
EBREHE 

ce develerin sahibi olduğunu , Kabe'yi de 
sahibinin koruyacağını söylemiştir. 

Kabe'yi tahrip etmekten vazgeçmesi 
için yapılan teklifleri reddeden Ebrehe, 
ordusuna bir gün sonra hücum emrini 
verdi. Fakat önde bulunan büyük fil ye
rinden kımı ldamadı ve sonunda ordunun 
büyük bir kısmı , Kur'a n - ı Kerim 'de de 
belirtildiği gibi (ei-Fil 105 / 1-5). akın akın 
gelen ve tepelerine taş yağdıran ebabil* 
kuşları tarafından mahvedildi. Ebrehe 
canını zor kurtardı ve yaralı olarak Ye
men'e döndü ; kısa zaman sonra da 570 
veya 571 yılında öldü. Fil Vak' ası ' nın 547 
veya 563 yılında meydana geldiğine dair 
rivayetler de vardır. Yerine sırasıyla iki 
oğlu YeksOm ve MesrOk geçti. 

Araplar ' ın tarihinde bir dönüm nokta
sı teşkil eden bu hadise onlar tarafından 
bir tarih başlangıcı sayılmış ve "Amü'l
ffl" (Fil O lay ı 'n ın meydana geld iği y ıl) di
ye meşhur olmuştur. Hz. Muhammed'in 
bu olayın meydana geldiği yıl doğduğu 
kabul edilmektedir (ayrıca bk. FİL SÜRESİ) 
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Iii AHMET LÜTFi KA ZANC I 

EBREŞEHR 

(bk. NİŞABUR). 
_j 

L 

EBRU 
(.J.T.I) 

Kitreli su üzerine serpilen 
boyalarla bezenmiş kağıt 

ve bunu hazırlama sanatı. 
_j 

islam bezerne sanatlarının hazırlanış 
tekniği itibariyle en cazibi ve süratli neti
ce alınanı olan ebruculuğun menşei hak
kında kesin bir hükme varmak mümkün 
değildir. vııı. asırdan itibaren Çin'de liu 
sha shien, XII. ası rdan itibaren Japon
ya 'da suminagashi adıyla benzer tek
nikler kullanılarak yapılan birtakım çalış
maların mevcudiyeti. daha sonraki asır
larda Çağatay Türkçesi'nde ebre ismiy
le Türkistan'da ortaya çıkan bu sanatın 
tarihi gelişimi hakkında müphem de ol
sa bir f ikir vermektedir. Türkistan'dan 
en geç XVI. asır başlarında ipek yolunu 
takiben iran'a geçişinde ebri olarak ad
landırılan bu sanatın gerçekten bulut 
kümelerine benzer şekiller taşıması, bu
luta nisbet ifade eden bu Farsça ismi 
doğrulamaktadır. Osmanlı ülkesinde de 
revaç bulan aynı isim, son yüzyılda Türk
çe'de ebruya (ebru) dönüşmüştür. Galat 
olmakla beraber. kaşa benzer şekiller de 
ihtiva ettiğinden , bu sanatın Farsça· da 

"kaş" manasma gelen ebrO kelimesiyle 
adiandıniması aykırı düşmemektedir. 

Ayrıca XVI. asır ortalarında Mir Mu
hammed Tahir tarafından Hindistan 'da 
yapılmaya başlandığı rivayet olunan eb
ruculuğun, buradan iran'a ve daha son
ra istanbul'a kadar yayıldığı da kabul 
edilir. Aynı yüzyılın sonlarında. istanbul'
dan Avrupalı seyyahlar tarafından ken
di memleketlerine götürülen ebru ka
ğıtları önce Almanya'da, sonra da Fran
sa ve italya'da "mermer kağıdı" veya 
"Türk mermer kağıdı " adıyla tanınıp be
nimsenmiş ve oralarda da yapılmaya 

başlanmıştır. Zaman içinde ingiltere ve 
Amerika'ya da yayılan ebru kağıdı , her 
ülkenin sanat anlayışına göre bir farklı
lık kazanmıştır. Bunda kullanılan deği
şik malzemenin de rolü olmalıdır. 

