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ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli 
ihmali yüzünden pek harap bir hâle 
gelmiş olan abidelerin muhafazaları 
için müze müdürlüklerine ve hafriyat 
işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji 
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Gazi Mustafa Kemal
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Tasarımda Geleneksel 
Bilginin Yeri ve Bir Örnek 
“Zencirek”

Nusret Algan
Yrd. Doç., Mersin Üniversitesi G.S.F. Seramik Bölümü, Mersin.
nusretalgan@gmail.com 

Kültürel beğeniyle ilgili toplumsal değer ölçütlerinin oluşumunda, 
tarihsel süreç boyunca kuşaktan kuşağa iletilen kültürel kalıntı, alış-
kanlık, bilgi ve davranışların tümü geleneksel tanım içinde yer alır. 

Gelenekseli oluşturan geçmişten gelen bu değerler birikimi içerisinde birbiriyle paralel ola-
rak gelişen ve kesişen iki önemli öğe, sanat ve tasarımdır. Bu iki olgu çoğunlukla oluştuğu 
kültürün özelliklerini yansıtır. Bunlar kullanılabilirliği ölçüde değer kazanır ve diğer toplum-
lar tarafından kabul görür, yaşatılır. Ortak bir dil olur.

Tasarım insanın aklıyla ulaştığı, soyut bir düşünce sistemiyle gelişen ve uygulamayla 
somut hale dönüştürüldüğü işlevselli ya da işlevsiz ürünlerde ortaya konulan aşamadır. 
Çoğaltılabilirliği onu endüstriyel kılmakta, diğer yönden bir sanat nesnesi olarak ele alındı-
ğında tek olma (özgün) özelliği aranmaktadır. Yeni bir ürün tasarlamak, hangi ihtiyacın ne 
ölçüde karşılanabilirliğiyle gelişir ve herhangi bir malzeme üzerinde sonuç bulur. Tasarım 
bilgi ister. Bilgi; deneyim, birikim ya da tesadüfü olarak elde edilebilir. Sanat ise bilgiden 
önce duygu ve hayal gücünün eseridir. Hayal gücünün ve duyguların ulaştığı yere kadar 
ürün verebilir.

Yeni bir ürün tasarımda geçmişte üretilmiş bir bilginin tekrar edilmesinin dışında, tüm 
yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi, yorumlanması yeni bir sunumla sanat nesnesi ya 
da endüstriyel tasarım ürününe ulaşması mümkündür. “Sanatta ve tasarımda geriye bakış 
önemlidir. On yıllar, yüzyıllar hatta bin yıllar öncesindeki bir sanat objesinden yeni çağdaş 
tasarımlar yaratılabilir. Yeniyi ararken eskiden yararlanmak da bir yeniliktir” (Aslıer ve Tan 
2002: 419).

Bu doğrultuda birçok kültürde (Antik, İslam, Hıristiyan) karşılaştığımız, oldukça çok biçim 
çeşitliği bulunan ve bir örnek olarak sunacağımız zencirek motifi, saç örgüsünün üsluplaş-
tırılmış biçimidir. Geleneksel sanatlarımızda sıklıkla kullandığımız süsleme unsuru olan bu 
motife zencerek ve geçme de denir. “Daha çok kitap tezyininde kullanılmasına rağmen 
kumaş, halı, ahşap, tuğla, taş, v.s. malzemelerle yapılan süslemelerde karşımıza çıkmaktadır. 
Fars’ça da ‘küçük zincir’ anlamına gelir. Zincir biçimindeki bezeme örgesi yazma kitapların 
sayfa kenarlarına, yazı levhalarının çevresine iki çizgi arasında altınla yapıldığı gibi, yapılar-
da da pencere, kapı kenarlarında taş kabartma olarak uygulanmıştır.” (Demiriz 2000: 39).

Zencirek, geometrik bir motiftir. Tek eksende kendi içlerinde birbirine geçerek sonsuz bir 
yayılım gösterir. Bu yüzden bordür süslemelerinde kullanılır. Bordür, süslemenin ana unsu-
ru değil, yardımcısıdır. “Bu düzenler çoğunlukla çerçeve, basmanlık denilen zemin bitimi 
ve farklı motif geçişlerinde ara motif olarak görülürler. Bu özelliklerinden dolayı bordür 
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olarak kullanılırlar. Tek eksende gelişir ve sonsuza kadar sürdürülebilirler. En basiti iki kırık 
çizgiden oluşanıdır. İkiden fazla kırık çizgi ve eksende daha girift geçmeler elde edilir. İkili 
geçme, üçlü geçme diye anılır.” (Mülayim 1982: 69).

