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Öğrctim Üyesi

İnsanoğlu sanat yapıtlarını üretmeye öncelikle ihtiyaçlarından dolayı başlar

ve bu süreçte yaşamını sürdürdüğüve paylaştığı çevre, üretiminin malzeme

ve teknik özelliklerini sunarken bir taraftan stil, üslup ve sanat akımları bi

çimlenir,

İnsanoğlunun çevreyle uyum sağlama çabası ürettiği malzemede biçim ve

estetiği oluşturan ilk faktör olur. Aynı coğrafyada yaşamı paylaştığı hayvan

ve bitkiler süsleme unsuru olarak yapıtlarında biçimlenir, Yaşadığı coğraf

yanın sunduğu malzeme, üretiminin cins ve kalitesini belirler.

İnsanoğlunun yarattığı kültürlerde ortaya koyduğu maddi varlıklar; mima

ri, resim ve plastik eserler, hangi coğrafyada olursa olsun varlığını ve duy

gularını ifade eden değerlerdir. Bunlardan, öncelikle ihtiyacı doğrultusunda

ürettiği seramik malzeme, zaman içinde kolayca tahrip olmayan, kınlsa bi

le özgün halini değerlendirmek için sağlıklı ipuçları verebilen bir materyal

dir.

Ön Asya ve Akdeniz çanağı çevresi kültürleri muhakkak ki form ve beze

me açısından farklılıklar gösteren yapıtlar üretmişler ama bu zengin coğraf

yada gerek mimari, gerekse plastik sanatlarda üretilen yapıtların buluştuğu

noktalar da az değildir. Ortak ve ayrılan noktaların tarihi süreçte en uygun

biçimde izlenebildiği kültür malzemesi olan seramik, insanoğlunun yaşam

biçim ve sürecini ifade ettiği gibi zanaattan-sanata süreklilik gösteren etki
li, görsel bilgi kaynağıdır.

Fas, Tunus, Cezayir olarak günümüzde ayrı devletler olarak varlıklarını sür
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düren Ma ğrip ülkeleri ya da Antik çağ ve Bizans'ın Marocco b ölgesi tarihi

süreç te uzun süreli y öne tim hiçimleri yaşamışl a rdı r.

Önce Roma . Bizans egemenliği , daha so nra İ slami yö ne tim le r b ölgede ege

men olmuş fakat bu egemen güçle r yerel Berberi kavimleri n yaşam hiçimi

ni pek fazla kont rol edemem i ş lerd i r .

Kuzey Afrika ve öze llikle Tunus, hem tarım, hem de kentsel yerleşim açı 

sinda n Roma imparatorluk düneminele çok zengin ve önemsenen bir bölge

o lmuşt ur.

Roma Imparato ru August us . .\1.Ö .7-6 ve 4. y i l la rı nda eyaler idarelerin i ve

idarecileri nin seçim ini helirlediği iki emirna me d ü zenlemiştir. Bu cmirna

melerin içeriğinde Tunus ve diğer Kuzey Afrika ülkeleri ( ki Mıs ır ayrı ıuıu l 

nıuşıu r .j hem senato klaresinde kala cak. hem ele legion (askeri güç) bulun

duraca k eyaler durumundadır. Kartacı'dan zo rlu hir mücadele sonucu ele

ge çeri bölgeye Roma 'nın verd iği önem bu düzenlemelerden anlaşılabilir.
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paratorlannın ve Cı st düzey yö ne ticile rin sa yfi yelerinden olacaktır. i

Roma egemenliğ i son rası hızla kabul g ören Hıristiyan inancı doğrultusunda

Bizans yö ne timine gire n bölge ilginç bir özellik sergiler. fas ve Cezay ir'de

hı zl a kaybolan Roma-Bizan s kültürel etkisi ge rek m imari açıdan gerekse di

ğc-r sa na tsa l ö rnekle r açısından İslamiyet 'in kabulünden sonra da devarn

edece ktir.

1Oby Akjn, Roma Imparatorluk Tanbı, bt~nbuJ Unf'lersir.~ t, Edebryat Farukesı Yıys-50-5 3, lst.ı.nbul, 19t1S



vı ı. y üzyılda n itibare n tüm Akdeniz coğrafya

sında İ slam i inancın yayılnusında b üyük rolü

oları Arap tacirlerin Doğu kültürlerinin etkisini

yayınada etkin olduğu a çıkur.