Ebru kağıdının yapılmasında kullanı

lan alet ve malzeme şunlardır: Ebrucu
lukta kullanılan boyalar tabiattaki renk
li kaya ve topraklardan elde edildiği için 
"toprak boya" adıyla anılır ve suda eri
mediği gibi yağ da ihtiva etmezler. Bun
dan başka bazı tabii boyalarla da (lahur 
çivi di, lök . ) renk zenginliği arttırılır. Bo
yalar dövülerek ve taş üstünde biraz su 
ilavesiyle "destesenk" denilen dış bükey 
bir el taşı ile iyice ezilerek kullanıma ha-

Ebruculukta ku llanı l an malzeme ve aletler: 1. Kitre zamkın ın tabii hali. 2. Mermer üstünde ezilen boya, 3. El tası . 4. Top
rak boyayı dövmede kullanılan tas. 5. Boya toplama küreği, 6. Boya kabı, 7. Boyaların tekneye serpild iği fırça , 8. Tekneye 
boya damlatmada kullan ı lan alet, 9. Tarama yapmakta kullanılan alet. 10. Hatip ebrusu ve çiçek yapmakta ku llanıl an ince 
te l. 11. Genis tarak lı ebru için ku lla nı lan tel tarak. 12. Sık taraklı ebru için ku lla nılan tel tarak. 13. Sünbül ebrusu icin kul
lanılan te li i tahta . 



Tarak lı ebrunun teknede yapı l ı sı {M. Uğur Derman fotoğraf 

acşiol) ve Mustafa Düzgünman ' ı n ya ptı ğı bir tarak lı ebru 

(M. Düzgünman koleksiyo nu) 

zır hale getirilir. Ebru yapımında gerek
li olan ebru teknesi, kullanılacak kağıdın 
enine ve boyuna uygun ebatta ve 6 cm. 
derinliğinde, tercihen çinko veya galva
nizden yapılmış dikdörtgen şeklinde bir 
kaptır. Eskiden suyun dışarıya sızma

sını önlemek üzere içi ziftle kaplanmış 
ağaçtan mamul tekneler de kullanılmak
taydı. Teknenin içine konulacak suya lü
zücet (koyu luk ve yap ı şka niı k ı vermek. 
böylece serpilen boyaların teknenin di
bine çökmesini önlemek için kullanılan 
ve geven isimli nebatın ifrazatı olan kit
re, krem renginde gayri muntazam pla
kalar veya şeritler halindedir. Suda bek
letilerek erimesi sağlanır ve bir torba
dan süzülür. Bir tekne kitreli su yakla
şık 600 ebru kağıdı çıkarabilir . Batı dün
yasında kitre yerine deniz kadayıfı kul
lanılmaktadır. Kitreli suyun üstüne ser
pilen renklerin birbirine karışmadan ya
yılmasını temin için. satıhta yayılmayı 

sağlayan safra asitleri ihtiva eden sığır 
ödü önceden her boyanın içine ilave edi
lir. Fazla öd ihtiva eden boya fazla ya
yılır. Ebru imalinde sonradan ilave edi
len her renge, önceki renklerin arasın
da kendisine yer açabilmesi için daha 
fazla öd koymak gerekir. Ebruculukta 
modern fırçalarla usulüne uygun şekil
de boya serpilemediğinden. ince ve düz 
bir değneğe üstüvani şekilde gevşek 

olarak sarılmış at kuyruğu kılından fır
ça kullanılır. Tahta çıta üstüne muay-

yen sıklıkta ince teller saplanarak elde 
edilen tarak, taraklı ebru yapımında kul
lanılan bir alettir. Serpilmiş boyalara şe
kil vermek için ince. boya damlatmak için 
kalınca tel çubuk kullanılır. Eskiden bu 
maksatla tek at kuyruğu kılından fay
dalanılmıştır. 

