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ÖZET

İnsanoğlunun doğumu ile başlayan giyinme ve örtünme ihtiyacı süslen-
me ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyaçlarda doğadan temin 
edilen doğal malzemeler, aynı özellikte veya çeşitli işlemlerden geçirilerek 
kullanılmıştır. Geçmişten günümüze kadar birçok değişikliğe uğramış olan 
süslenme unsurları çeşitli kültürlerinde etkisinde kalarak gelişme göster-
miştir. 

En önemli süslenme unsurlarından biri olan takılar her dönemde dikkat 
çekici yapıya sahiptir. Anadolu’da yaşamış tüm uygarlıklar değerli ve yarı 
değerli taşlarla metalle birlikte veya ayrı işleyerek sanatsal nitelikli takılar 
üretmişlerdir. Selçuklularla birlikte gelen değişik üslupların en önemlisi 
Türkmen takılarıdır. En ilkel şeklinden en gelişmişine kadar takılar; tak-
mak, takıştırmak, yakıştırmak ve güzel görünüme sahip olmak için kul-
lanılmıştır. Bu tutku farklı kavramları oluşumunu da ortaya çıkarmıştır. 
Önceleri insanlar çevrelerinde ne bulmuşlarsa takmışlar (kemikler, ağaç-
lar, dişler, deniz kabukları vb.), ancak madenleri eritme ve alaşım yaparak 
işlemeyi öğrendikten sonra insanlar madeni süs takılarına yönelmişler-
dir. Anadolu’da bakır, altın, gümüş gibi madenlerin işlenmesinde dökme, 
dövme, telkari, kazıma (kalemkar), çekiç işi kakma, küftgani, savatlama, 
ajur kesme gibi teknikler kullanılmıştır. Osmanlı Döneminde özellik-
le II. Murat’tan itibaren altın, gümüş ve madeni eşya üretimi artmış II. 
Mehmet’ten sonrada maden çeşidi artarak kuyumculuk sanatı yayılmış, 
imparatorluğun gelişimine paralel olarak mücevhercilik önem kazanmış-
tır. 

Ülkemizin bazı yörelerinde gümüş işlemeciliği yapılmakla birlikte bazı 
yörelerde de altın işlemeciliği yoğun işlenmiştir. Güneydoğu Anadolu Böl-
gesinde yer alan ve Mezopotamya kültürünü içerisinde barındıran Şanlıur-
fa İli geçmişten  günümüze kadar zengin kültür unsurlarını içermektedir. 
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Bu kültürel unsurlardan biri de altın, gümüş işlemeciliği olarak yapılan 
kadın takılarıdır. Şanlıurfa da “hışır” adı verilen kadın takılarında çeşit, 
işlenen motif ve kompozisyon özellikleri yöreye özgü eşsiz güzellikte-
dir. Yöredeki kadın takılarının tarihçesi Neolitik ve Tunç çağlarına kadar 
uzandığı bölgedeki yapılan kazılardaki örneklerden anlaşılmaktadır. Ku-
yumculuk Şanlıurfa’nın en eski el sanatıdır. Şanlıurfa hışırları manilerde, 
türkülerde, şiirlerde işlenmiştir. Takıları başa, boyuna, bele, kol, parmak 
ve ayağa takılanlar olarak gruplandırmak mümkündür. 

Bu çalışma da Şanlıurfa yöresinde yapılmış ve yapılmakta olan kadın 
takıları konusunda yapılan araştırma bulgularına dayalı değerlendirmeler 
örneklerle sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, motif, takı bezeme, altın, gümüş, süslen-
me.

ABSTRACT

Motif and Composition Charecteristics on Şanliurfa Women’s 
Jewellery

The dressing and the covering need of human began with the birth of the 
mankind has accompanied the need of garnishment. For this need, natural 
materials were used by exposing them several processes. Garnishment 
components changed many times since the past have developed by being 
affected by several cultures.

The jewellery which is one of the most important garnishment 
components has an attractive structure in every period of time. All the 
civilizations produced jewelleries with artistic value by using precious and 
semiprecious stones processed with the metals or separately. One of the 
most important styles coming with the Seljugs is Turkoman jewellery. From 
their the most primary shapes to their advanced shapes, the jewelleries 
were used in order to set on them, deck out them, make them go with 
themselves and seem beautiful. This ambition has caused to the emergence 
of different concepts. Formerly, people set on whatever they found (bones, 
woods, teeth, seashell...etc.)in their surroundings, however after learning 
the processing of substances by melting and alloy, they tended to metallic 
garnishment jewelleries. For the processing of mines, the techniques  such 
as copper, gold, silver; cast, wrought, filigree, scraping (kalemkar), inlay 
with striker, küftgani, savatlama and ajur kesme were used. In the Ottoman 
period, especially since the period of Murat II., the production of tools 
made by gold, silver and metal have been increased and after Mehmet 
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II, jewellery art has been speard by increasing the kinds of the metals, 
thus jewellery has gained importance in parallel to the development of the 
empire.

Silver processing has been made in some regions of our country, however 
gold processing in some regions has been mentioned mostly. Şanlıurfa city 
in Southeast Anatolian region which has the culture of Mesopotamia has 
rich cultural aspects from the past to today . one of these cultural aspects 
is women jewellery made by using silver processing.  The variety, motif 
and composition charecteristics for the women jeweller called “hışır” in 
Şanlıurfa are beautiful and unique to the region. It has been understood from 
the excavations amde in the region that the history of the women jewellery 
in the region dates back to the Neolitic and Bronze age. Jewellery is the 
most ancient art in Şanlıurfa.  Şanlıurfa hışırları have been undertaken in 
mani, folk songs, poems. It has been possible to classify jewelleries such 
as those of which are set on head, neck, waist, arm, finger and foot.

In this study, the assessments with the sapmles depended on the findings 
of the research made on the jewelleries which were made and continue to 
be made in Şanlıurfa region will be submitted.

Key Words: Culture, pattern jewellery decoration, gold, silver.

