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Kokuları sözcüklerle tanımlamanın ne kadar zor oldu!unu deneyen b"l"r. 
Cather"ne Haley Epste"n, kurucusu oldu!u Odorbet "le bu konudak" açı!ı b"r 
nebze de olsa kapatıyor. Tıpkı, Nose D"ve k"tabıyla, burnunuzu b"l"m, sanat ve 

antropoloj" g"b" alanlara daldırmanızı sa!ladı!ı g"b". 
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Bu sabah burnuna gelen !lk koku neyd!?
Bagel kokusu. 

Kokuyla olan !l!"k!n! nasıl tar!f eders!n? 
Kokuyla ola "l"$k"m gerçekten çok kar -
ma$ık ve güçlend"r"c". Yaratıcı üret"m 
sürec"m"n g"d"$atını çok de!"$t"rd". Koku, 
rahatım, sa!lı!ım ve yer duygum "ç"n adeta 
b"r s"nyal görev" var. %nsanları anlamam 
"ç"n b"r turnusol görev"nde oldu!unu da 
söylemel"y"m.

B!r parfümöre soraca#ın !lk soru ne olurdu? 
“En çok ödüle sah"p olan o parfümü 
yaratırken hang" hataları yaptınız ya da 
ba$arısızlıklara u!radınız?”

Kahraman parfümörün k!m?
M

ükemmel b"r yazar ve yaratıcı oldu!u 
"ç"n Jean Claude Ellena. Ayrıca sonsuz 
yaratıcılı!ı ve parfümer" e!"t"m"ne ve 
et"!"ne olan ba!lılı!ı neden"yle Chr"stophe 
Laudem"el.

Konu parfüm oldu#unda, hakkında konu"ma -
mız gereken en can alıcı noktalar neler sence?
Parfüm, özell"kle b"r sanat formu olarak ele 

alındı!ında, hakkında daha ele$t"rel konu$ -
manın gerçekten öneml" oldu!unu dü$ünü-
nüyorum. Hak"katen var oldu!una "nan-
dı!ımız b"r sanat formuysa, b"r parfümün 
estet"k n"tel"kler" açısından nasıl de!erlen -
d"r"lece!"ne da"r daha fazla e!"t"me ve daha 
az ön yargılı ele$t"rel dü$ünceye "ht"yaç var. 
&u anda, parfüm "ncelemes" sezg"sel b"r öl -
çekte. B"ç"m"n, hareketler"n, jestler"n oldu-
!u parfüm "ncelemeler"ne de tıpkı sanatta 
oldu!u g"b" daha fazla d"s"pl"n katılması 
gerek"yor. Ben, parfümü görsel sanatlarla 
benzet"rken d"kkatl" olmaya çalı$ıyorum. 
M

alum, parfüm yapımı ne res"m yapmaya 
benz"yor ne de parfümdek" m"n"mal"zm" 
sanattak"ne benzer $ek"lde ‘m"n"mal’ olarak 
atfedeb"l"rs"n"z. M

"n"mal"zm, sanatın ne 
kadar küçük oldu!una de!"l, "nsanların 
b"r sanat eser"n"n etrafında nasıl hareket 
ett"!"ne odaklanan ve buna odaklanan b"r 
hareket çünkü. %nsanlar bu ayrımı hep yan -
lı$ anlıyor. Kısacası parfümün hareket" ve 
tarzı "ç"n kend"ne a"t sözcükler"ne "ht"yacı 
var. Ayrıca, kokuların geçm"$e temasına ve 
anıları nasıl canlandırdı!ına çok odaklanı -
yoruz. Parfüm ve koku bu hatıraları yapma 
gücüne sah"p, ajan g"b". Karant"na sırasında 

W
ho is your ‘hero’ perfumer? 

Jean Claude Ellena because 
he is an excellent writer 
and   creator, and Christophe 
Laudemiel because of his 
bottomless creativity and 
commitment to education and 
ethics in perfumery.
W

hat are the most crucial 
points we need to talk about 
regarding perfumes?
W

ith respect to perfume, it’s 
really important to talk more 
critically about it, especially 
in light of the conversation 
of it being an art form. If it 
is indeed an art form, which 
I believe it is, there needs to 
be more education and less-
biased critical thinking of how 
to assess a perfume for its 
aesthetic qualities.
Have your expectations from 
perfumes changed over the 
years?
Yes, since I have my own 
organ in my studio and 
I continually study the 
ingredients that go into 
perfume, my nose has matured 
a great deal. I study both 
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arkada$larıma ve sevd"kler"me kokulu 
mumlar gönderd"m; anosm"k olan b"r"n"n 
mumlarımdan koku almaya ba$ladı!ını 
ö!renmek ben" heyecanlandırdı. Yen" koku 
yörüngeler"n" ke$fetmen"n büyük sev"nc"n" 
ya$ıyorum!

