
 

 

 

EBRU SANATI’NIN TERAPİ ETKİSİ 

Bilindiği üzere; canlı yaşamının devamı için 

vazgeçilmez nitelikte olan SU;  Ebru sanatı için 

mutlak gerekli olan bir bileşiktir.                                  

Deniz kıyısında veya akarsu kenarlarında huzur 

bulup kendini dinlenmiş hissetmeyen insan pek 

yoktur. Hareket eden su, pozitif iyonlar yaydığından 

insanlar üzerinde çok olumlu tesirler yapar. Haset, 

kin, kıskançlık gibi negatif duygulardan arınmayı 

sağlar. 

EBRU sanatında kullanılan KİTRE (Geven 

gövdesinden sızan sıvıdır) şifalı bitki olarak ve mide 

hastalıklarında, kozmetik ve tekstil alanında, pasta 

yapımında kullanılır.  

GÜL DALINDAN FIRÇALAR, küflenmeyi engellediği 

için boyaların nefes almasını sağlar.  

ÖD, yüzeysel gerilimi sağlar. Boyanın suyun 

yüzeyinde açılmasını gerçekleştirir. Renklerin 

birbirine karışmasını önler. Öd yardımıyla açılan 

boyalar sinirleri yumuşatarak, insanların yüzünde 

bir mutluluk ifadesi oluşturur.    

Teknede su üzerindeki renklerin doğal maddelerle iç 

içe yaptığı dansın; kişilerde heyecan, huzur ve 

mutluluk uyandırdığı tespit edilmiştir. 

Ebru Sanatı’nın kişilik gelişiminde, inanılmaz artılar 

sağladığı bir gerçektir. Paylaşmayı, doğal olmayı, 

sevmeyi, sabırlı, hoşgörülü, anlayışlı olmayı 

öğrenmek; kırıcı, bozucu olmadan mücadeleci 

olmak, Ebru Sanatı ile en güzel yoldan sağlanmış 

olur.                                                                                                                                         
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Bir yanıyla kendimizi arayışımıza, diğer yanıyla 

tasavvufa, psikoterapiye kadar uzanan Ebru 

Sanatı’nın; Türkistan'ın Buhara şehrinde doğup, 

İpek Yolu ile ve göçlerle İran, Hindistan ve 

Anadolu'ya yayıldığını, Farsça “Ebri”  

(Bulutumsu, bulut gibi) olarak isimlendirildiğini 

ve 1500’lü yıllardan itibaren günümüze 

ulaştığını söyleyebiliriz.  

5 yüzyılı aşkın tarihini geçmişe sahip olan EBRU 

SANATI; Kâğıt süsleme sanatlarının en 

önemlilerindendir.  18.yy. Avrupa’da “Türk 

kağıdı”, “Türk mermer kağıdı”  olarak bilinmesi 

bu sanatın bir Türk sanatı olduğunu 

göstermektedir. Birçok ebru sanatçısının 

yetiştiği Osmanlı döneminde ebrulu kâğıtlar 

devlet belgeleri ve resmi yazışmalarda zemin 

olarak kullanılmıştır.  

Ebru’nun; Türkiye'de cilt sanatının yanı sıra, 

hat sanatında zemin ve pervaz olarak 

kullanıldığını, hat sanatının, sanat 

atölyelerinde çoğalmasıyla birlikte, fonda 

kullanılan bu desenli kağıdın da değerinin 

arttığını, çerçevelenecek kadar önemsendiğini 

belirtebiliriz.  

 

 

 

TEKNE : Alüminyum veya galvanizden 

yapılır.Genel olarak 35x50 boyutu tercih edilir.                                 

 

KİTRE : Geven bitkisinin özüdür.Suda bekletilip, 

süzülerek kıvama getirilir.  Su ile birlikte teknede 

yoğunluğu ayarlanır. 

         

BOYA : Doğal toprak boyalar, oksit boyalar, 

pigment boyalar, çivit boyalar kullanılır.               

Bu boyalar suda çözülmezler.                                                                                                 

Disteseng adı verilen mermer ile doğal toprak 

boyalar ezilerek içine su ve öd katılır.

 

SIĞIR ÖDÜ:  Boyaların kitreli suyun üzerinde 

durmasını ve birbirine karışmasını önler. 

  

FIRÇA: Gül dalı esnediği ve küf tutmadığı için 

tercih edilir.  Uç kısmına misina veya naylon ip ile 

At kuyruğu kılı sarılır. 

 

“Ebru bir muhabbettir,  

dostlar vardır rengarenk boyalardan, 

bir hülyadır, 

sana elini uzatmış goncalardan. 

Susmaktır, 

 içindeki dünyanın gizemleri taşarcasına. 

Haykırıştır, 

neşeden, mutluluktan, coşkunluktan. 

Sabrediştir, 

hissedersin aldığın her dem soluğu. 

Heyecandır, 

bir ebrunun aynısını yapmak imkansızdır. 

Bir gülücüktür, bir bakıştır. 

Bir gözyaşıdır, 

damlar damlar suda cenneti yaratır…” 
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