Giriş

İnsanoğlunun doğumu ile başlayan giyinme ve örtünme ihtiyacı süslen-
me ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyaçlarda yüzyıllarca doğa-
dan temin edilen doğal malzemeler aynı özellikte veya çeşitli işlemlerden 
geçirilerek kullanılmıştır. Geçmişten günümüze kadar birçok değişikliğe 
uğramış olan süslenme unsurları çeşitli kültürlerinde etkisinde kalarak ge-
lişme göstermiştir. 

İnsanların süslenme gereksinimlerinden biri de en ilkel şeklinden en 
gelişmişine kadar olan takıları takmak, takıştırmak, yakıştırmak ve güzel 
görünüme takının aracı olmasını sağlamak olmuştur. Bu tutku farklı kav-
ramları oluşumunu da ortaya çıkarmıştır. Önceleri insanlar çevrelerinde 
ne bulmuşlarsa takmışlar (kemikler, ağaçlar, dişler, deniz kabukları vb.) 
ancak madenleri eritme ve alaşım yaparak işlemeyi öğrendikten sonra in-
sanlar madeni süs takılarına yönelmişlerdir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan ve Mezopotamya kültürünü 
içerisinde barındıran Şanlıurfa İli geçmişten  günümüze kadar zengin kül-
tür unsurlarını içermektedir. Bu kültürel unsurlardan biri olan el sanatları-
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nın hemen hemen her türüne rastlamak mümkündür. Bu el sanatları arasın-
da kuyumculuk önemli bir yere sahiptir. 

Şanlıurfa ve çevresinde yapılan kazılardan ortaya çıkarılan buluntular, 
M. Ö. 7000-5000’li Neolitik çağlarda yöre insanının kuyumculuk ile uğ-
raştığını kanıtıdır. Bu döneme ait kemik ve renkli taşlardan takılar bulun-
muştur. Yörede bulunan höyüklerde (Hasek, Cümcüme ve Lidar) rastla-
nan takılar, günümüz takılarının eski örnekleri hakkında bilgi vermektedir 
(Kürkçüoğlu ve Oymak, 1991: 52). 

Osmanlı Döneminde de, Şanlıurfa kuyumculuğunun ileri düzeyde ol-
duğu belirtilmektedir (Atasay, 166). 

Şanlıurfa’nın geleneksel yapısı değişmeden günümüze kadar gelmiş, 
düğün gelenekleri ve takılan takı çeşitleri de geleneksel yapısını koru-
muştur. Şanlıurfa’da altın ve gümüşten yapılan tüm takılara “hışır” adı 
verilmektedir (Mızrak, Öcal, Güler, 2002: 38). Hışırların cinsi ,sayısı ve 
özellikleri kız tarafının erkek tarafından yöreye özgü isteme biçimi olan 
“kesim kâğıdında” belirtilmektedir. Bir kesim kağıdı örneğinde: “Bismil-
lahirrahmanirrahim………. Başlık, altı çift bilezik, kelep inci takım, elmas 
kolye, altı adet elbise, altı çift ayakkabı,……… lira hal’et, misafir odası 
takımı, vs.” (Ergin, 1998: 15 ).

Diğer illerde modanın da etkisi ile takılarda modeller farklılaşmasına 
rağmen Şanlıurfa bu konuda geleneklerini bozmamıştır. Geçmişte düğün-
lerde neler takılıyorsa günümüzde de aynı takılar talep edilip takılmakta-
dır. 

Çok kültürlü bir geçmişe sahip olan Şanlıurfa yöresi kadın takıları ben-
zersiz çeşitlilikte ve güzelliktedir. Diğer yörelerde rastlanmayan isimleri 
ile Şanlıurfa takıları, yörede üç bölgede değişiklik göstermektedir; Şanlı-
urfa Merkez ilçe, Siverek-Suruç-Bozova-Hilvan ve Harran’dır.

Yapım, süsleme, kullanılan malzeme ve formlarında da diğer bölgele-
re göre farklılıklar vardır. Takıları yönünden çok zengin bir kültüre sahip 
olan Şanlıurfa’da kullanılan kadın takıları; gerdanlıklar, kolyeler, bilezik-
ler, yüzükler, küpeler, iğne, tepelikler, hızma, halhal ve kemerlerdir. Bu 
takılar yöreye ait kıyafetlerle uyum içerisindedir.
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Şanlıurfa Kınacı Han’da bulunan kuyumcularla ve takı kullanan birey-
lerle yapılan araştırma sonucunda takıları kullanım yerlerine göre sınıflan-
dırmak mümkündür.

1. Başa Takılanlar (Tepelik, Elmas Taç, Saç Bağı, Reşme): Yörede 
başa takılan takılar incelendiğinde,hammadde olarak gümüş ve altın kul-
lanıldığı, yardımcı materyalde değerli taşlara yer verildiği görülmektedir. 
Teknik olarak döküm, telkari, kabartma ve taş kakma kullanılmıştır. Motif 
açısından incelendiğinde; geometrik bezemelerin yoğun olduğu, bitkisel, 
sembolik ve nesneli bezemelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Baş takıları 
kendi arasında tepelikler, reşme, saç bağı, kahke olarak gruplandırılabilir. 

Tepelikler: Alın üzerine gelecek şekilde tasarlanan merkezi dairesel 
motifin çevresinden çıkan zincirler yalın halde veya yaprak, ay, boncuk, 
gümüş toplar sarkıtılarak başa yerleştirilmiştir.Dairesel motifin ortasında 
değerli taşlar daire veya eşkenar dörtken şeklinde kullanılmış, diğer kısım-
larda kabartma tekniği ile geometrik (daire, üçgen), bitkisel (yaprak, selvi) 
ve nesneli(beş kenarlı yıldız, ay,Mührü Süleyman) motifler yapılmıştır.

      

kültürel unsurlardan biri olan el sanatlarnn hemen hemen her türüne rastlamak mümkündür. 
Bu el sanatlar arasnda kuyumculuk önemli bir yere sahiptir.  

Şanlurfa ve çevresinde yaplan kazlardan ortaya çkarlan buluntular, M.Ö. 7000-
5000’li Neolitik çağlarda yöre insannn kuyumculuk ile uğraştğn kantdr. Bu döneme ait 
kemik ve renkli taşlardan taklar bulunmuştur. Yörede bulunan höyüklerde (Hasek, Cümcüme 
ve Lidar) rastlanan taklar, günümüz taklarnn eski örnekleri hakknda bilgi vermektedir 
(Kürkçüoğlu ve Oymak,1991;52).  