Tunus'un yerli halkları olan Bcrberi 'ler b ölge

ye akınlar d üze nleyen Ar.ıplarla lslami ye t'i ka

bul eunclcrine rağmen Roma egemenliği süre

since olduğu gibi. sürekli yönetim canşmaları

yaşayacaklardır.

Kuzcv Afrika b ölgesinin yerli halkları olarak

kabul gören Borberi kavim leriri bir ko lu olan

Murabrrlar. ~I.S .:\L . yü zy ı l baslarmd« i:-.p:ıny:ı

Emevi devletine son verirler. 11 'i - yılında ise

bir başka Kuze y Afrika Herberi kavmi olan Mu

rabn'lu r yönetimi devralırlar. İspanya'da son İ s

lam devleti o lan Nasrilere değin İspanya ve Kuzey Afrika bö lges inin yöne l

sel ortaklığ ı devarn edccekıir. !

Roma , Bizans ye İslami yönetimlerle tasınan Doğu kültürlerinin etk isi, yv
rel üs lup larlu birleşecek ve ,\ Iağrip üslubu olarak tanımlanacık se nteze ula 

ş acaku r ,

Mağri p üslubu: Doğu kültürleri ilc beslenen Roma-Bizans kültürüne, E111(..·

"i , Ablxısi "c yerel Berberi etkik-rinin karıştığı k ökl ü Ye ilgin,; hir sentezdir.

Özellikle çini n: se ramik sarıatında uygulanan

renkli ....ır ' "C mnyolikn teknikleri .\ I :ıgr ip üslu

bunda hu biçimlenişi ortaya koyan özellikler

di r. Ancak Roma, Bizans "e Doğu İslam eserle

ri ile karsılaşnnldı ğında " 7\ I Jğr i p üslubu" sera

mik ürünlerin yüzyıllar boyunca monotonluk

[an 'T tekrarlaruan kurtulamadıgı g özlemr.'

Tunus b ölgesinin seramik üretiminde Antik

Çağ'dan günü müze süreklilik gösteren üretim

merkezi Nabeul kentidir. La tince Neapolis ola

rak kaynaklarda belirtilerı yer lesim Tunus'un

kuzey-doğusunda Hanunamct k örfezinde yer

a lır . ilk kentsel kuru luşu Fenike ticaret koloni

si a lan yerleşi rn in Roma d öneminde Ncapolis

au! ile Ro ma kent planlamacıh ği arilayıs ı ile ye

niden kurulduğu "e Hizans , İslam yönetimlc-
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rinde de sürekli iskarı bölgesi olduğu bilinir. Kentin de ğişmeyen en önem

li üzelliği Antik Çağ'dan günümüze çömlek ve seramik üretim attıiyelerini

bünyesinde bulundurmasıdır.

Anadolu'nun İznik ve Kütahya ya da Kapodokya b ölgesinin Avarıos'undan

farklı bir tızelliğe sahip değildir. Zira se ramik üretiminde gerekli olan uy

gun hammadde killi toprak n: pişirirn için gerekli olan ahşap malzeme. Ak

deniz rnaki bitki örtüsünden kurak çöl bölgesine ani geeişler yap~ln Tunus

coğrafyusnun verimli nadir noktalarından olan Nabeul kentinde bir araya

gelebiimi .tir. Tüm kentin ekonomik dinamiği seramik üretimi ile varlık g ös

terip. günümüzde teknolojik geliştmlerin kullanıldığı fabrikakıra d önü ş....e de

küçük ölçekli geleneksel üretimi sürdüren ar ölyelcrin sayısı az değildir.

Bölgenin malzeme ve teknik açıdan geleneksel özellikleri Antik çağ 'dan bu

yana pek fazla değisim göstcrmez. Seramik üretiminde en parlak dönem

Roma imparatorluk Jönemi olmuştur. Bu dönemde geleneksel formlarda

geniş "C yap'an ağızlı çanaklar. testi . amfora gibi günlük kullanım eşya la

rının dışında özellikle Kartaca n: Utiqua sayfiye ycrl cş i nucrindek i villalarda

dekorasyon malzemesi olarak duvar panoları karşımıza çıkar,

~ı.S. \111. Yüzyıl Arap kökenli taeirierin tüm Akdeniz'de yoğun ticaret yap

tıkları dönemdir. Ticari iliskilcrlc zengin Doğu kültürel karakteri Akdeniz'c

yayılacaktır .



