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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif El Sanatları 

MODÜLÜN ADI Ebru Boyamaya Hazırlık 

MODÜLÜN TANIMI 
Ebru boyamaya hazırlık hakkında bilgi içeren bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur. 

YETERLİLİK  Ebru boyamaya hazırlık yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

Bu modülle gerekli ortam hazırlandığında gelenekselliğe uy-

gun, ebru boyamaya hazırlık yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Ebru boyamada kullanılan araç gereçleri öğreneceksiniz. 

2. Ebru boyamada kullanılan gereçleri hazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım: Kitre, kitre teknesi, su, boya, kavanoz, at kılı, gül 

dalı, öd, mermer, kâğıt, biz, tarak, el taşı, mühre, Arap zamkı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi değer-

lendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Bazı günler, şafak veya gurup vakti ufka bakarsanız; kırmızı, sarı, lacivert ve mavi 

renklerin en ilahi tonları ile bulutlardan bir ebrunun daha doğrusu ebrinin şekillendiğini gö-

rürsünüz. Yine bazı gecelerde, bulutlu semalar kadar geniş bir ebru teknesine, mehtabın, usta 

fırçasıyla lacivert, mavi ve ışıklı beyazın bütün nüanslarını serpiştiriverdiğine elbet rastla-

mışsınızdır. İşte sanatkâr dedelerimiz, bir anda değişip kaybolan bu semavi güzellikleri yer-

yüzüne aksettirerek onların ağaç yeşiline ve toprak rengine olan hasretini giderdikten sonra 

bu şahane tabloyu kâğıt üstünde de ebedileştirmeyi bilmişlerdir. Ebru bir düştür, bir özlem-

dir. Ona bakan her gözde yeni anlamlar kazanan bir akıştır. 
 

Ebru çalışmaları size yaratıcılık, , pratiklik ve çabuk karar verebilme yetilerini kazan-

dıracaktır. Bu modülle ebru boyamaya hazırlıkla ilgili değişik fikirler edinecek, farklı mal-

zemeler ve araç gereçleri tanıyacaksınız. Ayrıca bu modülden edineceğiniz bilgilerinizle 

ebru boyamaya hazır bilgi ve donanıma sahip olacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

 

Ebru boyamaya hazırlık yapmak için gerekli olan malzemeleri öğrenip uygun şekilde 

hazırlayabileceksiniz. 

  

 
 

 

 Ebru boyamada kullanılan malzemeleri araştırınız.  

 Kullanım şekillerini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri bir dosya içersinde toplayınız. 

 

1. EBRU BOYAMA 
 

Kâğıt süsleme sanatlarının en güzel örneklerindendir. Bütün Osmanlı sanatlarında ol-

duğu gibi usta-çırak usulü ile öğrenilen ve sanatçının iradesi dışında birçok değişkenden 

etkilenen bir sanattır. Ebru, renklerin suyla dansının yarattığı bir ahenktir. Bazı kaynaklar 

ebrunun yüz suyu anlamına gelen "ab-ı ru" sözcüğünden bazı kaynaklar ise Orta Asya dille-

rinden Çağataycada hareli görünüm, damarlı kumaş ya da kâğıt anlamına gelen "ebre"den 

geldiğini söylese de en yaygın kanı, kelimenin kökeninin Farsça; bulutumsu, bulut gibi an-

lamına gelen "ebri" den gelmekte olduğudur. Her ne şekilde isimlendirilse isimlendirilsin 

insanlara da isim olan ebru, gizemli bir ahenk taşıyor.  

 

Resim 1.1: Ebru bayrak yapımı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Zorlu ve emek isteyen bir sanat olan ebru; geri dönüşü olmayan, tekrarı olmayan, çok 

değişkenli bir sanattır. 
 

