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Merkez, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Fatih Belediyesi işbirliğinde kurulmuştur. Yerleşkesi, Yedikule semtinde
bulunmaktadır. Merkez bünyesinde çeşitli atölyelere, seminerlere ve sergilere ev sahipliği yapmıştır.
Kütüphanesi giderek artan kitap sayısı ile zengin olanaklar sunmaktadır. İstanbul Tarihi Yarımada için iş
birlikleri oluşturup bu konuda güzel çalışmalara imza atmıştır.
Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Tarihi Yarımada alanı içerisinde disiplinler arası yaklaşımlar ile
sorunlara / konulara yönelmektedir. Bünyesinde bulunan komisyonlar ile farklı açılımlar yakalayabilmiştir.
Merkezin çeşitli eğitim faaliyetlerinden biri de Ebru atölyesidir. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Fatih Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim atölyelerinde zengin ürünler oluşturulmuş ve
bu oluşum devam etmektedir.
2013 yılı içerisinde Ebru atölyesinde oluşturulan sanat ürünleri, bu kitap ile kalıcı hale gelmiştir. Bu süreçte
yardımlarını esirgemeyen Yıldız Teknik Üniversitesi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Fatih
Belediyesi’ne değerli hocamız sayın Şule Bilge Özkeçeci’ye teşekkürlerimizi sunarız...
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2013 yılı içerisinde YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi
bünyesindeki Ebru atölyesinde verimli bir eğitim dönemi geçirdik. Merkezimizin sunduğu
imkânlar çerçevesinde farklı mesleklerden ve farklı yaş gruplarından oluşan kursiyerler bir
araya geldi. Onları buluşturan ortak nokta ebru sanatına olan gönülden ilgi ve sevgileri idi.
Bir ders olmaktan çok değerli bir paylaşım süreci olarak geçen ebru kursumuzda kısa
sürede başarılı sonuçlar elde ettik. Kursiyerlerimiz çeşitli meşguliyetleri olan insanlar
olmasına rağmen bu sanatı öğretmek için üstün bir gayret gösterdiler. Klasik sanat
eğitiminde olduğu gibi sanata ve onu öğretene saygı ile samimi bir ortamda geçen
derslerimizde boyalarımızı, kitremizi hazırladık, teknelerimizi açıp zevkle bu sanatı hem
öğrenip hem uygulamaya çalıştık. Sabır, ustalık ve tecrübe gerektiren bu sanatı en güzel ve
en doğru şekilde, ilgi duyup onu geliştirecek olanlara aktarmaya çaba gösterdik.
Kursiyerlerimiz hem yüzyıllardır yapılagelen klasik ebrunun nasıl yapıldığını öğrendiler,
hem de kendi hayal güçlerini ve yorumlarını da bu sanatın ruhunu kavrayıp onu
zedelemeden işin içine kattılar.
Bu konuda güzel ve sakin ortamı ve sunduğu hizmetlerle merkezimizin bu sanata ve
eğitimi devam eden diğer branşlara katkısı önemlidir. Herkese açık bir eğitim anlayışı ile
devam eden kurslardan, çok isteyen ama bir şekilde buna imkan bulamayan herkes
yararlanabildiği için eğitim gönüllülük esasıyla yürümekte dolayısıyla başarı da artmaktadır.
YTÜ Rektörü, Fatih Belediye Başkanı gibi değerli yöneticilerin de destek vermesi,
kursiyerlerin çalışmalarını da içeren sergimize katılmaları bu çalışmalarımızda
kursiyerlerimizi motive etmiştir.
Ebru; güçlü görsel etkisi, görüntüsü kadar ruhi açıdan insana sunduğu dinginlik hissi
ve iki boyutlu görüntüsünün ötesinde derin anlam boyutu ile merak uyandıran ilgi çeken bir
sanat dalıdır. İnsanı rengârenk ve çok boyutlu dünyasına çeken ebru sanatı hakkında kısaca
bilgi verebiliriz:
Klasik Türk Sanatları İçinde Ebru
Binlerce yıllık bir geçmişe sahip Türk sanatında eser verilen alanları genel olarak
mimari, yazma kitap sanatları, edebiyat, müzik ve süsleme sanatları (dekoratif sanatlar)
olarak gruplandırılabilir. Arşiv kayıtlarında, kütüphane ve müzelerde bulunan bu eserlerin
yapımında istifade edilen sanatlar; başta hat olmak üzere, tezhip, resim, cilt, ebru ve katı’
yazma kitap sanatları olarak isimlendirilir. Türk sanatında eşsiz mimari tasarımlar yanında
yazma kitap sanatları da başlı başına muhteşem bir gelişme göstermiştir. Ebru sanatı da
tarihi çok daha eski dönemlere dayanan diğer sanatlar içinde yer alan klasik sanat
dallarımızdan biridir. Ebru, kâğıt üzerine, özel yöntemlerle yapılan kendine has bir süsleme
sanatıdır.