Osmanl Döneminde de, Şanlurfa kuyumculuğunun ileri düzeyde olduğu 
belirtilmektedir (Atasay;166).  

Şanlurfa’nn geleneksel yaps değişmeden günümüze kadar gelmiş, düğün 
gelenekleri ve taklan tak çeşitleri de geleneksel yapsn korumuştur. Şanlurfa’da altn ve 
gümüşten yaplan tüm taklara “hşr” ad verilmektedir (Mzrak, Öcal, Güler, 2002;38). 
Hşrlarn cinsi ,says ve özellikleri kz tarafnn erkek tarafndan yöreye özgü isteme biçimi 
olan “kesim kâğdnda” belirtilmektedir. Bir kesim kağd örneğinde: 
“Bismillahirrahmanirrahim………. Başlk, alt çift bilezik, kelep inci takm, elmas kolye, alt 
adet elbise, alt çift ayakkab,……… lira hal’et, misafir odas takm, vs.” (Ergin, 1998;15 ). 

 Diğer illerde modann da etkisi ile taklarda modeller farkllaşmasna rağmen 
Şanlurfa bu konuda geleneklerini bozmamştr. Geçmişte düğünlerde neler taklyorsa 
günümüzde de ayn taklar talep edilip taklmaktadr.  

Çok kültürlü bir geçmişe sahip olan Şanlurfa yöresi kadn taklar benzersiz 
çeşitlilikte ve güzelliktedir. Diğer yörelerde rastlanmayan isimleri ile Şanlurfa taklar, 
yörede üç bölgede değişiklik göstermektedir; Şanlurfa Merkez ilçe, Siverek- Suruç- Bozova- 
Hilvan ve Harran’dr. 

Yapm, süsleme, kullanlan malzeme ve formlarnda da diğer bölgelere göre 
farkllklar vardr. Taklar yönünden çok zengin bir kültüre sahip olan Şanlurfa’da kullanlan 
kadn taklar; gerdanlklar, kolyeler, bilezikler, yüzükler, küpeler, iğne, tepelikler, hzma, 
halhal ve kemerlerdir. Bu taklar yöreye ait kyafetlerle uyum içerisindedir. 
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Şekil 1:  Kınacı Han’da Bulunan Kuyumcu Vitrini
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Kahke: Gerdanlık, altın lira ve kalın bileziklerin direkt olarak alın kıs-
mına tutturulması veya kumaş üzerine dikilmek suretiyle hazırlanan kah-
kenin yatay veya taç şeklinde başa tutturulmasıdır.

Reşme: Anadolu’da yanak döven denilen reşme, gümüşten, altından 
çeşitli takı teknikleri ile yapılır. Ayrıca kumaş üzerine altın liraların dikil-
mesi ile oluşturulur. Bazı reşmelerin uçları bele kadar uzamaktadır. Sarkan 
damla şeklindeki plakalar üzerinde bitkisel bezemeler kullanılmıştır. Ge-
nellikle reşmelerin şekilleri altıgen, üçgen ve daireseldir.

taşlara yer verildiği görülmektedir. Teknik olarak döküm, telkari, kabartma ve taş kakma 
kullanlmştr. Motif açsndan incelendiğinde; geometrik bezemelerin yoğun olduğu, bitkisel, 
sembolik ve nesneli bezemelerin kullanldğ tespit edilmiştir. Baş taklar kendi arasnda 
tepelikler, reşme, saç bağ, kahke olarak gruplandrlabilir.  

Tepelikler: Aln üzerine gelecek şekilde tasarlanan merkezi dairesel motifin 
çevresinden çkan zincirler yaln halde veya yaprak, ay, boncuk, gümüş toplar sarktlarak 
başa yerleştirilmiştir.Dairesel motifin ortasnda değerli taşlar daire veya eşkenar dörtken 
şeklinde kullanlmş, diğer ksmlarda kabartma tekniği ile geometrik (daire, üçgen), bitkisel 
(yaprak, selvi) ve nesneli(beş kenarl yldz, ay,Mührü Süleyman) motifler yaplmştr. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kahke: Gerdanlk, altn lira ve kaln bileziklerin direkt olarak aln ksmna 

tutturulmas veya kumaş üzerine dikilmek suretiyle hazrlanan kahkenin yatay veya taç 
şeklinde başa tutturulmasdr. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reşme: Anadolu’da yanak döven denilen reşme, gümüşten, altndan çeşitli tak 
teknikleri ile yaplr. Ayrca kumaş üzerine altn liralarn dikilmesi ile oluşturulur. Baz 
reşmelerin uçlar bele kadar uzamaktadr. Sarkan damla şeklindeki plakalar üzerinde bitkisel 
bezemeler kullanlmştr. Genellikle reşmelerin şekilleri altgen, üçgen ve daireseldir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2:  Tepelik Örnekleri
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tepelikler, reşme, saç bağ, kahke olarak gruplandrlabilir.  

Tepelikler: Aln üzerine gelecek şekilde tasarlanan merkezi dairesel motifin 
çevresinden çkan zincirler yaln halde veya yaprak, ay, boncuk, gümüş toplar sarktlarak 
başa yerleştirilmiştir.Dairesel motifin ortasnda değerli taşlar daire veya eşkenar dörtken 
şeklinde kullanlmş, diğer ksmlarda kabartma tekniği ile geometrik (daire, üçgen), bitkisel 
(yaprak, selvi) ve nesneli(beş kenarl yldz, ay,Mührü Süleyman) motifler yaplmştr. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kahke: Gerdanlk, altn lira ve kaln bileziklerin direkt olarak aln ksmna 

tutturulmas veya kumaş üzerine dikilmek suretiyle hazrlanan kahkenin yatay veya taç 
şeklinde başa tutturulmasdr. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reşme: Anadolu’da yanak döven denilen reşme, gümüşten, altndan çeşitli tak 
teknikleri ile yaplr. Ayrca kumaş üzerine altn liralarn dikilmesi ile oluşturulur. Baz 
reşmelerin uçlar bele kadar uzamaktadr. Sarkan damla şeklindeki plakalar üzerinde bitkisel 
bezemeler kullanlmştr. Genellikle reşmelerin şekilleri altgen, üçgen ve daireseldir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3:  Kahke Örnekleri