Parfümle !lk kar"ıla"manı hatırlıyor musun?
Evet, 1980’lerde büyükannem Lancôme 
yüz krem" kullanıyordu, bu ürüne takın -
tılıydım. Kend"s" tam olarak b"r parfüm 
olmasa da, sayılması gerekt"!"n" dü$ünüyo -
rum. Annem nad"ren parfüm kullanıyordu 
ya da makyaj yapıyordu. Bu yüzden "$ ba$a 
dü$tü... Kend" kend"me yaptı!ım ara$tır -
malar net"ces"nde ve b"r genc"n parfümle 
yaptı!ı her zamank" hataları yaptım: önce 
Ana"s Ana"s, sonra Alfred Sung, en son da 
Chanel No.19. H

ayatım boyunca büyük 
b"r parfüm hayranı ve koleks"yoncusu 
oldum. Ün"seks kokular kullanıyorum. 
Açıkçası, parfüm kullanmadı!ını söyleyen 
parfümörlerden de oldukça $üphelen"yo -
rum.

Yıllar !ç!nde parfüm beklent!ler!n de#!"t! m!?
Evet, stüdyomda kend" organım oldu!u 
ve parfümün "ç"ne g"ren malzemeler" sü -
rekl" çalı$tı!ım "ç"n burnum büyük ölçüde 
olgunla$tı. M

ateryaller hakkında h"çb"r ah -
lak" yargıya sah"p de!"l"m; hem do!al hem 
de sentet"k notalarla çalı$ıyorum. Artık b"r 
kompoz"syonun aslında katmanlı, düz veya 
karma$ık olup olmadı!ının kokusunu ala -
b"l"yorum. Daha fazlasını bekleyeb"lece!"m 
bazı parfümler"n ben" $a$ırttı!ı da oldu. 
&"md" onların t"mbers"lk veya ambroksan 
bombası hemen anlayab"l"yorum. Bu tıpkı, 
$arap "çmeye ba$ladı!ınız zamanlara ben -
z"yor; neden"n" b"lmesen"z de "y" oldu!unu 
h"ssed"yorsunuz. Artık b"r parfümün güçlü 
b"r yapıya sah"p olup olmadı!ını b"l"yorum 
ve b"r kokunun ardındak" yaratıcı sürec" 
çok daha fazla takd"r ed"yorum.

Koku, kel!melere dökülmes! zor duyulardan 
b!r!. Ve s!z, geçen yıl, Koku Tar!hç!s! Caro 
Verbeek !le burna h!tap eden b!r kel!me da#ar -
cı#ı olan Odorbet'! olu"turdunuz. Bu projeden 
bahsedeb!l!r m!y!z? 
Evet! ‘Nose D"ve’ k"tabımı ara$tırırken, 
kokuya da"r ö!rend"!"m tüm yen" kel"me -
ler"n b"r elektron"k tablosunu tutuyordum. 
Ayrıca, kokudak" nüansı anlatmak "ç"n 
kel"melerde büyük b"r eks"kl"k oldu!unu 
fark ett"m. D"!er kültürler, daha gen"$ b"r 
toplumun tanımlayıcıları olarak koklamak 
"ç"n çok daha fazla kel"meye sah"p veya 
kokulu kel"meler" kullanıyor (örne!"n, Sere 
Ndut Kab"les"). Pek" Batılı burunlarımız 
bu "nanılmaz anlam "ç"n neden bu kadar 
dar b"r kel"me da!arcı!ıyla sınırlı? Koku 
Kültürü Enst"tüsü'nden Claus Noppeny, 

Nose D"ve "ç"n yazdı!ı "ncelemede Caro'ya 
de!"nd"; bu, ben" kokulara da"r kel"me ara$ -
tırmamızla onun b"lg"ler"n" b"rle$t"rmek 
"stey"p "stemed"!"n" ö!renmek üzere ona 
ula$maya te$v"k ett". Büyüyen b"r çevr"m 
dı$ı ver"tabanımız varken, kel"meler" www.
odorbet.com web s"tes"nde temaya göre 
üçlü setler hal"nde yayınlamaya ba$ladık. 
Gayem"z; b"l"m, sanat, ps"koloj", k"mya, 
endüstr" ve b"yoloj"n"n burnumuzun h"z -
met"nde masaya oturdu!u b"r yerde, kel"me 
koleks"yonculu!una mult"d"s"pl"ner $ek"lde 
yakla$mak. Ayrıca kel"meler"n uyduruldu!u 
b"r oyun unsuru da var (olmalı da!). Son 
olarak, Odorbet b"r yazarlık projes" de!"l. 
Caro ve ben kel"meler"n bekç"s"y"z ve 
çabanın koku alma duyumuza çok "ht"yaç 
duyulan b"r nüansı get"rece!"n" umuyoruz. 
Kel"meler" de!"$t"rd"!"m"zde, kend" ger -
çekl"kler"m"z"n yörünges"n" de de!"$t"r"r"z. 