Bu dönemden itibaren Mezopotamya, İran ve Mısır karması geometrik bi

çimlemeler, hayvan ve bitki motifleri, kufi yazılı bezemeler Mağrip'li usta

ların ürünlerinde yer bulacaktır.!

Nabeul seramiklerinin malzeme ve teknik açısından karakteri; kirli beyaz ve

hafif kızıla çalan hamur, çarkta biçimlenen formlar, et kalınlığı Mezopotam

ya ve Anadolu örneklerine göre daha fazla olan, çoğunluğu günlük kulla

nım eşyası olarak üretilen seramik ürünlerdir.

Mağrip'li sanatçıların geleneksel tarzları ve üretim teknikleri Nabeul sera

miklerinde günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir.

Nabeul üretimi seramiklerde Antik çağ ve Bizans dönemlerinin perdahlı,

astarlı, form açısından zengin, üzeri rölyefli ve figürlü bezemelere sahip

ürünleri tüm Akdeniz coğrafyasındabenzer örneklerle karşımıza çıkmakta

dır. Bizans dönemi yapıtlarındahamuru örten bir astar kullanılır. Ancak Do

ğu'lu sanatçılara özgü renkli sır ve sır altı teknikleri ile İran, Rey ve Keşarı

seramiklerinin karakteristik süslemesi kuş, balık, bitkisel bezemeler, madal

yon içine alınmıştır. Motifler, Arap tacirlerin Akdenize açıldığı VII. ve VIII.

yüzyıllarda bölgeye yansıyacaktır.

İlk kez Doğu'lu Müslüman ustaların kullandığıMayolika tekniğindeki ürün

ler İslam Kültürel coğrafyasında Arap tacirler vasıtası ile yayılım gösterir.

Kuzey Afrika ve İspanya'ya ticaret yolu ile aktarılır.

Çoğunlukla pembemsi hamur, üzerine örtücü beyaz-şeffafsır altına uygula

nan desen için aynı zamanda fon oluşturmaktadır.Mayolika tekniği; hamu

run rengini kapatmak ve süslemeye daha uygun zemin hazırlamak için çiğ

sır üzerine boyama ve fırınlama aşamasından sonra oluşan camsı yüzeyle

hem süsleme hem de dayanıklılık sorununu tek pişirimle çözen bir seramik

tekniğidir.> Nabeul seramiklerinde mangan ve bakır oksitle elde edilen

renklerle yapılan desenler üzerine şeffaf sır uygulanmıştır. Bölgenin genel

bezerne karakteri olan kuş ve balık motifleri, bitkisel motifleri geometrik

motifler, kabın yüzeyine yayılan ardışık formları ile birlikte uygulanmak

tadır.

Nabeul seramiklerinde karakteristik olan palmet ve stilize yaprak motifleri

her ne kadar İran ve Mezopotamya çıkışlı olsa da Roma, Bizans etkisi ve

yerel tarzlarla beslenip, biçimlerımiştir. Palmet motifinin ardışık kartuşlara

yerleştirilmesi, enginar, akant, nar ve zeytin yaprağı sıkça görülen bezerne

tarzlarıdır. Çok fazla stilizasyona girmeden işlenen zengin kuş ve balık

figürleri en fazla işlenen hayvan motifleridir. Hardal sarısı zeytuni yeşil ve

4Oleg Grabar Çev.Nuran YavuZ, İslam Sanatının Oluşumu, s 170-171, İstanbul, ı998

5 Sibel Sevim, Şerife Ozüdoğru, Mehlika Eğin, "Kültürel iletişimde Seramiğin Yeri", (Mayolika ve Delft Seramikleri üzerine
araştırma), Kurgu Dergisi, S.10, s.215, 1992



kızıl kahve tonları bu desenlemelerde kullanılan ana renkler olarak çoğun

luktadır.v

6-Colcurs de'lunisie, L'instmt National Du Patrimoinc, 847,102, 'lunis., 1995
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