 
 
 
 
 

 
Saç bağ: Özellikle altn lira ve hayvan figürlerinden oluşan motiflerden 

yaplan saç bağ, gençler tarafndan saçn arasndan sarktlarak kullanlmaktadr. Bazen 
reşme gibi örtü üzerinde veya tepelikle birlikte kullanlr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Kulağa Taklanlar (küpe): Yörede yaplan küpelerde geometrik bezeme yoğun 
kullanlmş, baz örneklerde bitkisel, nesneli ve figürlü bezemeler yer almştr. Altn üzerinde 
yakut, firuze taşlar en çok kullanlan değerli taşlardr. Mezopotamya kültürünün etkisi 
küpelerin şekillerinde göze çarpmaktadr. Yöredeki küpeler kulağa çengelle taklarak sarkan 
özelliktedir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

3.Burna Taklanlar (hzma): Krsal kesimde altn ve gümüşten yaplarak burna 
taklan takdr. 
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taşlara yer verildiği görülmektedir. Teknik olarak döküm, telkari, kabartma ve taş kakma 
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çevresinden çkan zincirler yaln halde veya yaprak, ay, boncuk, gümüş toplar sarktlarak 
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Kahke: Gerdanlk, altn lira ve kaln bileziklerin direkt olarak aln ksmna 

tutturulmas veya kumaş üzerine dikilmek suretiyle hazrlanan kahkenin yatay veya taç 
şeklinde başa tutturulmasdr. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reşme: Anadolu’da yanak döven denilen reşme, gümüşten, altndan çeşitli tak 
teknikleri ile yaplr. Ayrca kumaş üzerine altn liralarn dikilmesi ile oluşturulur. Baz 
reşmelerin uçlar bele kadar uzamaktadr. Sarkan damla şeklindeki plakalar üzerinde bitkisel 
bezemeler kullanlmştr. Genellikle reşmelerin şekilleri altgen, üçgen ve daireseldir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4:  Reşme Örnekleri
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Saç Bağı: Özellikle altın lira ve hayvan figürlerinden oluşan motifler-
den yapılan saç bağı, gençler tarafından saçın arasından sarkıtılarak kul-
lanılmaktadır. Bazen reşme gibi örtü üzerinde veya tepelikle birlikte kul-
lanılır.

2. Kulağa Takılanlar (Küpe): Yörede yapılan küpelerde geometrik 
bezeme yoğun kullanılmış, bazı örneklerde bitkisel, nesneli ve figürlü be-
zemeler yer almıştır. Altın üzerinde yakut, firuze taşları en çok kullanılan 
değerli taşlardır. Mezopotamya kültürünün etkisi küpelerin şekillerinde 
göze çarpmaktadır. Yöredeki küpeler kulağa çengelle takılarak sarkan 
özelliktedir.  

3. Burna Takılanlar (Hızma): Kırsal kesimde altın ve gümüşten yapı-
larak burna takılan takıdır.

4. Boyna Takılanlar (Gerdanlık, Kolye, Frenk Bağı, Gönül Kilidi, 
İnci Kelep, İncili Gerdanlık, Altın Gerdanlık, Kordon, Altın Hamaylı,  
Beşibirlik, Mahmudiya, Dobra vb.): Yörede boyuna takılan en önemli 
takılar; frenk bağı, kordon ve gönül kilididir. Günümüzde, çok farklı ör-

 
 
 
 
 

 
Saç bağ: Özellikle altn lira ve hayvan figürlerinden oluşan motiflerden 

yaplan saç bağ, gençler tarafndan saçn arasndan sarktlarak kullanlmaktadr. Bazen 
reşme gibi örtü üzerinde veya tepelikle birlikte kullanlr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Kulağa Taklanlar (küpe): Yörede yaplan küpelerde geometrik bezeme yoğun 
kullanlmş, baz örneklerde bitkisel, nesneli ve figürlü bezemeler yer almştr. Altn üzerinde 
yakut, firuze taşlar en çok kullanlan değerli taşlardr. Mezopotamya kültürünün etkisi 
küpelerin şekillerinde göze çarpmaktadr. Yöredeki küpeler kulağa çengelle taklarak sarkan 
özelliktedir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

3.Burna Taklanlar (hzma): Krsal kesimde altn ve gümüşten yaplarak burna 
taklan takdr. 
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Şekil 5:  Saç Bağı

 
 
 
 
 

 
Saç bağ: Özellikle altn lira ve hayvan figürlerinden oluşan motiflerden 

yaplan saç bağ, gençler tarafndan saçn arasndan sarktlarak kullanlmaktadr. Bazen 
reşme gibi örtü üzerinde veya tepelikle birlikte kullanlr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Kulağa Taklanlar (küpe): Yörede yaplan küpelerde geometrik bezeme yoğun 
kullanlmş, baz örneklerde bitkisel, nesneli ve figürlü bezemeler yer almştr. Altn üzerinde 
yakut, firuze taşlar en çok kullanlan değerli taşlardr. Mezopotamya kültürünün etkisi 
küpelerin şekillerinde göze çarpmaktadr. Yöredeki küpeler kulağa çengelle taklarak sarkan 
özelliktedir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

3.Burna Taklanlar (hzma): Krsal kesimde altn ve gümüşten yaplarak burna 
taklan takdr. 
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Şekil 6: Küpe Örnekleri

Şekil 7: Üzüm Salkımı Küpe Şekil 8: Taşlı Gül Küpe
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nekler yapılmakla birlikte geleneksel örnekler özel günlerde tercih edil-
mektedir. Takılarda geometrik bezemeler olarak dikdörtgen, daire, koni 
şekilleri kullanılmaktadır. Bitkisel bezeme olarak çiçekler, nesneli bezeme 
ise kurdelelerdir.