Birçok eski eserde süsleme amacıyla kullanılan ebru, geleneksel el sanatlarımızdan 

olmasına rağmen yakın zamana kadar unutulma tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Dünya çapında 

çeşitli milletler tarafından sahiplenmeye başlanmış, bazı ülkelerde ebru yapımı sırasında 

kullanılan malzemeleri üreten firmalar boy göstermişti.  
 

Ebru sanatında son devrin piri merhum Mustafa Düzgünman gerek yetiştirdiği öğren-

cilerle gerek bu sanata kazandırdığı anlayışla manevi hazinelerimizden birinin payidar kal-

masında büyük rol oynamıştır.  
 

1.1. Ebru Örnekleri 

 

Resim 1.2: Ebru çalışması 

 

Resim 1.3: Ebru çalışması 
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                    Resim 1.4: Ebru gül yapımı              Resim 1.5: Ebru karanfil çalışması 

  

               Resim 1.6: Ebru çiçek çalışması               Resim 1.7: Ebru karanfil çalışması 
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                 Resim 1.8: Ebru çiçek çalışması                 Resim 1.9: Ebru karanfil çalışması 

  

Resim 1.10: Ebru çiçek çalışması               Resim 1.11: Ebru çiçek çalışması              
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1.12: Ebru çalışması 

1.2. Kullanılan Malzemeler  
 

 Kâğıt : Emici özelliği fazla ve mat olanları tercih edilir. Genellikle birinci 

hamur kâğıt kullanılır.  

 

Resim 1.13: Ebruda kullanılan kâğıtlar 

 

 Kitre: Anadolu'da yetişen, geven türü dikenli bitkilerden elde edilen, yapışma 

özelliği az olan bir zamk çeşididir. Suyla birlikte karıştırılarak uygun kıvam 

elde edilir. İpek kitresi ise toz hâlinde hazır olarak satılmaktadır. Piyasada 

aktarlarda bulunabilen kitrenin plaka hâlinde, beyaz ve topraksız olanları tercih 

edilmelidir. 
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Resim 1.14: Plaka kitre                        Resim 1.15: Toz kitre 

 Tekne: Ebru yapımında tekne dediğimiz, içine kitre konan kaplar kullanılır.  

 

Resim 1.16: Toz kitre 

 Fırça: Fırçanın sapı için, esnek olduğundan dolayı gül dalı kullanılır. Kıllar ise, 

at kuyruğundan elde edilir. 

 

Resim 1.17:  Ebru fırçaları 

 Boyalar: Ebru yapımında genellikle oksit kırmızı, oksit sarı, oksit siyah, lahur 

çiviti kullanılır. Diğer renkler de bunların karışımından elde edilir. Güzel bir 

ebru için renkleri uyumlu kullanmak önemlidir. Bu nedenle koyu renklerden 
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başlanarak renkler kullanılır. Tabandaki siyah boya, üzerindeki boyaları canlı ve 

aktif gösterir. Aralardaki beyazlar da renklere hareket getirir. 

 

Resim 1.18:  Ebru fırçaları 

 Öd: Renklerin kitre üzerinde kalmasını sağlar. Boyanın içine atılarak kullanılır. 

İpek boyalar için kullanılmaz.  

 

 

Resim 1.19:  Öd 

 Biz: Büyük, kalınca iğne olup ebruya şekil vermekte kullanılır. 

 

Resim 1.20:  Bizler 

 Tarak: Ebru deseni elde etmek için kullanılan, ebru teknesinin eni veya boyuna 

göre uzunluğu olan, kenarına belli aralıklarla toplu iğne, tel veya ince çiviler 

çakılarak tarak görünümü verilen aletlerdir. Tel aralığı ölçüsüne ve kullanıldığı 

desene göre farklı isimlerde olabilir. Sümbül tarağı, buket tarağı gibi 
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Resim 1.21: Tarak 

 At kılı: Fırça yapımında yaşlı atların kuyruğu ve bu kılları üzerine sarmak için 

gül dalları kullanılır.  

