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içinde koku” kavramları üzerine uzmanlığıyla bilinen Ozan, 
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Teşekkürler

Tabii ki önce, ilk ciltte olduğu gibi, ev ahalisine teşekkür gerek. Bu 
cilt, bu yıl kitap haline geldi belki ama gerisinde yıllara yayılmış 
bir zaman süreci var ve o süre boyunca da bedenen evde olmama 
rağmen ruhen başka âlemlerde olduğum günler, geceler geçirdim. 
Dolayısıyla oğlum Burak ve karım Sibel’e kalben teşekkür borçlu-
yum. Burak yurtdışında uzun süredir ama o buradayken derlendi 
okuyacaklarınızın çoğu ve ilk ciltte olduğu gibi, kimya veya biyo-
loji başlığı altındaki verilerin çoğunun tartışmasını, sağlamasını 
hep onunla yaptım.

Bu cilt için de pek çok kitap devrildi, makale karıştırıldı, inter-
net sitesi dolaşıldı. Parfümlerle ilgili başta Michael Edwards, ayrı-
ca elbette Luca Turin, Edwin T. Morris, ve Chandler Burr, keza 
içerik malzemeleriyle ilgili olarak da Steffen Arctender, Robert 
Calkin, Stephan Jellinek, Edward Sagarin, Eugene Rimmel, Paul 
B. Bedoukian, kıymetli bilgiler içeren kitaplarıyla sanki her an 
yanımda gibiydiler. 

Valerie Steele’in editörlüğünü yaptığı Encyclopedia of Clothing 
and Fashion, adeta parfümlere isimlerini ödünç veren moda tasa-
rımcıları dünyasının isim kartları koleksiyonuydu. Bana düşen, 
o kartlardaki isimlerin daha ayrıntılı öykülerine ulaşarak bunları 
kitaba konu olan parfümleriyle ilgili bilgilerle biraraya getirmekti. 
Parfümlerle ilgili en geniş perde arkası veri Michale Edwards’ın 
yazılarında vardı ama o yazılarda geçen isim ve malzemenin üzerine 
gitmek de elbette mümkündü. Ben de öyle yaptım zaten. Burr’un 
Hermes & Ellena anlatımı ise yayının ardından Ellena’nın muh-
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telif medyaya, özellikle Dariush Alavi’ye verdiği röportajlarla ve 
bizzat kendi kaleme aldığı kitaplarla beraber yorumlanınca ilginç 
noktalara ulaştı. Keza reklam konusunda Tom Reichert’in (bence) 
efsanevi kitabı The Erotic History of Advertising çok yardımcı oldu. 
Her zaman kitaplar değil, bazen de sadece bir konferansta sunulan 
bildiriydi yararlandığım. Buna en önemli örnek olarak Helen M. 
Caldwell ve Deborah Flammia’nın 1991’deki “Pazarlama Tarihi-
Çoklu Boyutları Konferansı”nda sundukları bildiriyi verebilirim. 
Parfüm pazarlamasında Amerikan egemenliğine geçişin harika bir 
özetini yapmışlardı, müteşekkirim.

Pek çok isim saydım daha ilk üç paragrafta. Gelin görün ki bu 
isimlerin bazıları artık hayatta değiller. Kitap bunun için önemli 
işte. Bazen ve bazı konularda yazmak, gölgesinde serinlemeye 
ömrünün yetmeyeceğini bildiğin bir ağacın tohumunu gülümse-
yerek toprağa vermek gibi.

Parfüm dünyası çoğunlukla internet üzerinden dönüyor. Kendini 
bu konuya adamış bir kısım insan, bazen okuyanı hayretler içinde 
bırakacak perde arkası bilgiler paylaşıyor o soyutla somut arası bir 
yerde duran âlemde. Onların paylaştığı bir kısım veri, bu kitabı daha 
okunabilir hale getiren hikâyeleri çokça besledi. Sadece hikâye bes-
lemekle kalmadılar, pek çok konuda oluşan kanaatlerimin bilimsel 
temellerini de oluşturdular. Octavian Coifan, Elena Vosnaki, Philip 
Goutel, Bo Jensen, Victoria Frolova, Ulrik Thomsen bu isimlerin ilk 
aklıma gelenleri. Her tıkladığımda ekrana bakarak not üstüne not 
aldığım Octavian’ın muhteşem blogu (1000francances.blogspot.
com) artık erişime açık değil ama arada Facebook sayfasından düşük 
yoğunluklu da olsa paylaşıma devam ediyor. Neredeyse klavye başı-
na her geçtiğimde Elena Vosnaki, Bo Jensen ve Victoria Frolova’nın 
siteleri mutlaka ziyaret ettiğim sanal mekânlar oldular. Kitabın en 
uzun bölümlerinden biri olan miskler konusunda Vosnaki (per-
fumeshrine.blogspot.com), Guerlain konusunda da Thomsen’in 
(monsieurguerlain.com) paylaşımları, ilgili kısımların çekirdeklerini 
oluşturdular. Bilgi tarlasındaki o çekirdeklerden de farklı yönlere 
uzanan dal ve yapraklar yeşerdi. 
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Bazen çaprazlayarak birbirlerini tamamlayan bilgileri harman-
ladım, bütün bu saydığım isimlerden; bazense itinayla oluşturul-
muş ifadelerine pek müdâhil olmamaya çalışarak ve sadece elim-
den geldiğince yerelleştirerek kendi metinlerimle bütünleştirdim. 
Bu isimlerin hepsine müteşekkirim. 

