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VEDAT OZAN
1959 İstanbul doğumlu. Kadıköy Maarif Koleji ve Boğazi-
çi Üniversitesi mezunu olan Vedat Ozan, Açık Radyo’da 150 
küsur hafta boyunca süren “Koku” programının yapımcısı ve 
sunucusudur. İFSAK’ta fotoğraf üzerine aldığı eğitimlerin 
ardından proje koordinatörlüğü ve fotoğraf eğitmenliği yap-
tı. Bunun yanısıra İFSAK dergisi yayın kurulunda da yer aldı. 
Profesyonel bağımsız parfümörlüğünün yanısıra duyular (ve 
özellikle koku duyusu) konusunda çalışmalar yapan, yurtiçi 
ve yurtdışında muhtelif akademik ve/ya popüler dergide koku 
algısı üzerine makaleleri yayımlanan, “koku” ve “lezzet algısı 
içinde koku” kavramları üzerine uzmanlığıyla bilinen Ozan, 
halen parfümörlük yapmanın yanısıra koku algısının işlendiği 
Uygulamalı Koku Atölyeleri yürütmekte ve İ. Bilgi Üniversite-
si Kültürel İncelemeler YL Programı’nda “Koku ve Duyuların 
Kültürel Tarihi” dersini vermektedir. Ozan, dört ciltlik “Koku-
lar Kitabı” üzerinde çalışmaya devam etmektedir.
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Teşekkürler

Okuyacaklarınızın çoğu, bizim evin mutfağında (bizde mutfak, 
tütün tüketimi bağlamında “açık alan” sayılıyor), önceleri mesai 
saatleri dışında kalan zamanlarda, sonralarıysa bizzat mesai saa-
tinin kendisine dönüşerek, herhangi bir anda yazıldılar. Bunları 
yazarken, tabir caizse dünyadan koptum. Mekân evin içi olunca, 
dünyadan kopmak da aileden kopmak anlamına geliyor, haliyle. 
Bu nedenle hazırlık süreci boyunca —ki bütün hazırlığın meyve-
sinin dört ciltte olgunlaşacağını düşünürsek, yaklaşık beş yıla yakın 
bir sürede— hem ortadan kaybolmamı, hem de kafam yazdığıma 
takılmışken bence önemi ikincil ama onlarca birincil olan pek çok 
konuya soğuk yaklaşmamı hoşgörüyle karşılayan ve tam anlamıyla 
bana “tahammül eden” karım Sibel’e ve oğlum Burak’a teşekkür 
ederek başlamak istiyorum bu sayfalara. 

Çok kitap okudum, çok yazardan esinlendim. Sokağa yakın 
duran ve zorlamayan dilleriyle pek çoğu benim bu yola çıkma-
mın da vesilesi oldular. İstanbul’a geldiğinde tanışma şerefine 
nail olduğum sevgili Rachel Herz, akademik bir makalenin aka-
demya dışında da nasıl okunabilir hale getirilebileceğinin sıcak 
bir örneği oldu benim için. Keza algılarımın koku konusundaki 
seçiciliğini pekiştiren aktarımlarıyla belki de bu alanda en erken 
örneklerden sayılabilecek eserleri veren Diane Ackerman ve 
Annick LeGuérrer, hoş örneklerle dolu kendi pratiğini zorlama-
dan anlaşılabilir kılan Avery Gilbert, cinsellik araştırmalarındaki 
sürprizleriyle Alan Hirsch; bu isimlerin aklıma ilk gelenleri. 
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Bazı kitaplar, hayli bilimsel veri içeren bu cildin değilse de, bunu 
takip edeceğini umduğum diğer ciltlerin yolunu döşediklerinden, 
onların yazarlarına da burada ayrıca teşekkür etmem gerektiğini 
hissediyorum; misal Chandler Burr ve tabii Luca Turin. Keza salt 
doğal malzemeyle parfüm yapmak benim işim değil ama Mandy 
Aftel’in kitaplarındaki aktarımları da zaten salt parfüm yapımıyla 
sınırlı değildi.

Elimde Türkçe kaynak çok kısıtlıydı, hatta hiç yoktu; Alain 
Corbin’i saymazsak elbette. Corbin’in kitabı tercümeydi ama bir 
de 2005’te Yapı Kredi’de gerçekleşen “Kutsal Dumandan Sihirli 
Damlaya” sergisinin o nadir bulunan kitapçığı (Ne kitapçığı yahu? 
Alenen, bildiğiniz kitaptı aslında!) vardı okudukça beni coşturan. O 
kitapta keyifli yazılarıyla yer alan ve kendilerinden habersiz “İzmir 
Bilgeleri” diye isimlendirdiğim Aybala ve Dr. Nejat Yentürk, sıcacık 
ve bilgi dolu insan Prof. Dr. Ayten Altıntaş, saygıdeğer hocam Prof. 
Dr. K. Hüsnü Can Başer, daha o günden “Bir gün kitap yazarsam 
mutlaka teşekkür etmem gerek,” diye not aldığım, şansıma da 
zaman içinde dostluk geliştirebildiğim kıymetli insanlar. 