Ebru kağıdı şi.ı şekilde elde edilir: Tek
neye konulan kitreli suyun üzerine. içine 
öd ilave edilmiş olan boyalar fırça yar
dımıyla ve her tarafa dengeli bir şekil
de serpilmeye başlanınca renkler suyun 
sathına bulut kümeleri gibi yayılır. Her 
yeni atılan renk. ihtiva ettiği öd kesafeti
ne göre daha ewel atılanları itip sıkıştı
rarak kendisine yer açar, bu tarzdaki eb
ruya battal ebrusu adı verilir. Aynı tarzın 
somaki mermerini hatırlatan renkte ya
pılan cinsine somaki ebrusu denilir. Bat
ta! ebrusunda. ebru sanatkarının boya
ları serpmek dışında tekneye müdaha
lesi mümkün değildir; bir noktadan son
ra meydana gelen şekiliere uymak zo
rundadır. Bu sebeple ebruculuk, külli ve 
cüzT iradenin izahı için arif kişilerce mü
şahhas bir vakıa olarak kabul edilmiş; 
boyaları serpmek cüz'i iradeye, tekne 
sathında ortaya çıkacak olan önceden 
meçhul görüntü de külli iradeye benze
tilmiştir. Renkler battal ebrusu hazırlar 
gibi serpildikten sonra tel çubuğun ucu 
kitreli suya dokundurulup önce yukarı
dan aşağıya veya sağdan sola. sonra da 
aksi yönde keskin ve muntazam hare
ketlerle bütün satıhta yürütülürse orta
ya çıkan ebruya tarama (gelgit) ebrusu. 
tel çubuğun hareketleri düzensiz ve da
iremsi olursa şal örneği, tel çubuk yar-

EBRU 

Necmeddin Okyay' ın bu l uşu olan vaz ılı ebruva bir örn ek 

(M . Uğur Derman koleksiyonu ) 

dımıyla muhitten merkeze doğru hele
zani hareketler yapılırsa bülbülyuvası 

adıyla anılan ebrular meydana gelir. Yi
ne renkler battal ebrusundaki gibi ser
pilip tarak denilen alet. telleri kitreli su
ya girecek şekilde teknenin üstünde do
laştırılırsa taraklı ebru hasıl olur. Önce 
tarama ebrusu yapılıp sonra taraklı eb
ru haline getirilirse daha da cazip gö
rüntü elde edilir. Bütün bu ebru çeşitle
rine son olarak yayılmayan bir koyu renk 
serpilmesiyle serprneli vasfı kazandırıl
mış olur. Aynı işlem neft yağı ile yapılır
sa ebru zemininde küçük boşluklar açılır. 
böyle hazırlanmış ebrular da neftli ola
rak adlandırılır. Teknedeki kitreli su kul
lanılıp kirlendikçe serpilen renkler ba
zan kum gibi noktalanmaya başlar. bu
na kumlu ebru adı verilir. Buraya kadar 
sayılan ebru çeşitleri hafif renkler ser
pilerek yapılırsa hafif ebru ortaya çıkar 
ve bilhassa hat kitabeti için cazip bir ze-

Sami Okyay'ı n gelincik ebrusu (M . Uğur Derman koleksiyonu). Mustafa Düzgünman ' ı n hercai menekse (Muhittin Serin koleksiyo

nu) ve bülbülyuvas ı ebrUSU (Aziz Mahmud HüdSyi Türbesi Üskildar / ista nbul) 
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EBRU 

min hazırlanmış olur. böyle kağıtlar ay
rıca aharlanır. 