Takılarda motifler, yan yana dizilerek uzun şekiller oluşturulmakta ya 
da birbirinin boşluğuna yerleştirilerek boyun çevresini saran görüntüler 
verilmektedir. Şanlıurfa yöresine özgü olan kordonun, zinciri aynı kalın-
lıkta, en az iki metre uzunluğunda ve “kordon gülü” denilen ortası yakut 
taşlı takı ile birlikte kullanılmaktadır. 

Yörede “şimra” adı verilen ve yörede yapılan küçük zincir parçalarının 
birbirine eklenmesi ile oluşturulan zincirler, boyunda kullanılan takılarda 
olduğu gibi diğer takılarda da önemli kullanım yerine sahiptir.

 Boyun takılarında inci kelep, elmas gerdanlık, altın liralar değişik şe-
killerde düzenlenerek kullanılmıştır.Yörede kadınlar ve genç kızlar gele-
neksel takılarından mevcut olan hepsini  üst üste takarak ailesinin, eşinin, 
veya gelin gideceği ailenin varlığını simgelemektedir.

5. Göğse Takılanlar (Dal): Çeşitli çiçek ,yaprak vb. motiflerle yapılan 
yaka iğneleridir.

4.Boyna taklanlar (gerdanlk, kolye, frenk bağ, gönül kilidi, inci kelep, incili 
gerdanlk, altn gerdanlk, kordon, altn hamayl,  beşibirlik, mahmudiya, dobra, vb.): Yörede 
boyuna taklan en önemli taklar; frenk bağ, kordon ve gönül kilididir. Günümüzde, çok 
farkl örnekler yaplmakla birlikte geleneksel örnekler özel günlerde tercih edilmektedir. 
Taklarda geometrik bezemeler olarak dikdörtgen, daire, koni şekilleri kullanlmaktadr. 
Bitkisel bezeme olarak çiçekler, nesneli bezeme ise kurdelelerdir.  

Taklarda motifler, yan yana dizilerek uzun şekiller oluşturulmakta ya da birbirinin 
boşluğuna yerleştirilerek boyun çevresini saran görüntüler verilmektedir. Şanlurfa yöresine 
özgü olan kordonun, zinciri ayn kalnlkta, en az iki metre uzunluğunda ve kordon gülü 
denilen ortas yakut taşl tak ile birlikte kullanlmaktadr.  

Yörede “şimra” ad verilen ve yörede yaplan küçük zincir parçalarnn birbirine 
eklenmesi ile oluşturulan zincirler, boyunda kullanlan taklarda olduğu gibi diğer taklarda da 
önemli kullanm yerine sahiptir. 

 Boyun taklarnda inci kelep, elmas gerdanlk, altn liralar değişik şekillerde 
düzenlenerek kullanlmştr.Yörede kadnlar ve genç kzlar geleneksel taklarndan mevcut 
olan hepsini  üst üste takarak ailesinin, eşinin, veya gelin gideceği ailenin varlğn 
simgelemektedir. 
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Şekil 9: Frenk Bağı

Şekil 10: Habbeli
Gerdanlık

Şekil 11: Güllü
Gerdanlık

Şekil 12: Kordon ve Gordon Gülü



69

 6.Bileğe Takılanlar (ahıtma, parparalı bilezik, fıstıklı bilezik, habbe 
Osmanlı bilezik, urubiyeli bilezik, ayneli bilezik, tahtalı bilezik, hezirli 
bilezik, burmalı bilezik, incili bilezik, elmas bilezik vb.): Şanlıurfa’da 
bileziklerin oldukça fazla çeşidi bulunmaktadır. Bazıları sert görünüme sa-
hipken ( tahtalı), bazıları da yöreye ait zincirler veya çiçek motiflerinin yan 
yana halkalar aracılıyla tutturulması ile oluşturulmuş hareketli bilezikler-
dir (ahıtma). Birden fazla zincir sırasının oluşturduğu ahıtma bileziklerin 
en önemli kısmı zincirlerin karşılıklı tutturulmasını sağlayan kilit kısım-
larıdır.Kilit kısımlarında bitkisel bezeme olarak çiçek, dal ve yapraklar-
dan oluşan tasarımlar veya geometrik bezeme tarzında baklava motifinin 
çevresinde ince dal, kıvrımlardan oluşan tasarımlar yapılmaktadır. (Şekil 
19, 20, 22 ) Zincirler arasında kilit kısmında yapılan teknikle oluşturulmuş 
dikdörtgen şekilli parçalar bulunmaktadır. Dikdörtgen şekilli parçalarda 
en çok işlenen motif hayat ağacıdır. Bu bileziğin süsleme açısından da en 
önemli yeri kilididir. Kilitlerdeki motifler telkari, ajur, kalem işi teknikleri 
kullanılarak yapılmaktadır. 

Değerli taşlarla yapılan bilezikler ve incili bilezikler de yoğun bir şekil-
de kullanılmaktadır.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.Göğse Taklanlar (dal) Çeşitli çiçek ,yaprak v.b.motiflerle yaplan yaka iğneleridir. 
  
6.Bileğe Taklanlar (ahtma, parparal bilezik, fstkl bilezik, habbe Osmanl bilezik, 

urubiyeli bilezik, ayneli bilezik, tahtal bilezik, hezirli bilezik, burmal bilezik, incili bilezik, 
elmas bilezik, vb.): Şanlurfa’da bileziklerin oldukça fazla çeşidi bulunmaktadr. Bazlar sert 
görünüme sahipken ( tahtal), bazlar da yöreye ait zincirler veya çiçek motiflerinin yan yana 
halkalar araclyla tutturulmas ile oluşturulmuş hareketli bileziklerdir (ahtma). Birden fazla 
zincir srasnn oluşturduğu ahtma bileziklerin en önemli ksm zincirlerin karşlkl 
tutturulmasn sağlayan kilit ksmlardr.Kilit ksmlarnda bitkisel bezeme olarak çiçek, dal 
ve yapraklardan oluşan tasarmlar veya geometrik bezeme tarznda baklava motifinin 
çevresinde ince dal ,kvrmlardan oluşan tasarmlar yaplmaktadr.( Şekil 19,20,22 ) Zincirler 
arasnda kilit ksmnda yaplan teknikle oluşturulmuş dikdörtgen şekilli parçalar 
bulunmaktadr. Dikdörtgen şekilli parçalarda en çok işlenen motif hayat ağacdr. Bu bileziğin 
süsleme açsndan da en önemli yeri kilididir. Kilitlerdeki motifler telkari, ajur, kalem işi 
teknikleri kullanlarak yaplmaktadr.  