“Zencirek oluşturmak için gerekli ilk adım bir noktadır. Nokta, geometrik her olayın merkezi 
olduğu gibi bir düzlem içinde çizilebilecek olan en basit şekildir. Çizgi ise noktadan sonra 
çizilebilecek en kolay şekildir. Düz, eğri, veya kırık çizgiler çeşitli açılarla, temel geometrik 
motifleri yaratırlar.”(Doğru 2003: 336).

Zencirekte esas nokta, matematiksel hesapların öncelikli ve doğru hesaplanmasıdır. Kırılma 
ve geçmeler kendi bünyesinden çıkıp, tekrar aynı benzer bütüne dalan bütünleşmiş çizgi-
lerle sağlanır (Demiriz 2000: 139). Res. 1’de kılavuz noktaların yardımıyla paralel çizgiler 
kullanılır. Zencirek motifini oluşturacak çizginin karşısına aynı uzunlukta eş bir çizgi çizilir. 
Kılavuz noktalar yardımıyla çizilen çizgiler daima birbirlerine simetriktir.

Zencireklerin prensiplerinden biri devamlılık ve kesilmeden akış, diğeri ise şeritlerin daima 
birbirinin alt ve üstlerinden geçmeleridir. Geometrik zencirekler sonsuz örnekler oluşturur-
lar. Son derece ince hesaplara dayanan örneklerin saf geometri ve geometrik oyunlar olarak 
ve sınırsız bir şekil dünyasına açılan zengin hayal ürünleri olduklarını kabul etmek gerekir 
(Doğru 2003: 336). Geçme açık sistemin örneklerindendir. Ancak tek boyutta sonsuza kadar 
sürdürülebilir. Geçme, zencirek, meander ve entrelacs bordürler bu prensibe uyarlar. Geçme 
ve örgü sistemlerinde aynı motifin sürekli tekrarıyla sonsuzluk ilkesinin uygulandığı görülür 
(Şaman Doğan 2007: 455).

“Selçuklu taş işçiliğinde bordür olarak, çeşitli zincire benzer geçme motifler bol  uygulan-
mıştır.” (Ünal 1982: 133). Anadolu’da görülen geometrik motiflerin, özellikle 11. yüzyıla 
ilişkin örnekleri, soyluluğu ve geometrik güzelliğinin üstünlüğüyle, önemle üstünde durul-
ması gerekir. Anadolu Selçuklu 11.-13. yüzyıl dönemine ait süsleme disiplinleri, tekniği ve 
malzemesine göre zengin bir çeşitlilik sunmaktadır. Özellikle mimari dış cephe taş yüzey 
süslemelerinde zencirek sıklıkla ve onlarca farklı örneğiyle uygulanmıştır.

Res. 1: Zencirek  (Kaynak: 
Küçük 2008).

Res. 2: Zencirek, Ağzıkara Han, 
taş kabartma, 13. yüzyıl (Demi-
riz 2000: 344).

Res. 3: Zencirek, Avanos Sarı 
Han, taş kabartma, 13. yüzyıl 
(Demiriz 2000: 341).

Res. 4: Zencirek, Divriği 
Şifahane, sütun kaidesi, 13. 
yüzyıl (Demiriz 2000: 335).

Res. 5: Zencirek, Avonos Sarı 
Han, taş kabartma, 13. yüzyıl 
(Demiriz 2000: 341).
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Uygulama

Zencirek geleneksel kullanımın dışında, ardıl dizilimlerinin ötesinde farklı boyut ve konum-
landırılmalarıyla günümüze yüzey panosu olarak taşınabilir. Duvar yüzeyinde boya, plaxig-
lass, metal, cam, seramik gibi çeşitli malzemelerle uygulanabilir. Bu teknikte zengin kompo-
zisyonlar oluşturulabilir. Çağdaş tasarımlar için bu oldukça elverişlidir.