Pek!, Odorbet'tek! en sevd!#!n sözcükler 
hang!ler!?
Havenly door’u sev"yorum, Taocu b"r ter"m. 
O zaman "nsanları burnun, "çer" g"ren ve 
çıkan ve varolu$umuzun temel" olan ch"'n"n 
veya enerj"n"n kapısı oldu!unu anladı. 
Ayrıca eserler"nde koku kullanmaya çalı$an 
öncü sanatçı Sadak"ch" Hartmann'ın 
1905'te kullandı!ı b"r ter"m olan ‘odores -
que’ g"b" e!lencel" sözcükler" de sev"yorum. 
‘Pent"scent"’ ve ‘odour pr"nts’ g"b" uydurma 
sözcükler de "$e yarar ve e!lencel". 

Nose D!ve, kokunun gücünü merak eden 
herkes !ç!n koku kültürüne gen!" b!r g!r!" ma -
h!yet!nde. K!tabın yazım sürec!nden bahseder 
m!s!n? 
2017'de Portland, Oregon'da sanat prat" -
!"nde kokunun nasıl kullanılaca!ına da"r 
b"r konu$ma yapmam "stend". 2011'den 
ber" stüdyomda koku kullanıyordum ve 
güçlü etk"s" neden"yle mesajı d"!er krea -
t"'ere ula$tırmanın zamanı gelm"$ g"b"yd". 
Onlara yaptı!ım sunum yakla$ık "k" saat 
sürdü; oradak" 40 kadar k"$"n"n ço!u slayt -
larımı "sted" ve sonrasında daha fazlasını 
ö!renmen"n pe$"ne dü$tüler. Slaytları 
konu$madan ayrı b"r $ek"lde göndermek 
ba$arısız olacakmı$ g"b" geld"!"nden, onu 
k"tap formatında koymaya karar verd"m. 
K"tabı hızlı ve ba!ımsız b"r $ek"lde yayın -
ladım; o zamandan ber" b"r adet k"tap ödü-
lüne aday göster"ld" ve 26 ülkey" ve ABD'y" 
gezd". Nose D"ve, parfümörler, sanatçılar ve 
yaratıcı sürec"n" hızlı b"r $ek"lde ba$latmak 
"steyen herkes tarafından okunuyor ve 
öner"l"yor.

K!tapta sen! en zorlayan konular neyd!? 
K"tabın en zor yanı, parfümün b"r sanat 
olup olmadı!ı tartı$masıydı. Bu, zor ve 
gerekl" konu$maya daha da der"nlemes"ne 

“natural” and synthetics, 
where I hold no moral 
judgement on the materials.
Last year, you founded 
Odorbet!a growing 
vocabulary for our nose, 
with olfactory historian Caro 
Verbeek. Can we talk about 
this project? 
Yes! W

hile researching my 
book ‘Nose Dive’ I was 
keeping a spreadsheet of all 
the new words I was learning 
with respect to scent. I also 
realized there is a great 
dearth in words to describe 
the nuance in smell. Other 
cultures have many more 
words for smell or use scent 
words as descriptors of the 
broader society (e.g., the Sere 
Ndut tribe). W

hy are our 
W

estern noses con(ned to 
such a small vocabulary for 
this incredible sense? Claus 
Noppeny of the Scent Culture 
Institute had written a review 
of my book ‘Nose Dive’ and 
he mentioned Caro in the 
review, which prompted me 
to reach out to her to see if 
she would like to combine 
our respective olfactory word 
research (hers in art history 
and contemporary art and 
olfaction). W

hile we have a 
growing o)ine database, we 
started to post the words in 
sets of three by theme on 
the odorbet.com. *

e e+ort 
is to be multidisciplinary 
about the collection of words, 
where science, art, psychology, 
chemistry, industry and 
biology sit at the table all 
in the service of our noses. 
*

ere is also an element of 
play, where words are made up 
(they must be!).
So, what are your favorite 
words from Odorbet?
Heavenly door is a Taoist 
term for our noses, which is 
so beautiful. *

ey understood 
the nose to be the gateway for 
the chi, or energy, that goes in 
and out and is the foundation 
of our existence. I also love 
playful words like odoresque, 
the olfactory equivalent to 
picturesque, a term used in 
1905 by Sadakichi Hartmann, 
a pioneering artist who was 
attempting to use scent in his 
work.
Nose Dive is a broad 
introduction to olfactory 
culture meant for anyone 
curious about the power of 
scent... W