Bunlardan başka bir ebru çeşidi daha 
vardir ki tanınmış ebruculardan Ayasof
ya Camii hatibi Mehmed Efendi (ö. 1773) 
tarafından . icat edildiği için hatip ebru
su adıyla tanıriır. Bunda, hafif renkli ze
min üstüne tel çubuk yardımıyla kuv
vetli renklerden birer .çlamla bırakılır. is
tenirse iç içe birkaç renk daha konabi
lir. İnce bir iğne bu kat kat renkli daire
lerin içinde sağdan sola, yukarıdan aşa
ğıya birkaç defa hareket ettirilir ve çar
kıfelek, yürek. yıldız gibi şekiller elde 
edilir. Buna bağlı olarak çiçek şekilleri 
de yapılmak istenmiştir. Ancak ilk defa 
M. Necmeddin Okyay (ö. ı 976) eliyle ta
bii şekline en yakın çiçekli ebrular (Hile. 
karanfil, hercal menekşe, gelincik. gonca 
gül, kasımpatı , sümbül) yapılması başa
rılmış, onun talebesi Mustafa Düzgün
man (ö . ı 990) da bunlara papatyalı eb
ruyu ilave etmiştir. Çiçekli ebrular sanat 
tarihimizde "Necmeddin ebrusu· adıyla 
tanınır. 

Teknede istenilen tarzda hazırlanan 
ebru. teknenin üstüne sağdan veya sol
dan yavaşça yatırılan ve 1 S saniye ka
dar bekletilen kağıda bütün güzelliğiyle 
geçer. Ebruyu yapan kişiden tarafa olan 
köşelerden tutulup kaldırılan kağıt öne 
doğru çekilir ve uzun çıtalar üstüne se
rilerek gölgede kurumaya bırakılır. 

Teknede yapılan nakışlar ancak bir 
tek kağıda geçirilebilir. Bir defa yapılan 
ebrunun aynısı bir daha tekrarlanamaz, 
ancak benzeri yapılabilir. Bundan dolayı 
her ebru, asla kopya edilemeyecek bir 
sanat eseri vasfını taşır. 

Yine Necmeddin Okyay· ın buluşu ola
rak İslami hat sanatında yer alan yazılı 
ebrular vardır. Bir hat eseri, arap zamkı 
mahlOiüyle yazıldıktan ve kurutulduktan 
sonra ebru teknesine yatırılırsa zamklı 
yerler ebruyu almaz ve yazılı kısım ka
ğıt rengiyle kalır. 

Eski yazma kitaplarda kağıdın yazı sa
hasının ayrı, etrafının ayrı renge boyan
masına "akkase·, böyle kağıtlara da "ak
kaseli kağıt" denilir. Ebruya da tatbik 
edilen bu teknikle XVII. asırda Hindis
tan ' ın BlcapOr şehrinde ebru-resimler 
yapıldığı bilinmektedir. Necmeqdin Ok
yay bunları görmediği halde, hafif eb
rulu kağıdın ortasına arap zamkı mah
IOiü sürüp bu kağıdı, kuwetli boyalar 
serptiği tekneye ikinci defa yatırarak iki 
ayrı ebrulu kağıt, yani akkaseli ebruyu 
yapmıştır. Bu tarz, Necmeddin Okyay ta-
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rafından ayrıca yazılı ebruya da tatbik 
edilmiştir. 

Yukarıda sayılanlar dışında İstanbul'
da ebruculukla uğraşan eski sanatkar
lardan tesbit edilebilenler şunlardır: Şe
bek Mehmed Efendi (X. / XVL yüzyıl). Şeyh 
Sadık Efendi (ö. 1846). kardeşi Salih ve 
oğlu Hezarfen İbrahim Edhem Efendi 
(ö. 1904). Bekir Efendi (XlX. yüzyıl) , Hat
tat Sami Efendi (ö. 1912). Necmeddin 
Okyay'ın oğlu Sami Necmettin (ö. ı 933). 
Hattat Aziz Efendi (ö. ı 934). Abdülkadir 
Kadri Efendi (ö. ı942) , Sacid Okyay (d. 
1915). Günümüzde bu sanatta uğraşan
lar süratle çağalmakta olup ebrunun za
manımızda kumaş, cam ve fayans üze
rine de yapıldığı, hatta mücerret resim 
anlayışı dışında figüratif resim üslObuy
la dahi çalışıldığı görülmektedir. Ayrı
ca zamanımızda eski boyalar bulunma
dığından bunların yerini artık sentetik 
boyalar almıştır. Bu sebeple renk zevki 
de değişikliğe uğramıştır. 