Ebru Adı
Ebru adına köken olarak, bulut anlamına gelen Farsça “ebr” sözcüğü gösterilmektedir. Bu
sözcükten türetilen ve bulut gibi ya da bulutumsu anlamına gelen “ebri” sözcüğü Türkçede
değişerek “ebru” biçimini almıştır. Gerçekten de ebru kağıt üzerinde rengarenk bulutlarmış gibi
bir izlenim uyandırır. Kelimenin Çağatayca elbise robası veya hare gibi dalgalı ve damarlı kumaş,
kağıt manalarına gelen “ebre” den geldiği de söylenir. Ebru sözcüğü bir başka görüşe göre
yüzsuyu anlamına gelen Farsça “âb-rûy” tamlamasından gelmektedir. Ancak genel olarak
bulutumsu manası ağırlık kazanmıştır ve yüzyıllar boyunca ebri olarak anılan bu sanat telaffuz
zorluğundan son yüzyılda ve günümüzde Türkçede ebru olarak bilinir. Tüm dünya ebru sanatını
Türk sanatı olarak kabul eder ve özellikle Avrupa’da ebru “Türk kağıdı” olarak adlandırılır.
Ebru Sanatının Tarihçesi
Ebru sanatının ne zaman ve hangi ülkede ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte bu sanatın
doğu ülkelerine özgü bir süsleme sanatı olduğu kesindir. Köklerinin 9. ve 10. yüzyıla kadar
uzandığı varsayılmaktadır. Çin'de ve XII. asırdan itibaren Japonya’da farklı isimlerle benzer bir
takım çalışmaların mevcudiyeti, daha sonraki asırlarda Çağatay Türkçesi'yle ebre adını alarak
Türkistan'da ortaya çıkan bu sanatın tarihi gelişimi hakkında, müphem de olsa bir fikir
vermektedir. Günümüzde bilinen ebru tarzındaki eserler ilk kez Orta Asya - Osmanlı
coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Bazı İran kaynaklarında ilk kez Hindistan'da ortaya çıktığı
yazılıdır. Hindistan'dan İran'a, oradan da Osmanlılara geçmiştir. XVI. asır ortalarında Mir
Muhammed Tahir tarafından Hindistan'da yapılmaya başlandığı rivayet olunan ebruculuk,
buradan İran'a ve sonra da İstanbul'a kadar yayılmıştır. Osmanlı döneminde eldeki ilk örneklerini
1400’lü yılların ortalarında gördüğümüz ebru sanatı giderek başlıbaşına bir sanat haline gelmiştir.
Gene bazı kaynaklara göre ebru Türkistan'da Buhara kentinde doğmuş ve İpekyolu'nu
takibederek İran yoluyla Osmanlılara geçmiştir. Ebru hakkında Türkçe kaleme alınmış bilinen en
eski eser, 1615’ten sonra yazılan "Tertib-i Risâle-i Ebrî" adlı yazma kitapçıktır. Türk sanatı
hakkında yazılmış –bilinen- daha önceki kaynaklarda ebru hakkında bir bilgiye rastlanmamıştır.
Ebrunun tarihi ile ilgili olarak yakın dönemde Uğur Derman araştırmalar yapmış ve “Türk
Sanatında Ebrû” adlı bir kitap yazmıştır.
Bu sanata emek vermiş ve onu geliştirmiş büyük sanatkârlardan bazılarını da zikredelim.
XVIII. yüzyılda yaşayan Ayasofya hatibi olması dolayısıyla Hatip diye anılan Mehmet Efendi
güzel ebrular yapmış ve “Hatip ebrusu” olarak adlandırılan yeni bir ebru çeşidi bulmuştur. XIX.
yüzyılda Üsküdar’da Özbekler tekkesi şeyhleri ebru sanatını icra etmişlerdir. Şeyh İbrahim
Edhem Efendi’nin güzel ebruları çok meşhurdur. Ebruculuk ile birlikte pek çok meziyetleri olan
bu değerli zat “hezârfen” yani bin sanat sahibi lakabıyla anılır. Bir diğer usta XX. yüzyıl başında
yaşayan Necmettin Okyay’dır. İlk kez çiçekli ebrular yaparak bu sanata yenilikler getirmiştir. Bu
sebeple çiçekli ebrulara “Necmeddin ebrusu” da denmiştir. Onu Mustafa Düzgünman takip eder
ve günümüzde birçok sanatçı başarılı ebrular yapmaktadır.