Zencirek pano tasarımı ve sonrasındaki seramik modül uygulamasında alışılmış olan düzen-
lemelerin dışına çıkılmıştır. Geleneksel zencirek düzenlemenin katı sistemi içinde birimlerin 
hareketliliği ve yönelimleri, süslemenin tümünde bir hareketlilik sağlamakta ancak yeni 
düzenlemelerin oluşumunu olanaksız kılmaktadır. Birim tek olarak yönü değiştirilmeden, 
sabit, eklemeye izin vermeden süreklilik yüklenir. Zencirek motifi genelde çerçeve, bordür 
olarak kullanılmasına karşın, buradaki uygulamada klasik işlevinin ötesinde bir düzenleme 
oluşturmaktadır. Modüler seramik panoda geleneksel kapalı ve açık sistem birlikte uygu-
lanmıştır. “Geometrik biçimlerin sistemli bir biçimde düzenlenmesiyle çeşitli ağlar ortaya 
konulur. Bunlar kapalı ve açık sistemlerde gelişir. Kapalı geometrik sistemlerde motif kendi 
sınırları içinde bitmiş ve bütünleşmiştir. Açık geometrik sistemlerde ise çizgiler sonsuza 
değin sürecek biçimdedir ve sınırlanmamıştır.” (Seçkinöz vd. 1986: 203).

Pano tasarımında üç farklı birimden yararlanılmıştır (Res. 6): Ana motif zencirek (24×5×3 
cm), ikizkenar üçgen (8×5×5 cm) ve yamuk dikdörtgen “baklava” (6×3×2 cm). Bu  birimler 
tek tek kendi içlerinde basit düzenlemeler oluşturabilir. Üç farklı geometrik motifin birlikte 
kullanılmalarıyla zengin düzenlemelere ulaşılabilir. Res. 6’da ‘A’ harfiyle belirtilen zencirek 
motiflerinin simetrik konumlandırılmalarıyla kapalı sisteme gidilir. Bu çerçeve içinde ikiz-
kenar üçgen dizileri yer alarak kapalı çekirdek küme belirir. Kümelerin yan yana tekrarı 
Anadolu Selçuklu süsleme sanatı özelliklerinden yineleme (yan) ve kaydırmayı (üst) ortaya 
çıkarır. Zencirek ve ikizkenar üçgen modülleri kapalı bir sistem içinde tekrarlarla sonsuz bir 
dizilime gider. Kümenin çaprazlama üst ve altında benzer yeni kümeler oluşur. Bu düzen  
geleneksel bir çözümlemedir. Zencirek motifi tek bir eksen üzerinde ilmeklenerek yatay ya 
da dikey ilerler. Res. 6’da ‘B’ harfiyle belirtilen zencirek motifleri yatay ve dikey konumla-
rıyla bu kuralın dışında yer almaktadır. Tek eksenli bordür etkisinden sıyrılan bu düzenleme 
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Res. 6: Zencirek 
Pano (Tasarım: 
Nusret Algan)
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yüzey üzerinde zengin düzenlere olanak verir. Zencirek modülü bu sistemde toparlayıcı ve 
yönlendirici görevi görürken, diğer ara  modüller bütünde daha etkisizdir. Pano zencirek 
motifiyle hareket kazanmaktadır. Anadolu Selçuklu süslemelerinde kapalı ve açık sistemler-
de çekirdek bir küme tekrarıyla sonsuza varılır. Res. 6’daki tasarım, modüler sistem içinde üç 
farklı birimin sağladığı olanakla gelenekselden soyut çözümlere kadar çeşitlenebilmektedir.

Süslemeler içinde soyut düzenlemelere geometrik motiflerle çok kolay ulaşılabilir. Geometrik 
süslemenin soyut anlatım biçimi motifin düzen kurma sınırlarıyla ölçülür. “Geometrik soyut-
lama görünürde, dış dünya nesnelerine bağlılıktan olduğu gibi, öznenin kendisinden de 
arınmıştır. Geometrik soyutlama insan için biricik düşünülebilir ve erişilebilir olan mutlak 
biçimdir. İnsan ancak geometrik soyutlamanın zorunluluğunda ve değişmezliğinde  huzur 
bulabilir.” (Worringer 1985: 43).
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Res. 7: Zencirek, Modüler Seramik Pano  (Nusret Algan, 2007)