hat was the process 
like?
I was asked to do a talk in 
Portland, Oregon about 

dalmayı dört gözle bekl"yorum. Bu konu 
etrafında, sektöre ya da kurumsal ölçekte 
koku alma duyusuna o kadar dah"l olmayan 
daha fazla z"h"n olması gerekt"!"n" dü$ü -
nüyorum. Ele$t"rel ve mult"d"s"pl"ner b"r 
düzlemde dü$ünen taze burunlara "ht"yaç 
var. Sanat tarafında da aynı derecede heye -
can ver"c" b"r konu$ma var mevcut: pek çok 
"nsan aslında "y" ve kötü sanatı nasıl yar -
gılayaca!ını b"lm"yor. Dolayısıyla, her "k" 
tarafta; sanatta ve parfümde tüket"c"ler ve 
yapımcılar "ç"n daha fazla e!"t"me "ht"yaç 
var. Sanat tar"h"nden b"r haber olan sanat -
çıların sayısı s"z" $ok eder. Parfüm s"stem" 
de de!"$mel", böylece onu gerçekten sanat 
olarak tartı$ab"l"r"z.

Bu konuları der!nlemes!ne !ncelemen!n zor -
lukları ve zevkler! nelerd!? 
Yazarken, sektöre da"r gözlemler"m"n ço -
!unun kötü kar$ılanaca!ının farkındaydım. 
Yen" frekanslar yaratmayan b"r k"tap asla 
yayınlanmamalı, bu yüzden k"tabı yazarken 
zorluk çekmek gerekl"yd". Ara$tırmayı 
sev"yorum, kütüphaneler ben"m oyun ala -
nım, bu yüzden antropoloj"k ve s"n"r b"l"m 
ara$tırmaları en zevkl" olanıydı. Kokunun 
bu yönler"n" ara$tırmaya devam ed"yorum 
ve g"zeml" ve kesk"n koku alma duyumuz 
etrafında ortaya çıkmaya devam eden 
b"l"m ben" $a$ırttı, özell"kle COVID-19 
sırasında.

Petals’ın bu sayısının konusu nerg!s. Bugün 

b!z!m !ç!n b!r parfüm yaratsanız, nerg!se 
hang! notalar e"l!k ederd!? 
Har"ka! Stüdyoda ç"çek kullanma 
konusunda oldukça utangaç olsam da, 
kullandı!ım zaman büyük, a!ır, "ndol"k b"r 
ç"çek terc"h ed"yorum. Nerg"sler" bulanık 
b"r hareket sa!lamak "ç"n ye$"l ve yosun 
(örne!"n menek$e yapra!ı ve me$e yosunu) 
yönüne çekmeye çalı$ırdım. Bulanık ol -
masının b"r neden" de, nerg"s efsanes". Ben 
efsanede yansımanın bulanık oldu!unu ve 
muhtemelen onu büyüleyen $ey"n de bu 
oldu!unu hayal ed"yorum. O da b"r avcıydı, 
bu yüzden belk" de avlarını ta$ıyan b"r av -
cının sıkı çalı$masına atıfta bulunmak "ç"n 
tuzlu b"r $eyler eklerd"m.

B!r parfümü objekt!f olarak nasıl ele"t!reb! -
l!rs!n? 
Pekala, ele$t"reb"l"r"m. Tıpkı müz"kte ya -
pab"ld"!"n"z g"b". B"r parfümün nesnel b"r 
formu ve n"yet" vardır ve bu ver" noktaları -
na göre ba$arılı veya ba$arısız olab"l"r.

B!ze parfüm dünyasından b!r kl!"e vereb!l!r 
m!s!n?
"Parfüm "nsanları ked" sever. "

Destekled!#!n b!r kl!"e var m!?
Parfümü kıyafet olarak kullanma ve koku -
ların ruh hal"n" de!"$t"rd"!"ne da"r kl"$eler 
duyuyorum. Parfüm moda olmasa da, 
kokunun g"y"neb"lece!"n"z b"r $ey oldu!u 
f"kr"n" destekl"yorum.

how to use scent in your art 
practice in 2017. I had been 
using scent in my studio 
since 2011 and it seemed 
timely to get the message out 
to other creatives because of 
the powerful e+ect scent had 
on my work. *

e talk was 
about two hours, and I broke 
it up with some workshop 
aspects. Since sending slides 
without the talking felt like 
it would fail, I decided to 
put it in book format. *

e 
urgency to share the work 
- the power our noses have 
in the creative discipline 
- precluded me from 
publishing with a standard 
publisher. I published it 
quickly and independently, 
and it has since been 
nominated for a book prize, 
and has traveled to 26 
countries and throughout 
the US. It has a cult 
following, and is read and 
recommended by perfumers, 
artists and all those 
interested in jumpstarting 
their creative process.
H

ow can you objectively 
criticize a perfume? 
Yes, absolutely. Just as you 
can with music. A perfume 
has an objective form and 
intention, and can either 
succeed or fail with respect 
to these data points.