Elbette sadece burada ismi geçenler değildi bilgi kaynakları. 
Sonda yer alan “Kaynaklar”a bakarsanız, orada da değerli pek çok 
bilginin kaynağını bulabileceksiniz. 

İlk cildin bir an önce çıkması için bastıran ve beni hızlandı-
ran çok olmuştu. Bu cilt için de muhteremlerden bir muhterem, 
bırakın bastırmayı, neredeyse bunalttı beni! Yanlış anlamayın, 
herkese böyle keyifli ve verimli bunalmalar, herkese böyle yürekten 
dostlar nasip olur inşallah. Sevgili Orhan Kartal, motivasyonların 
ve kitaptan her bahsettiğim ortamda “Üstad, ikincisi ne zaman 
geliyor?” diyerek beni dürtüklediğin için çok teşekkür ederim.

Kitabı bitirip son okuma ve redaksiyona gitmesi için yayınevi-
ne teslim etmeden önce birisinin daha görüşünü alma ihtiyacını 
hissettim. Kişi değil, pozisyonun tarifi önemliydi bu aşamada, 
yani parfümü bilen, işin kimya ve duygu boyutuna hâkim bir 
isim olmalıydı. Çok da düşünmedim açıkçası. Sevgili parfümör 
dostum Ömer İpekçi, parfümlerinin satışından gelen paraları şil-
tesinin altına istiflemeye bir süre için ara vererek talebimi kırmadı, 
eleştirileriyle birlikte bu gerekli okumayı yaparak beni rahatlattı. 
Teşekkürler Ömer. 

Editör için de birkaç kelam etmek gerekmez mi? Gerekir elbet-
te. Zaten “Önsöz”de de okuyacağınız gibi, ben bu cilt içeriğinin 
kitaba dönüşme sürecinin bir ekip çalışması olduğuna inanıyorum. 
Bunu dememle beraber “ekip”, “süre”, “yoğun çalışma”, “uykusuz 
geceler” gibi kelimeler düşüyor insanın aklına ve bu kelimeleri 
birarada düşündüğünüzde de farklı öncelikler ve yaklaşımlar nede-
niyle ekip içinde çatışma kaçınılmaz. Biz de keyifle çatıştık tabii. 
Kâh o bana “ağbi, son halinde mutabık kaldıktan sonra neden 
ekleme yapıyorsun bu bölüme??” dedi, kâh ben “Mesut, karşiim, 
gene aldın tırpanı eline. Orası çıkarılır mı yahu, el insaf !” diye 
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höykürdüm. Ezcümle, elinizdeki kitabın –fazla da birbirimizle 
hırlaşmadan– daha rahat okunabilir hale gelmesindeki katkıları 
için Mesut Varlık’a kocaman bir teşekkür borçluyum. 

Everest Yayınları’ndan sevgili Cem İleri’ye habire ve her görüş-
mede dillendirdiğim fikir ve talepleri, elinden geldiğince hayata 
geçirmek konusunda gösterdiği dostâne yaklaşım için teşekkür 
ediyorum. Talep, dedim diye küçümsemeyin, yoktan talep icat 
etmek konusunda pek yetenekliyimdir. Yayınevinde kahrımı 
çeken ikinci kişiyse, kitabın zorlu dağıtım işleriyle uğraşan Ömer 
Kımıl’dı. Kendimi kötü hissettirmeden kaprisimi çekti, sağ olsun. 

“Teşekkür” bölümü kitabın son yazılan satırlarıdır ve takdir 
edersiniz ki artık kafa “bi dünya”. İsmini unuttuğum illa ki vardır. 
Sûiniyete değil, unutkanlık ve yorgunluğa verilmesini ümit ederim, 
eğer böyle hatalarım olmuşsa. Lütfen ismini zikretmeyi atladıkla-
rım mâzur görsünler.

Sevgili okur, 
Bu şükran furyasından kurtulup kenardan sıyrılacağını sanma 

lütfen. Bu kitabı tercih edip satın alarak ayırdığın bütçeye ve 
okumak için harcayacağın zamana şimdiden teşekkür ederim. 
Biliyorsun, senin için yazıldı her şey.