Ebru Sanatının Geçmişten Günümüze Değişim ve Gelişimi
Klasik sanat dünyamızda sanat eserleri işlevsel, simgesel boyutlarıyla ve kültürel arka
planıyla birlikte seyredilen bir obje olmaktan çok hayatın içinde yer almıştır. Ebru sanatı da bu
düşünce biçiminde yetişen sanatçılar tarafından yapıldığı için ona da bir işlev yüklenmiş ve
kitapların ciltlerinde kullanılmış veya üzerine yazı yazılmak üzere yapılmıştır. Daha sonraları hat
levhalarının etrafını süslemede kullanılan ebrular günümüzde daha çok çiçekli örnekleriyle
duvarları süsleyen tablolar olarak görülmektedir.
Avrupa’da Ebru Sanatı
XVI. yy’da Avrupalı seyyahlar tarafından Avrupa’ya: “Türkler kâğıtlarını sihir gibi
boyuyor ve süslüyor.” diyerek tanıtılan ebru Türk kâğıdı adıyla tanınmıştır. XVI. yüzyılın
sonlarında, İstanbul'dan Avrupalı seyyahlar tarafından kendi memleketlerine götürülen ebru
kâğıtları önce Almanya'da, sonra da Fransa ve İtalya'da yapılmaya başlanmıştır. Zaman içinde
İngiltere ve Amerika'ya da yayılan ebru kâğıdı, her ülkenin sanat anlayışına göre değişiklikler
gösterir. Günümüzde de farklı teknik ve malzemelerle ebru uygulamaları yapılır. Kullanım
alanları da çeşitlilik gösterir. Ama klasik ebruda hala en güzel çalışmalar ülkemizde yapılmakta
ve dünyaya tanıtılmaktadır.
Ebrunun Yapım Süreci ve Kullanılan Malzemeler
Ebru renklerle yapılan bir sanat olduğu için ebru yapanın renkleri çok iyi tanıması ve
kullanması gerekir. Ebru sanatıyla uğraşmak isteyenler öncelikle derinlikli bir renk bilgisine ve
zengin bir hayal gücüne sahip olmalıdır. Ayrıca yapılan ebruların dengesi ve ahengi de önemlidir.
Yapılan her ebru orijinaldir. Tekrarı olmadığından bir eserin ikinci kere ortaya çıkartılabilmesi
mümkün değildir.
Ebrunun yapılışı oldukça zevkli ama bir o kadar sabır isteyen bir iştir. Su, kıvam artırıcı,
boya, öd, fırça, kağıt, tekne gibi malzemeler ebru yapmak için kullanılan temel malzemelerdir.
Önce üzerine ebruyu yapacak sıvıyı elde etmek gerekir. Çünkü ebru, yoğunlaştırılmış su üzerine
resim yapma sanatıdır. Boyaların yüzeyde kalabilmesi için tekneye konulan suyun belli bir
kıvamda olması gerekir. Bunun için geven (keven) denilen otun gövdesinden elde edilen bir tür
tabii zamk olan kitre, bir kabın içinde belli bir oranda suyla karıştırılır. Kitre ile yapılan bu
karışım bir süre bekletilir ve zaman zaman karıştırılır. Kitre bu süre sonunda erir ve karışım boza
kıvamını alır, sonunda süzülüp tekneye alınır. Kitre yerine salep, keten tohumu, ayva çekirdeği,
gazyağı gibi değişik maddeler de kullanılmaktadır. Ebruda kullanılan boyalar suda erimeyen
toprak boyalardır, mermerle ezilerek hazırlanır ve içine öd katılarak kullanılır. Öd boyanın
yüzeyde açılmasını sağlar. Kullanılan fırçalar özel bir yöntemle bağlanır ve uçları at kılından
sapları gül dalından yapılır.
Ebru yapmak için genellikle dikdörtgen biçiminde, büyükçe ve yayvan bir tekne kullanılır.
Tekneye hazırlanan değişik renkteki boyalar serpilir ve sonra su yüzeyinde meydana gelen
şekillerin üzerine dikkatlice kağıt kapatılıp boyaları emmesi sağlanır, kağıt özenle sıyrılarak
boyalı tarafı üste gelmek üzere uygun bir yere serilerek kurutulur. İyi ebru için boyayı iyice

emecek nitelikte ve dayanıklı bir kâğıt seçmek gerekir.