 

 

Resim 1.22: At kılı 

 El taşı (desteseng):El taşı sert mermer veya çakmak taşından boyaları ezmeye 

yarayan taştır. Ayrıca porselen ve başka sert taşlardan da yapılabilir. 

 

Resim 1.23: El taşı 

 Mühre: Ebru kâğıtları kuruduktan sonra mühre denilen iki kollu el presi 

yardımıyla düzeltilip parlatılır. Mühre kâğıdın üzerine bastırılır ve kâğıdın 

tamamına sürtülür. 
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Resim 1.24: El taşı 

 Arap zamkı: Akasya ağacının türlü çeşitlerinden elde edilen bir cins zamktır. 

(Gomme arabique) Arap zamkı ‘yazılı ebr’i yapımında kullanılır.  

 

Resim 1.25: Arap zamkı 

 Su: Ebru yapımında kullanılan suyun özel içme suyu olması, kireç derecesi 

düşük ve bekletilip süzülmüş olması şarttır. Kaynatılan ve bekletilen suda 

idealdir. Eskiden yağmur suyu kullanılırmış. Suya kireç düşüren calgon 

katılmak suretiyle kireci düşük suda elde edilir ve kullanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda ebru boyama hakkında araştırma yapınız. 

  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  Rahat ve düzenli olmasına önem veriniz. 

 Ebru nedir araştırınız.  Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabilir-

siniz. 

 Ebruda kullanılan malzemeleri araş-

tırınız. 

 Görsel ve basılı kaynaklardan faydalanabilir-

siniz. 

 Kullanılan malzemelerin hazırlanışı-

nı araştırınız. 

 Ebru yapan atölyelerden faydalanabilirsiniz. 

 Araştırmalarınızı bir dosya içersinde 

toplayınız. 

 Dosyanızın düzenli olmasına dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Ebru kâğıt süsleme sanatlarının en güzel örneklerindendir. 
 

2. (   ) Ebru yapımı zorlu ve emek isteyen bir çalışma değildir. 
  

3. (   ) Birçok eski eserde süsleme amacıyla kullanılan ebru, geleneksel el sanatla-

rımızdan olmasına rağmen yakın zamana kadar unutulma tehlikesi geçirmiştir. 
 

4. (   ) Ebruda kâğıt emici özelliği fazla ve mat olanları tercih edilir. Genellikle 

birinci hamur kâğıt kullanılır.  
 

5. (   ) Kitre, Anadolu'da yetişen, geven türü dikenli bitkilerden elde edilen, ya-

pışma özelliği çok olan bir zamk çeşididir. 
 

6. (   ) Fırçanın sapı için sert olduğundan dolayı gül dalı kullanılır. 
 

7. (   ) Öd renklerin kitre üzerinde kalmasını sağlar.  
 

8. (   ) Biz şekil vermekte kullanılmaz. 
 

9. (   ) Tarak ebru deseni elde etmek için kullanılmaz. 
 

10. (   ) Fırça yapımında yaşlı atların kuyruğu kullanılır. 
 

11. (   ) Ebruda saf su kullanılmaz. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Ebru boyamada kullanılan malzemelerin hazırlama aşamalarını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Ebru boyama yapımında kullanılan malzemelerin hazırlama aşamalarını 

araştırınız. 

 Araştırmalarınızı sınıfta arkafdaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. EBRU BOYAMAYA HAZIRLIK YAPMA 
 

2.1. Kitrenin Yetiştiği Yerler 
 

Ülkemizin güney ve güneydoğu bölgelerinde kırlarda yetişen yabani bir dikenin özsu-

yudur. Köylüler kırlarda geven dikeninin gövdesine bıçakla çizik atar, birkaç gün bekler.  
 

Bitkinin öz suyu çizik bölgeden akar ve kurur. Bir ağaç kabuğuna benzer görünüm 

alır. Bu kabuklar tek tek toplanır. Kullanım alanı ilaç sanayi, kozmetik gıda sanayi ve tabiî ki 

sanat alanında da kullanılan ebru bu şekilde sektöre dağılır.  