Değerli taşlarla yaplan bilezikler ve incili bilezikler de yoğun bir şekilde 
kullanlmaktadr.   
           Bilezikler üzerinde bitkisel bezemelerden çiçek, yaprak, kvrml dallar, hayvansal 
bezemelerde kuşlar, geometrik bezemelerden dikdörtgenler, yuvarlak şekiller, kareler, koni 
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Şekil 13: İnci Gerdanlık Şekil 15: Hasır Gerdanlık

Şekil 15: Parparalı

Şekil 16: Farklı Zincirlerle Yapılmış Gönül Kilidi Gerdanlık

Şekil 14: Şimra Zincirden
Gerdanlık
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Bilezikler üzerinde bitkisel bezemelerden çiçek, yaprak, kıvrımlı dallar, 
hayvansal bezemelerde kuşlar, geometrik bezemelerden dikdörtgenler, yuvar-
lak şekiller, kareler, koni biçimi, zigzag çizgiler bulunmaktadır. Genç kızlar 
evlenirken bir çift ahıtma ve 12 çift bilezik istenerek her kola bir ahıtma ve 
üzerine 12 adet bilezik takılmaktadır. Bu sayı ekonomik duruma göre azal-
maktadır.

7. El ve Parmağa Takılanlar (Yüzük, Ellik): Yörede diğer takılara ta-
kım olacak şekilde veya tek başlarına kullanılan yüzükler 21 ayar altından 
yapılmakta taş olarak çeşitli değerli taşlar ve incilerle kullanılmaktadır. 
Yüzükler taş kakma, telkari, kalem işi, mine gibi tekniklerle oluşturulmak-
tadır. Yüzüklerin şekillerinde geometrik tarzlarda daire, oval, kare, dik-
dörtgen formlar kullanılmış, yüzeylerinde ise bitkisel motiflerden çiçekler, 
yapraklar ve dallar yüzük formuna yerleştirilmiştir.

 

biçimi, zigzag çizgiler bulunmaktadr. Genç kzlar evlenirken bir çift ahtma ve 12 çift bilezik 
istenerek her kola bir ahtma ve üzerine 12 adet bilezik taklmaktadr. Bu say ekonomik 
duruma göre azalmaktadr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.El ve Parmağa Taklanlar (yüzük, ellik): Yörede diğer taklara takm olacak 
şekilde veya tek başlarna kullanlan yüzükler 21 ayar altndan yaplmakta taş olarak çeşitli 
değerli taşlar ve incilerle kullanlmaktadr. Yüzükler taş kakma, telkari, kalem işi, mine gibi 
tekniklerle oluşturulmaktadr. Yüzüklerin şekillerinde geometrik tarzlarda daire, oval, kare, 
dikdörtgen formlar kullanlmş, yüzeylerinde ise bitkisel motiflerden çiçekler, yapraklar ve 
dallar yüzük formuna yerleştirilmiştir. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 17: Tahtalı Bilezik

Şekil 19: Tam Ahıtma Şekil 20: Yarım Ahıtma

Şekil 22: Gümüş Ahıtma

Şekil 21: Parparalı Bilezik

Şekil 18:  Aynalı Bilezik
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Ellikler birçok yöreye göre Şanlıurfa’da oldukça yoğun kullanılan takı-
lardır. Bileklik kısmı ve parmağa geçen bölümlerden oluşur. Elin üst kısmı-
nı tamamen kaplayan çeşitlerinin yanında bilekle parmaklar arasında bağ-
lantıyı sağlayan zincir ve yüzük kısmı olanlar da bulunmaktadır. Yöreye 
ait bileziklerin kenarları ile birleştirilerek oluşturulanları bulunmaktadır. 
Tamamen yörede kullanılan geleneksel yapıdaki zincirden yapıldığı gibi, 
çiçek bezemelerinin yan yana ve birbiri arasındaki boşluğa yerleştirilerek 
yapılmaktadır. Üçgen biçiminde birleştirilen parçanın uçlarında 1, 2, 3, 4 
ve 5 parmağa da geçebilen yüzük halkaları bulunur. Yüzük halkalarının 
süslemelerinin hepsi aynı olduğu gibi birbirinden tamamen farklı yüzük 
formları da vardır.

Bitkisel bezemelerden çiçek, geometrik bezemelerden dikdörtgenler, 
daireler, sembolik bezemelerden kalplerden oluşturulmuştur. Parçalar bir-
birine zincirlerle bağlıdır.

 
 

 
Ellikler birçok yöreye göre Şanlurfa’da oldukça yoğun kullanlan taklardr. Bileklik 

ksm ve parmağa geçen bölümlerden oluşur. Elin üst ksmn tamamen kaplayan çeşitlerinin 
yannda bilekle parmaklar arasnda bağlanty sağlayan zincir ve yüzük ksm olanlar da 
bulunmaktadr. Yöreye ait bileziklerin kenarlar ile birleştirilerek oluşturulanlar 
bulunmaktadr. Tamamen yörede kullanlan geleneksel yapdaki zincirden yapldğ gibi, 
çiçek bezemelerinin yan yana ve birbiri arasndaki boşluğa yerleştirilerek yaplmaktadr. 
Üçgen biçiminde birleştirilen parçann uçlarnda 1, 2, 3, 4 ve 5 parmağa da geçebilen yüzük 
halkalar bulunur. Yüzük halkalarnn süslemelerinin hepsi ayn olduğu gibi birbirinden 
tamamen farkl yüzük formlar da vardr. 