Ebru kağıdı, eskiden yazma kitapla
rın ciltlenmesinde (ebrulu kap, çarkOşe 

kap) ve yan kağıdı olarak kullanıldığı gi
bi kıta ve levhaların iç ve dış pervazla
rıyla koltuk denilen kısımlarında da çok 
kullanılmıştır; bunların en güzel örnek
lerine müze, kütüphane ve koleksiyon
larda rastlanır. Ayrıca Necmeddin Ok
yay'dan bu yana, çiçekli ebruların dört 
tarafına da iç ve dış pervaz olarak yara
şan diğer tarzdaki ebrulardan yapıştırı
larak cazip resim tabloları hazırlandığı 
görülmektedir. 

Bu sanat XVII. asırdan itibaren Batı 
aleminin de ilgisini çekmiş, Roma' da 
1646 yılında "Türk kağıdı" adıyla yapı
lan ilk neşriyattan beri ebruculuk üzeri
ne pek çok eser yazılmıştır (bk. bibl.) . 
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ı 
EBSAL ü SElAMAN 

( .:ıl.~ .J J~t ) 

Lamii Çelebi'nin 
(ö. 938 / 1532) 

Molla Cami'nin Selliman ü Ebsal 
adlı eserinden genişleterek 

tercüme ettiği aşk mesnevisi 

(b k. lAMii ÇELEBİ ; 

sELAMAN ü EBSAL). 
_j L 

ı 
EBŞIHI 

ı 

L 
(bk. İBŞiHi). 

_j 

ı 
EBTAH 

ı 

( &.\11) 

L 
Mekke ile Mina arasında bir yer. 

_j 

Ebtah, Arapça'da "kumlu, çakıllı dere. 
suyun yayılarak aktığı geniş tabanlı va
di" anlamında kullanılan bir isimdir. Bat
ha da aynı manaya gelmektedir. Bazı dil
cilere göre ise Ebtah kelimesi, kökünde 
bulunan "yüzükoyun yere atmak. yüzüs
tü bırakmak" şeklindeki bir anlamı se
bebiyle Hz. Adem'in yeryüzüne indirildi
ği mevkiin adı olmuştur. Bu yer Battah, 
Hayfu Beni Kinane ve Muhassab olarak 
da bilinmektedir. 

Ebtah'ın Mekke ile Mina arasında bu
lunduğu kesin ise de mevkii ve bunun 
sınırları konusunda görüş ayrıliğı vardır. 
Ezraki'ye göre Ebtah, Mekke'den Mina'
ya çıkılırken HacGn'dan Hurmaniye'nin 
sınırına kadar olan sol taraftaki bölge
dir. Burası günümüzde Ca'feriye adıyla 
bilinir. Fasrnin Şafii'den naklettiğine gö
re Ebtah, Cebelül'ayre ile Cebelülahar 
arasında kalan bölgedir. Cebelül'ayre Ce
belülmünhana, Cebelülahar Cebelülha
con olarak bilinmektedir. Asmarye gö
re ise Yukarı Melavl denilen Şi'bü Amr 
ile Beyyaziye diye adlandırılan Şi 'bü Be
ni Kinane arasında kalan bölgedir. Bu
nun dışında. HacOn ile Mina arasında ka
lan bölgenin tamamının Ebtah olduğu
nu söyleyenierin yanı sıra Cemerat'ın bu
lunduğu yere Ebtah diyenler de vardır. 
Ayrıca Fakihf, Ebtah adıyla aynı mevki
de başka yerlerin gösterildiğinden de 
bahsetmektedir. 

Ebtah'ın diğer adı olan Batha aynı za
manda Mekke'nin isimlerinden biridir. 
Hz. Peygamber'in dedesi Abdülmutta
lib'in "Ebü'I-Batha" künyesiyle anıldığı. 

kendisinin de "Batha'nın efendisinin oğ-