  

Resim 2.1: Yaprak kitre                                             Resim 2.2: Türk kitresi  

2.1.1. Kitrenin Hazırlanış Aşamaları 
 

Her bölgenin kendine has kitresi vardır. Halk arasında kesire olarak bilinen kitre ge-

ven adı verilen bir bitkinin (astragalus) gövdesinden sızan mavinin koyulaşmış şeklidir. Pi-

yasada şerit veya plaka şeklinde olan kitrenin taze ve beyaz olanı ebru için uygundur. Kitre 

eczacılıkta, kozmetik ve dokuma sanayinde, pasta yapımında ve pek çok yerde kullanılan 

yapışma kabiliyeti düşük bir zamk cinsidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 -35 x 50 x 5 cm’lik bir tekne için; 
 

30-35gr kitre  
 

 Kitre bir kap içerisinde ıslatılıp bir gece bekletilir.  
 

  Sonra iyice ovalanır, tekrar su katılarak karıştırılır. Bu işlem kitre salep 

kıvamına gelinceye kadar tekrarlanır. 
 

  Kitre bez bir torbaya aktarılır ve süzülür.  
 

  Süzme işi bir iki defa tekrarlanır ve tekneye alınır. 
 

  Tekneye alınan kitrenin hava kabarcıkları teknede bulunu kitre yüzeyine kâğıt 

serilerek hava kabarcığı ve köpük kalmayıncaya kadar alınır. 
 

  Tekne içindeki kitrenin kaymak tutmaması için kâğıtla kapatılır.  
 

  Kitre boya artıklarından, ödden, oda sıcaklığından, nemden etkilenir ve 

bozulur. 
 

  Bozulan kitre su kıvamına döner ve hareket kabiliyeti azalır.  
 

 Kitrenin bozulmaması için soğuk yerde saklanır. 
 

Not: Kitreyi hazırladığınız su dinlenmiş su olursa daha iyi netice alırsınız.     
 

2.1.2. Kitrenin Denenme Aşamaları 
 

  Kitre teknede bir gün bekletildikten sonra bütün boyalar aralıklarla biz 

kullanarak birer damla damlatılır. Boyalar 8 cm açılıncaya kadar öd ayarı yapılır 

ve bir gün sonra aynı işlem tekrarlanır.  
 

  Eğer 8 cm açılmıyorsa kitre istenilen kıvamda değildir.  
 

  0 cm ise kitrenin kıvamı sulu,  
 

  6 cm açılıyorsa kitrenin kıvamı koyudur. Ona göre su katılır ve istenen kıvama 

getirilir.  
 

  Kitre süzüldükten sonra yarım kahve fincanı formol katılır ve karıştırılır. 

Formol tıp alanında kullanılan zehirli bir ilaçtır. Kitrenin bozulmasını geciktirir.  
 

  Koyu renk ebru yapmak istenirse koyu kitre; açık renk ebru yapmak istenirse 

sulu kitre kullanılır.  
 

 Kitre yerine keten tohumu, salep, ay çekirdeği, denizkadayıfı, hilbe (bey 

tohumu) kullanılabilir. 
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2.1.3. Püf Noktalar 
 

 Kitrenizi eritirken eliniz temiz olmalıdır ama elinizde sabun ve benzeri madde 

kalıntısı olmamasına dikkat edin. 
 

 Erittiğiniz kitrenin akışkanlığı bal kıvamını geçmemeli. Teknenizde su ilave 

ederek fazla koyuluğu ayarlayacaksınız. 
 

 Kitrenizin içine, ne kovadayken ne de teknenize aldıktan sonra kesinlikle bir şey 

eklemeyin. Bu çok sıkıntı yaratır. Kitrenizi yalnızca su katılmış hâliyle 

kullanmanız gerekir. 
 