Bitkisel bezemelerden çiçek, geometrik bezemelerden dikdörtgenler, daireler, 
sembolik bezemelerden kalplerden oluşturulmuştur. Parçalar birbirine zincirlerle bağldr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Şekil..                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.Bele Taklanlar (Kemer): kemerler özellikle geleneksel kyafetlerin ayrlmaz bir 
parçasdr. Yörede altn ve gümüşten kemerler kullanlmaktadr. Bu kemerlerde taş kakma, 
ajur tekniği uygulanmaktadr. Kemerlerde çoğunlukta geometrik formlara uyulmuştur, 
yuvarlak, oval, dikdörtgen formlar üzerine bitkisel bezemelerle süsleme yaplmştr. Yörede 
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Şekil 25:  İncili Denilen 5 
Yüzüklü Ellik

Şekil 27:  Kalpli Ellik Şekil 28:  Güllü Ellik

Şekil 29:  Hasır Ellik

Şekil 26:  Şimra Zincirli Tek 
Yüzüklü Ellik

biçimi, zigzag çizgiler bulunmaktadr. Genç kzlar evlenirken bir çift ahtma ve 12 çift bilezik 
istenerek her kola bir ahtma ve üzerine 12 adet bilezik taklmaktadr. Bu say ekonomik 
duruma göre azalmaktadr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.El ve Parmağa Taklanlar (yüzük, ellik): Yörede diğer taklara takm olacak 
şekilde veya tek başlarna kullanlan yüzükler 21 ayar altndan yaplmakta taş olarak çeşitli 
değerli taşlar ve incilerle kullanlmaktadr. Yüzükler taş kakma, telkari, kalem işi, mine gibi 
tekniklerle oluşturulmaktadr. Yüzüklerin şekillerinde geometrik tarzlarda daire, oval, kare, 
dikdörtgen formlar kullanlmş, yüzeylerinde ise bitkisel motiflerden çiçekler, yapraklar ve 
dallar yüzük formuna yerleştirilmiştir. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Şekil 23:  Değerli Taşlar 
Kullanılmış Kadın Yüzükleri

Şekil 23: Kuyumcularda 
Satılan Yöresel Yüzükler
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8. Bele Takılanlar (Kemer): Kemerler özellikle geleneksel kıyafetlerin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Yörede altın ve gümüşten kemerler kullanılmak-
tadır. Bu kemerlerde taş kakma, ajur tekniği uygulanmaktadır. Kemerler-
de çoğunlukta geometrik formlara uyulmuştur, yuvarlak, oval, dikdörtgen 
formlar üzerine bitkisel bezemelerle süsleme yapılmıştır. Yörede kullanı-
lan kemerler aynı parçaların yan yana veya parçaların birbiri üstüne gele-
cek şekilde düzenlenerek birleştirilmiştir. Tamamı altın liralardan yapılan 
kemerlerde kullanılmıştır. 

Kemerlerin en önemli parçası olan toka kısımlarıdır. Tokalar diğer par-
çalara göre daha büyük çalışılmıştır. Formları da kemer kısmını oluşturan 
parçalarla uyum içerisinde olacak şekilde farklılıklar göstermektedir. Süs-
lemenin en yoğun olduğu kısım tokasıdır. Kemerlerde bitkisel, geometrik 
bezemeler kullanılmıştır. Taşlarla süslemeler yapılmıştır.  

 9. Ayağa Takılanlar (Halhal): Bilezik şeklinde ayak bileklerine ta-
kılır. Çevresi “habbe” denilen nohut iriliğinde gümüş toplarla saçaklıdır. 
Süsleme habbelerle bilekliğin çevresine belirli aralıklarla, yan yana, hal-
kalarla tutturularak dizilmiştir. Habbelerin yüzeylerinde herhangi bir beze-
me bulunmamaktadır.

kullanlan kemerler ayn parçalarn yan yana veya parçalarn birbiri üstüne gelecek şekilde 
düzenlenerek birleştirilmiştir. Tamam altn liralardan yaplan kemerlerde kullanlmştr.  

Kemerlerin en önemli parças olan toka ksmlardr. Tokalar diğer parçalara göre daha 
büyük çalşlmştr. Formlar da kemer ksmn oluşturan parçalarla uyum içerisinde olacak 
şekilde farkllklar göstermektedir. Süslemenin en yoğun olduğu ksm tokasdr. Kemerlerde 
bitkisel, geometrik bezemeler kullanlmştr. Taşlarla süslemeler yaplmştr.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 

 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.Ayağa Taklanlar (halhal) : Bilezik şeklinde ayak bileklerine taklr. Çevresi habbe denilen 
nohut iriliğinde gümüş toplarla saçakldr. Süsleme habbelerle bilekliğin çevresine belirli 
aralklarla, yan yana, halkalarla tutturularak dizilmiştir. Habbelerin yüzeylerinde herhangi bir 
bezeme bulunmamaktadr. 
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Şekil 30: Halkalı Kemer Şekil 31: Taşlı Gümüş Kemer
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Sonuç

Şanlıurfa takılarının motif özellikleri ile ilgili yapılan inceleme sonu-
cunda; Takı yapımında ham madde olarak Şanlıurfa merkezde 21 ayar al-
tın işlenmektedir. Gümüş genellikle geleneksel olarak tepelik, hamayıllar, 
reşme, kemer ve halhallar da kullanılmaktadır. Kuyumculardan alınan bil-
gide; kullanıcı isteğine göre altından yapılan takıların gümüşü, gümüşten 
yapılan takılarında altını yapılmaktadır.

Altın ve gümüşle birlikte yörede özellikle en çok yakut kullanılmakta, 
bunu zümrüt, firuze taşları ve inciler izlemektedir. Değerli taşlar özellikle 
boyun ve ele takılan takılarda kullanılmakla birlikte tüm örneklerde ve 
gümüş takılarda da rastlanmaktadır. 

Ayrıca inciler kelep adı verilen inci sıralarının bükülmesi ile oluştu-
rulmakta ve boyun çevresini saracak şekilde kullanılmaktadır. Ekonomik 
duruma göre inci sırasının sayısı artmaktadır.   

Yörede kullanılan takılarda; Özellikle kalem işi, ajur teknikleri yoğun 
kullanılmakta, bunları telkari,  kabartma, taş kakma teknikleri izlemek-
tedir. Takılarda, yapımı bu yöreye ait olan şimra adı verilen zincirlerde 
yoğun olarak kullanılmaktadır.  