Yüzeye atılan boyalar daha sonra bizler yani ince metal veya tahta çubuklarla, tarak adı
verilen aletlerle şekillendirilebilir, üzerine çiçekler ve farklı desenler yapılabilir. Böylece ortaya
binlerce farklı desen ve şekil çıkar. Yapılan ebrular “battal ebru”, “taraklı ebru”, “çiçekli ebru”
“şal ebrusu” gibi hangi türde ise o şekilde adlandırılır.
Ebru yapımının dikkat edilmesi gereken pek çok ayrıntısı vardır ve özellikle klasik ebru
için malzemeleri hazırlama aşaması bayağı sabır gerektiren meşakkatli bir süreçtir. Günümüzde
ise isteyen kolay bulunabilen hazır boya, fırça, kitre ile bir tekne açıp ebru yapabilir.
Tasavvufla Birlikte Anılan Bir Sanat Dalı Olarak Ebru
Derin bir konu olan tasavvufu sadece ebru sanatıyla bağlantılı olarak değerlendirirsek eksik
kalır, tasavvufi boyutu bütün bir sanat anlayışı çerçevesinde ele almak gerekir. Sanatı güzel ile
bütünleyen klasik sanatımızın olgun eserlerinin tamamı inanç ile dolayısıyla tasavvufi öğretilerle
bağlantılıdır.
Sanat insan hayatında çok önemli bir rol oynar, eksikliği hem insan hem toplum için büyük
sorunlar ve sıkıntılar doğurur, çünkü sanat insan ruhunun tamamlayıcı temel unsurlarından
biridir. Her dönemde mutlaka kendi çağını en güzel biçimde ve yüksek bir estetik duyarlılıkla
anlatacak yeni ve üretken sanatçılar olacaktır, yeter ki bu ruhu kavrayabilsin. Bu bağlamda
sanatçının kendi iç dünyasını yansıttığı ebru sanatı tarih boyunca süregelen ve Türk sanatının ilk
çağlardan beri en temel özelliklerden biri olan soyutlamanın en belirgin şeklini yansıtır. Bunları
okumak ve onun sırlarını yorumlamak da seyredene düşer. Bu özelliği ile de ebru sanatı tamamen
karşısındaki insanın dünyasıyla biçimlenir.
Ebru sanatı pek çok faktörden etkilenir ve farklı tepkiler verir. Kitrenin yoğunluğu, ne
kadar kullanılmış olduğu, kâğıdın kalitesi, boyaların ne şekilde hazırlandığı, içlerindeki öd-su
miktarı, çalışma mekânının sıcaklığı, nemi, hijyeni, malzemelerin doğru hazırlanıp
hazırlanmamış olması gibi pek çok unsur ebrunun başarısını etkiler. Teknenin başına geçersiniz,
aynı işlemleri yapar, aynı malzemeyi kullanır, aynı boyayı atarsınız ama her seferinde aynı
sonucu alamazsınız. Suyun ve boyaların her seferde biraz değişik etmenler karşısında nasıl
davranacaklarını bilemediğimiz bu sanat hayata ve insan gönlüne benzer aslında. Aynı şartlarda
önümüze gelen ve hiç ummadığımız çok farklı senaryolarla karşılaşırız. Bu sanat insanın hayatta
ne kadar isterse istesin bazı şeyleri yapamadığını anlatır. Ama bazen de hiç ummadığı,
düşünemeyeceği sürprizler çıkar karşısına. Bu bizim inancımızda cüzi irade ve külli irade olarak
nitelenir. Yani hayatımızı ve olayları kontrol edebilmek bir yere kadar elimizde, bir yerden sonra
bizim irademiz dışında.
Ebru sanatı sabır ve emek gerektiren bir uğraştır. Klasik sanatlarımızın her alanında olması
gerektiği gibi, sanatta edep, sabırla birlikte sanatçının en öncelikli vasfıdır. Sanatçı binlerce yıldır
süregelen bir estetik anlayışa ve bir sanat dünyasına ait olduğu bilinciyle, aynı hissiyatı
paylaşmanın heyecanıyla yaptığı sanata saygı duymalı, her aşamasına özen göstermelidir. Baştan
savma yapılırsa veya sadece bir iş, bir gelir kaynağı gibi düşünülürse bu bir sanat olmaz, yapılan
da eser olmaz. Sanatçı sanatını sevmeli sevmekte yetmez gönül vermeli. Bu sanatlar kıskançtır,
ortak kabul etmezler, onun için onları korumalı, tanıtmalı, aktarmalı. Bunları yapabilmek için de
tabii ki öncelikle kendi iyi tanımalı.
Şule Bilge Özkeçeci