2.2. Ebruda Kullanılan Boyalar  
 

Ebru yapımında suda erimeyen, asit ve kazein içermeyen, ışıktan etkilenmeyen doğal, 

oksit, pigment ve toprak temelli boyalar kullanılmaktadır. 

Ebru yapımında eskiden beri toprak boya denilen tabiattaki renkli kaya ve topraklardan elde 

edilen madeni boyalar kullanılır.  
 

2.2.1. Ebru Boyamada Kullanılan Boya Çeşitleri 
 

 Tabiatta bulunan metal toprak oksitler (beyaz, oksit, kahverengi, kırmjızı, yeşil) 
 

 Bitkilerden oluşan boyalar (kırmızı, mavi, sarı) 
 

 Soba kurumu (siyah) 

 

Resim 2.3: Ebruda kullanılan boyalar 

2.2.2. Kullanılan Renkler 
 

 Sarı: Tabiatta bulunan arsenik sülfür (zırnık) 
 

 Mavi: Doğal çivit olan Lahor çividi, bitkisel kökenli bir boyadır ve Pakistan'ın 

Lahor kentinden gelir. 
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 Yeşil: Sarı ve mavinin karışımıdır. Zırnık çok olursa fıstık yeşiline, çivit çok 

olursa yaprak yeşiline gider. 
 

 Lacivert: Bedahşi laciverti denen doğal çivittir. 
 

 Siyah: Soba isinden elde edilir. Eski is mürekkepçiliğinde kullanılan istir. 

Ezilmesi en zor boyadır. Suyu kolay emmediğinden ve suyla karıştırma işlemi 

sırasında sürekli suyun üzerine çıktığından genellikle çamlıca toprağı ile 

karıştırılarak ezilir. 
 

 Beyaz: İsfidaç (üstübeç), bazik kurşun karbonatın tabiattaki şeklidir. 
 

 Kırmızı: Gülbahar yani demir oksitleri içeren kırmızı bir topraktır. 
 

 Tütün Rengi: Çamlıca toprağıdır. 
 

2.3. Boyanın Hazırlanması 
 

2.3.1. Boyanın Ezilmesi 

 

Şekil  2.1: Boyanın hazırlanması 

 Mermer veya kalın bir cam üzerine bir yemek kaşığı kadar boya konur.  
 

 Saf su kullanılır. 
 

 Spatula ile boyanın orta havuz hâline getirilir. 
 

 Macun hâline getirilir. 
 

 Eltaşı ile sabırla yavaş yavaş  (8) yaparak ezilir. 
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Resim 2.4: Boyanın ezilmesi 

 Dağılan boya spatula ile toplanır ve tekrar ezilir.  
 

 Ezilme işi bitince spatula ile toplanan boya ana kap tabir edilen bir büyük cam 

kavanoz alınır. 
 

 Bol su ile karıştırılan boya bir tülbent veya naylon çorap ile süzülür. Bu işlem 

birkaç defa tekrarlanır. 
 

 Süzülen boya dinlenmeye alınır. 
 

 Dinlenen boya durulur, dibe çöker su üstte bembeyaz berrak kalır. 
 

 Üstteki su enjektör ile çekilir 
 

Desteseng ve üzerinde ezme işleminin yapıldığı mermer aynı sertlikte olmalıdır. Aksi 

hâlde birbirlerini aşındırır ve boyanın içine mermer tozları karışır. Ezme işlemi tamamlan-

dıktan sonra her bir renk ayrı ayrı ana kaplara alınır. 
 

2.3.2. Boyanın Terbiyelenmesi 
 

Ezme işlemi tamamlandıktan sonra ebrunun en önemli işlemlerinden biri olan boyala-

rın terbiyesine başlanır. Bu işlemde suyla ve ödle karıştırılan boyalar yaklaşık iki ay süre ile 

bekletilir. Bu süreçte kavanozların üzerinde biriken su-öd karışımı belli periyotlarla çekilir 

ve tekrar su-öd ilave edilir, belli aralıklarla kavanozlar karıştırılır ve çalkalanır. İyi terbiye 

edilmemiş boyalar gerçek renklerini kâğıt üzerine yansıtamaz, kâğıda tutunamaz.  
 