Akademik bir çalışmayı günlük lisana çevirmek, başka; o çalış-
mayı bizzat aylarca emek harcayarak yürütmek, yeri geldiğinde 
sükut-u hayale uğramak ama bundan yılmamak, başka. Bu anlamda 
beni “Hop!” diye içine alan iki zorlu akademik seçkinin editörleri, 
Constance Classen ve David Howes ile Anthony Synnott ve Jim 
Drobnick’e teşekkür ederken, o seçkilerin içinde yer alan Rodolphe 
el-Kohoury, Gale Largey, Rod Watson, Martin F. Manalansan, 
Alan Hyde ve o seçkilerin içinde yer almanın ötesinde zaman içinde 
gelişen dostluğumuzla ilk akademik makalemi yazmam için vesile 
ve yardımcı olan dost insan Hans J. Rindisbacher’e de şükranlarımı 
iletmeliyim. Van Toller & Dodd, Calkin & Jellinek, özellikle müte-
veffa Piet Vroon ve elbette Trygg Engen, diğer besleyici isimlerdi; 
koku macerası için çıktığım bu yolda.

Her şey kağıtta değil, internet diye bir gerçek var artık hayatı-
mızda. Hazırlık sürecinde neredeyse her akşam defalarca sitelerine 
girip çıktığım, mutlaka bahsetmem gereken, iki blog yazarı var. 
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Biri, artık blogunu kapatmış olan canlı bilgi hazinesi Octavian 
Coifan, diğeriyse bir diğer hazine telakki ettiğim Elena Vosnaki. 
Bu iki insan kokunun kültür, tarih ve bilimini, efil efil parfüm 
kokan bloglarında kelimelere döktüler ve ben de keyifle izleyip 
esinlendim paylaştıklarından. 

İnternet paylaşımı sözkonusu olunca, oldukça katmanlı ve koz-
mopolit bir üye tabanına sahip bir internet grubunun da hakkını 
yememem lazım: Yahoo grupları altında yer alan dev “Perfume 
Making” grubu. Peki, grup dışında kaynak yok muydu müracaat 
ettiğim? Elbette vardı, hem de kocaman iki tane: Fragrantica ve 
Basenotes.

Kaynak bulup yazıyorsun, konuşuyorsun da, şu bir gerçek ki 
hepsi bir yere kadar. İş yazıyı paylaşmaya gelince —tedirginlikten 
midir, nedir— duraklıyor, durakladıkça da tembelleşiyor insan. 
Atalete kapıldığım anlarda “Hani kitap? Ne zaman kitap?” diye 
beni dürtükledi durdu sevgili Gülayşe Koçak. Allah dürtünüzden 
razı olsun Gülayşe Hanım. Haa... az önce teşekkür ettim diye bu 
konuda hakkını yemeyeyim, Prof. Dr. Ayten Altıntaş da beni az 
sıkıştırmadı, “Hemen kitap, şimdi kitap!” konusunda. 

Eh, bu kadar sıkıştırılınca dengeyi kurmak için benim de biri-
lerini sıkıştırmam gerekiyordu ve ben de editörüm sevgili Mesut 
Varlık’ın kâbusu oldum üç yıl boyunca. Başlarda “Mesut Bey - 
Vedat Bey” gibisinden hitaplarla başlayan yazışma ve konuşmala-
rımız, yakın zamanlarda “Yahu Mesut, ben o yazıyı sana göndereli 
tamı tamına dört ay oldu, insaf !” veya “Vedat Ağbi [Mesut, senin 
şu “ağbi” yazışına ayrı kılım, kusura bakma]*, sarı çizdiğim yerleri 
niye kırmızı çizilenlerle karıştırıyorsun? Bütün bunları yeniden 
okuyup elemem gerekecek!” nev’inden karşılıklı satırarası fırçalara 
dönüştü. Yürekten teşekkürler Mesutçuğum. 

Bilgiyi kovalayan, bulduğunu da paylaşan pek çok insan var. 
İsimlerini burada zikretmeyi unuttuklarım, lütfen beni affetsinler. 
Kasıt yok, bilakis, “Ya unuttuysam” endişesi ve üzüntüsü var bu 
satırları yazarken içimde. 

* Ağbi, bu şimdi mi söylenir? J (e.n.)
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Editörüm ve ben, bu teşekkür yazısının muhtemelen okuma lis-
tesinden sonra bu cildin en az okunan yazısı olacaktır, diye tahmin 
ediyoruz. Uzatmayalım gayri o zaman ve son önemli teşekkürü 
de bu kitabı satın almayı tercih eden okura edelim. Ayırdığınız 
zamana ve bütçeye sonsuz teşekkürler. 




