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Toprağın suyla meşkinin hayatınıza huzur getirmesi dileğiyle...

Hülya Guruhan Küçükali

Hoping that the meshk of soil and water brings peace to your life...



Ebru; su, toprak ve sabrın meşkinden 
doğan geleneksel bir sanat. Yüzyıllardır 
kağıda işlenen ebru tekniği, tecrübe 
ve emekle, geleneğine bağlı kalınarak, 
yeni bir yöntemle kumaşa taşındı ve 
giyilebilir sanat markası olan ‘Meshk’ 
doğdu. Tüm ürünler ebru sanatçısı 
Hülya Guruhan Küçükali tarafından 
biricik olarak tasarlandı.

Ebru is a deep-rooted art consisting 
of the practice of water, soil, and 
patience. We carried the marbling 
technique, which has been embroidered 
on paper for centuries, to fabric with 
experience and effort, adhering to 
the tradition, and the wearable art 
brand ‘Meshk’ emerged. All products 
were designed to be unique by the 
marbling artist Hülya Guruhan Küçükali.







Meshk’in ilk koleksiyonu, ebrunun ve doğanın 
ortak elementleri olan su ve toprağın renkleri ve 
dokusu ilham alınarak üretildi.

Meshk’s first collection was inspired by the 
colors and textures of water and soil, the 
common elements of marbling and nature.
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Doğanın renkleri ve desenleri bu koleksiyonla suya işlendi. 

Koleksiyondaki her bir ürün, sürdürülebilir ve doğaya zarar vermeyen 
materyallerden üretildi. Geleneksel ebru boyaları, uzun çalışmalar ve 
denemeler sonucu ilk kez yeni bir yöntemle kumaşa taşındı.

The colors and patterns of nature were embroidered on the water with 
this collection.

Each product in the collection is produced from sustainable and 
environmentally friendly materials. Traditional marbling dyes were carried 
to the fabric for the first time as a result of long studies and trials.





Doğal toprak boyalarla hazırlanan ebruların 
her birinden bir ürün üretilmekte ve bu, ürünleri 
eşsiz bir sanat eserine dönüştürmektedir.

A product is produced from each marbling 
prepared with natural root dyes and transforms 
these products into a unique work of art.
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Ebru, evrenin enerjisini içinde barındırdığına 
inanılan kadim bir sanat. Ebru sanatı ile 
hazırlanan bu koleksiyon, doğasındaki pozitif 
enerjiyi hayatınıza yansıtmayı hedefliyor.

Ebru is an agelong art that is believed to contain 
the energy of the universe. This collection — 
prepared with the art of Ebru — aims to reflect 
the positive energy of its nature into your life.




