedir.

Bu dokumanın yurt içi ve yurt dışı pazarları henüz yeterince 
bulunmamaktadır. Dileğimiz çok çeşitlilikteki motif zenginliğine sahip 
olan beledi dokumalarının özel sektör ve devlet aracılığı ile üretimlerinin  14 

 
 
 
 
 
 
 
3.4. Beledi Dokumasından Üretilen Ürünler 

  
 

 

  
Şekil 14. Heybe, örtü, atkı ve kumaş örnekleri 

 
Beledi dokumasından üretilen heybe, örtü, atkı ve kumaş örnekleri dokumalarının en 

ayırt edici özelliği olan çift katlı dokunması nedeniyle oluşan ön ve arka yüzdeki desenler 
şekilde belirgin olarak görünmektedir. 
4. SONUÇ 
 Beledi dokumaları geçmişte 16. yüzyılda ortaya çıkan çok karmaşık bir tezgah olan; 
bununla birlikte başka tezgahlarda elde edilmeyen özgün bir çok nakışı olması nedeniyle 
talebi çok olan bir dokuma türü olmuştur. O dönemlerde Osmanlı sarayına ve bir çok dış 
ülkeye çok nadide dokuma örneklerinin satışı yapılmıştır. Önceleri Bursa, Konya ve İzmir’in 
tire ilçesinde yüzlerce tezgahta dokunurken bugün beledi dokuması kalan tek tezgahta 
dokunarak var olma mücadelesi vermektedir. 
 Bu dokumanın yurt içi ve yurt dışı pazarları henüz yeterince bulunmamaktadır. 
Dileğimiz çok çeşitlilikteki motif zenginliğine sahip olan beledi dokumalarının özel sektör ve 
devlet aracılığı ile üretimlerinin arttırılması ve açılacak kurslar vasıtası ile öğrenilmesinin ve 
geliştirilmesinin sağlanmasıdır. 
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Şekil 14: Heybe, örtü, atkı ve kumaş örnekleri
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arttırılması ve açılacak kurslar vasıtası ile öğrenilmesinin ve geliştirilmesinin 
sağlanmasıdır.
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