2.3.3. Yaldızlı Boya Hazırlama 
 

Su içerisinde iyice ezilir. Yaldızlı boyanın ezildiği belli olmaz. Bir çay kaşığı boya 

sanki kabarır, köpürür ve büyür.  
 

 Bu ezme işi bitince dinlenmeye alınır. Dinlenen yaldızlı boya dibe çökmez üste 

çıkar, kullanılacağı zaman yine karıştırılır. 
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 Sarı yaldızlı boya sarı renk karıştırılarak, beyaz yaldızlı boyaya diğer renklerle 

karıştırılmak suretiyle kullanılır.  
 

 Yaldız kuruyan kâğıt üzerinden elle dokununca çıkabilir.  
 

 Kitre üzerinde yaldızlar kitreyi kirletir.  
 

Not: Ebru boyaları bilhassa zırnık, zehirli olduğu için dikkat etmek lazımdır. Ebru 

üzerinde boya aralarını açmak ve derinlik görüntüsü vermek için neft, terebentin yağına çok 

az batırılan fırça ile boya serpilirse derinlik görüntüsü ve benekler elde edilir. 
 

Ebru yapmak için tekne başına her oturuşunuzda bundan  bir miktar alıp damlalık yar-

dımı ile içine öd katarak  kullanacaksınız 
 

2.4. Öd Hazırlama 
 

Ebru yapımında kullanılan en önemli malzemedir. Sıvının üzerinde boyaların çökme-

den yayılmasını sağlamak için yüzey aktif (yüzeyde gerilim sağlayan ve sıvının yüzey geri-

limini kıran) sığır ödü kullanılır.  
 

Öd ayrıca boyaların birbirine karışmadan sıvı üzerinde ayrı ayrı renklerini vermesini 

de sağlar. Öd safra kesesi tarafından salgılanan, safra asitleri ihtiva eden, zayıf asit özelliği 

gösteren ve hayvanların, insanların vücutlarına aldıkları yağların parçalanmasını sağlayan bir 

maddedir. Bozulmasını engellemek için önceden kaynatılır (genelde benmari usulü ile) ve bu 

şekilde saklanır.  
  

Koyun ödü de aynı görevi görür. Hatta kumlu ebru yapımında kalkan balığı ödü çok 

iyi sonuç verir. Öd suyu yerine eskiden tütün yaprağı suyu ve haraza suyu kullanıldığı Şebek 

Mehmet Efendi tarafından 1608 tarihinde kaleme alınmış Tertib-i Risale-i Ebri'de yer almak-

tadır.  
 

Boyaların öd ayarlarının iyi yapılması en önemli hususlardan biridir. En başlarda bo-

yalar etraflarında kendilerini sıkıştıran başka boyalar bulunmadığından rahat rahat açılırken 

sonraları teknede kendilerine yer açabilmek için (artan yüzey gerilimini yenebilmek için) 

daha fazla öde ihtiyaç duyarlar. Öd miktarı yanlış ayarlanmış boyalar, dibe çöker, parçalanır 

ve kâğıt üzerinden akar. 
 

Boyanın açılmasını ve yayılmasını istediğimiz zaman öd oranı yükseltilmelidir. Sa-

natkâr yapacağı ebru çeşidine göre çok veya az öd ilave eder. Öd aynı zamanda boyaların 

dibe çökmesini, renklerin birbirine karışmasını önler. Öd boyaya renk ve yapışkanlık verir. 
 