Takılar üzerindeki motifler incelendiğinde; geometrik ve bitkisel beze-
melerin yoğunlukta olduğu, nesneli ve sembolik, figürlü bezemelerinde 
bulunduğu tespit edilmiştir. Takılarda kullanılan motiflerin çoğunluğunda 
nazardan korumada kullanılan göz motifini yansıtan daire, zikzak çizgi-
ler, el motifini yansıtan noktalar ve düz çizgiler çoğunlukta kullanılmıştır          
(Akpınarlı, 1992: 56).

Takılardaki kompozisyonlarda, motifler aynı şeklin tekrarı, farklı şe-
killerin yan yana birleştirilmesi, farklı şekillerin üst üste birleştirilmesi, 
bir bezemenin tek takıda kullanılması veya bir takıda birden çok bezeme-
nin kullanıldığı tespit edilmiştir. Yörede ince ebattaki el ve ayak bileğine 
takılan, kulağa takılan örneklerde çoğunlukla devam eden “su” şeklinde 
düzenlenmiş takılardır.

 

 

 

                                                            

 

 

SONUÇ 
 
Şanlurfa taklarnn motif özellikleri ile ilgili yaplan inceleme sonucunda; Tak 

yapmnda hammadde olarak Şanlurfa merkezde 21 ayar altn işlenmektedir. Gümüş 
genellikle geleneksel olarak tepelik, hamayllar, reşme, kemer ve halhallar da 
kullanlmaktadr. Kuyumculardan alnan bilgide; kullanc isteğine göre altndan yaplan 
taklarn gümüşü, gümüşten yaplan taklarnda altn yaplmaktadr. 

Altn ve gümüşle birlikte yörede özellikle en çok yakut kullanlmakta, bunu zümrüt, 
firuze taşlar ve inciler izlemektedir. Değerli taşlar özellikle boyun ve ele taklan taklarda 
kullanlmakla birlikte tüm örneklerde ve gümüş taklarda da rastlanmaktadr.  

Ayrca inciler kelep ad verilen inci sralarnn bükülmesi ile oluşturulmakta ve boyun 
çevresini saracak şekilde kullanlmaktadr. Ekonomik duruma göre inci srasnn says 
artmaktadr.    

Yörede kullanlan taklarda; Özellikle kalem işi, ajur teknikleri yoğun kullanlmakta, 
bunlar telkari,  kabartma, taş kakma teknikleri izlemektedir. Taklarda, yapm bu yöreye ait 
olan şimra ad verilen zincirlerde yoğun olarak kullanlmaktadr.   

Taklar üzerindeki motifler incelendiğinde; geometrik ve bitkisel bezemelerin 
yoğunlukta olduğu, nesneli ve sembolik, figürlü bezemelerinde bulunduğu tespit edilmiştir. 
Taklarda kullanlan motiflerin çoğunluğunda nazardan korumada kullanlan göz motifini 
yanstan daire, zikzak çizgiler, el motifini yanstan noktalar ve düz çizgiler çoğunlukta 
kullanlmştr ( Akpnarl,1992,56). 

Taklardaki kompozisyonlarda, motifler ayn şeklin tekrar, farkl şekillerin yan yana 
birleştirilmesi, farkl şekillerin üst üste birleştirilmesi, bir bezemenin tek takda kullanlmas 
veya bir takda birden çok bezemenin kullanldğ tespit edilmiştir. Yörede ince ebattaki el ve 
ayak bileğine taklan, kulağa taklan örneklerde çoğunlukla devam eden “su” şeklinde 
düzenlenmiş taklardr. 

En önemli motiflerin bulunduğu Frenk bağ, gönül kilidi ve aktma üzerinde bitkisel 
bezeme olarak; gül, stilize gül ve yapraklar çevresinde zigzag çizgi ve noktalar olan 
geometrik bezemelerle snrlandrlmştr. 

Baz örneklerde stilize çiçekler üzerinde küçük hayvan figürlerine (genellikle kuş) 
rastlanmştr. Baz örneklerde ise küçük çiçek motifleri yan yana getirilerek taklar 
oluşturulmuştur. 

Şanlurfa taklarndaki motif ve kompozisyon özelliklerinin çok zengin olduğu, bu 
zenginliğin yörenin yerleşim yerindeki kültürel zenginliklere dayandğ ayrca kültürel 
zenginlikleri yaşayan halkn el sanatlarna önem verdikleri ve geleneksel yapy koruduklar 
görülmektedir. İnsanlarn en önemli dönemlerinden biri olan evlilik devresinde toplumlarn 

  11

Şekil 36: Halhal



74

En önemli motiflerin bulunduğu Frenk bağı, gönül kilidi ve akıtma üze-
rinde bitkisel bezeme olarak; gül, stilize gül ve yapraklar çevresinde zig-
zag çizgi ve noktalar olan geometrik bezemelerle sınırlandırılmıştır.

Bazı örneklerde stilize çiçekler üzerinde küçük hayvan figürlerine (ge-
nellikle kuş) rastlanmıştır. Bazı örneklerde ise küçük çiçek motifleri yan 
yana getirilerek takılar oluşturulmuştur.

Şanlıurfa takılarındaki motif ve kompozisyon özelliklerinin çok zengin ol-
duğu, bu zenginliğin yörenin yerleşim yerindeki kültürel zenginliklere dayan-
dığı ayrıca kültürel zenginlikleri yaşayan halkın el sanatlarına önem verdikleri 
ve geleneksel yapıyı korudukları görülmektedir. İnsanların en önemli dönem-
lerinden biri olan evlilik devresinde toplumların yazılı olmayan yasaları yani 
gelenekleri çok önemlidir. Şanlıurfa’da çeyiz ve evlenme geleneklerinde de-
ğişmeler olsa da yoğun sürdürüldüğünden buna bağlı olan kuyumculuk sana-
tı da devam etmektedir. Şanlıurfa da değersiz materyallerden yapılan takıları 
takanlara  “fukara mı oldı yoksa garipleştimi?” demektedirler.

Kültürel kimliğimizin bir parçası olan kuyumculuk sanatının yaşatılma-
sı, tanıtılması, çağdaş özellikler kazandırılması için bu konuda çalışanlara 
görevler düşmektedir. Şanlıurfa’da eşsiz güzellikteki motiflerle üretilen 
takıların tanıtılması, yaşatılması gerekmektedir.
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