2.4.1. Benmari Usulü 
 

Isıyla direkt temas etmemesi gereken gıdalar bu yöntemle pişirilir veya eritilir. Ödün 

bulunduğu kap, ocak üzerindeki veya fırın içerisindeki sıcak su dolu bir başka kabın üzerine 

oturtularak ödün pişirilmesi işlemi gerçekleştirilir.  
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Benmari usulü ile ödü pişirirken en önemlisi bu işe uygun bir tencere kullanmanızdır. 

Aksi hâlde pişim çok uzun sürer. Derin tencerelerden kaçınmalısınız. Su dolu kabın dibine 

küçük bir tabak koymayı deneyin. Böylece hararetli bir pişime engel olabilirsiniz. 
 

2.5. Fırçalar 
 

Fırça yapımında yaşlı atların kuyruğu ve bu kılları üzerine sarmak için gül dalları kul-

lanılır. At kılı sert ve düz olduğu için tercih edilir. Böylece boyalar tekne üzerine gerektiği 

gibi atılabilir. Ayrıca bakteri ve mantar oluşumuna daha az izin verir. Gül dalı ise oldukça 

esnek ve dayanıklı bir ağaçtır. Boya atmak için fırçaya her vurulduğunda esneyerek damlala-

rın istenildiği gibi düşmesine olanak verir.  

 

         Resim 2.5: Fırçalar                   Resim 2.6: At kılı                   Resim 2.7: Gül dalı 

 

Şekil 2.2:  Fırça yapımı 

2.6. Taraklar 
 

Taraklar hazır alınamaz. Çünkü seri üretilmez ve dışarıdan temin edilen taraklar da si-

zin tekne boyutlarına uymadığından tarak yapılır. 

Bu iş için bir paket toplu iğne ve yaklaşık 1 cm genişliğinde, 2 cm yüksekliğinde, teknenizin 

iki yanından da taşacak uzunlukta iki tahtaya gereksiniminiz var. 
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Resim 2.8: Tarak 

2.6.1. Tarak Yapımı 
 

 Bir çekiç yardımı ile birinci tahtanın geniş alanına üçgenler oluşturacak şekilde 

toplu iğneleri çakın. Bu tarakla 'istiridye kabuğu' tarzında ebru yapılır. 
 

 Yine çekiç yardımıyla,  bu kez ikinci tahtanın ince kesimine sık aralıklarla toplu 

iğne çakın. Bu tarakla normal taraklı ebru yapılır. 
 

NOT: Her iki tarakta da dikkat etmeniz gerek nokta şu: Tarağınızı yaparken mutlaka 

toplu iğneli kısım teknenize rahat sığacak, tahta kısmın her iki yanı da taşacak biçimde olma-

lıdır. 

 

Şekil 2.3: Tarak yapımı 
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 UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda ebru boyamaya hazırlık yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  Düzenli ve havadar yer olmasına önem 

veriniz. 

 Ebru için gerekli araç ve gereçlerinizi 

hazırlayınız. 

 Kitre, kavanoz, su, boyalar, atkılı, gül 

dalı, misina, tekne, kâğıt hazırlayınız. 

 Kitreyi hazırlayınız. 

 

 Kitrenin iyice erimesine ve kıvamına 

dikkat ediniz. 
  

 Hazırlanan kitreyi tekneye dökünüz 

 

 Kitrenin pürüzsüz olmasına önem veriniz. 

 Kitrenizi sürekli serin yerde bulunduru-

nuz. 

 Boyalarınızı hazırlayınız. 

 

 Boyalarınızın kıvamına dikkat ediniz. 

 Boyalarınızın içersinde biriken fazla sula-

rınızı şırınga ile çekiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Fırçalanızı at kılı ile hazırlayınız. 

 

 At kıllarını dağıtmamaya dikkat ediniz. 

 Yapacağınız boyaya uygun fırça kalınlı-

ğını ayarlayınız. 

 Fırçalarınızı tamamlayınız. 

 

 Fırçanın uçlarını aynı boyda olacak şekil-

de kesiniz. 

 Üzerini kapatarak boyamaya hazır hâle 

getiriniz. 

 

 Kitrenin kurumaması için üzerini kapatı-

nız. 

 Boyamaya uygun hâle getiriniz. 

 Kitrenizi sürekli serin yerde saklayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Kitre Ülkemizin güney ve güneydoğu bölgelerinde kırlarda yetişen yabani bir 

dikenin öz suyudur. 
 

2. (   ) Kitre bitkinin özsuyu çizik bölgeden akar ve kurur. 
  

3. (   ) Her bölgenin kendine has kitresi yoktur. 
 

4. (   ) Kitre bir kap içerisinde ıslatılıp bir saat bekletilir.  
 

5. (   ) Ebru yapımında suda erimeyen, asit ve kazein içermeyen, ışıktan etkilenmeyen 

doğal, oksit, pigment ve toprak temelli boyalar kullanılmaktadır. 
 

6. (   ) Soba Kurumu siyah renk yapımında kullanılır. 
 

7. (   ) Sarı tabiatta bulunan arsenik sülfür (zırnık)’den elde edilir. 
 

8. (   )  Lacivert Bedahşi laciverti denen doğal çivittir. 
 

9. (   ) Dağılan boya spatula ile toplanır ve tekrar ezilmez. 
 

10. (   ) Ezme işlemi tamamlandıktan sonra ebrunun en önemli işlemlerinden biri olan 

boyaların terbiyesidir. 
 

11. (   ) Kitre üzerinde yaldızlar kitreyi kirletmez.  
 

12. (   ) Öd ebru yapımında kullanılan en önemli malzemedir. 
 

13. (   ) Boyaların öd ayarlarının iyi yapılması en önemli hususlardan biridir. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Ebru  renklerin suyla dansının yarattığı bir ahenktir. 
 

2. (   ) Ebru sanatında son devrin piri merhum Mustafa Düzgünman gerek yetiştirdiği 

öğrencilerle gerek bu sanata kazandırdığı anlayışla manevi hazinelerimizden birinin 

payidar kalmasında büyük rol oynamıştır.  
 

3. (   ) Ebruda genellikle birinci hamur kâğıt kullanılmaz. 
   

4. (   ) Kitrenin plaka hâlinde, beyaz ve topraksız olanları tercih edilmelidir. 
 

5. (   ) Ebru yapımında genellikle oksit kırmızı, oksit sarı, oksit siyah, lahur çiviti kullanı-

lır. 
  

6. (   )  Öd ipek boyalar için kullanılır. 
 

7. (   ) Tarak sümbül tarağı, buket tarağı gibi isimler alınır. 
 

8. (   ) Mühre ebru kâğıtları kuruduktan sonra, mühre denilen iki kollu el presi yardımıyla 

düzeltilip parlatılır. 
 

9. (   ) Kitre eczacılık da, kozmetik ve dokuma sanayinde, pasta yapımında ve pek çok 

yerde kullanılan yapışma kabiliyeti düşük bir zamk cinsidir. 
  

10. (   ) Ebru yapımında toprak boya denilen tabiattaki renkli kaya ve topraklardan elde 

edilen madeni boyalar kullanılmaz. 
 

11. (   ) Eltaşı ile sabırla yavaş yavaş  (8) yaparak ezilir. 
 

12. (   ) Dinlenen boya durulur, dibe çöker su üstte bembeyaz berrak kalır. 

 

13. (   ) Ebruda sığır ödü kullanılmaz.   
 

14. (   ) Benmari ısıyla direkt temas etmemesi gereken gıdalar bu yöntemle pişirilir veya 

eritilir. 
 

15. (   ) Taraklar hazır hâlde satılır. 

 
DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 

11 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

11 Yanlış 

12 Doğru 

13 Doğru 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 
Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 
Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 
Yanlış 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 
Yanlış 

14 Doğru 

15 
Yanlış 
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