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ÖN SÖZ
Koku duyusu sübjektif bir duygu olması nedeniyle diğer duyular kadar
incelenememiş ve koku alma iletilerinin yorumlanma işlemi henüz tam olarak
anlaşılamamıştır. Ancak koku iletilerinin ya doğrudan ya da talamus ile dolaylı
yoldan beyne iletildiği bilinmektedir. Yollardan biri koku alma korteksinden
geçerken diğeri de limbik sistemden geçer. Limbik sistemin duyusal iletiyi
aldığı ve yorumladığına inanılır. Koku yollarından biri koku alma korteksinde
sonlanırken, diğeri duyusal iletilerin yorumlandığı limbik sisteme ulaşır. Yine
de bilim insanlarının koku almanın doğasını karakterize edebilecek bilgi
birikimi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle koku beğeni profilinin bireyler
arasındaki farkların ötesinde toplumlar arasındaki farkların bile ortaya
konulması son derece önem taşımaktadır.
Bu çalışmada; Türkiye örneklemi için öznel bildirim verilerini
anlamlandırmak, cinsiyet değişkenini göz önünde bulundurarak ortak bir payda
oluşturmak ve toplumdaki koku beğeni profilini belirlemek amaçlanmıştır.
Çalışmada, koklama ve kokular hakkında detaylı hiçbir bilgiye sahip olmayan,
naif denekler seçilmiştir. 18 - 28 yaş arasındaki 84’ü kadın 71’i erkek olmak
üzere toplam 155 üniversite öğrencisinden oluşan denekler öznel duyusal
değerlendirmeye katılmıştır.
Araştırmanın koku panelini farklı koku ailelerinden seçilmiş toplam 13
hoş koku; portakal çiçeği, yasemin, şeftali, aldehit, misk, vanilya, sandal ağacı,
çimen, amber, bergamot, çam, gül ve paçuli oluşturmaktadır.
Araştırmada, katılımcıların demografik özellikleri ve kokuları
koklayarak oluşturdukları öznel bildirimleri çok boyutlu ölçekleme analizi ile
kullanılarak analiz edilmiş ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda önerilerde
bulunulmuştur.
Bu kitap, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Doç. Dr.
Celalettin Rumi Çelebi ve Prof. Dr. Fatih Yıldız danışmanlığında Ömür Uçar
tarafından hazırlanan “Ankara İli Üniversite Öğrencileri Koku Profilinin
Belirlenmesi” başlıklı doktora tezinin “Hoş Kokuların Çok Boyutlu
Ölçekleme Analiziyle Değerlendirilmesi” kısmından üretilmiştir.
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Kokunu Tanımı ve Tarihçesi
Koku, Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı Güncel Türkçe Sözlük’te
“isim Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel
sinirlerde uyandırdığı duygu” ve “Güzel kokmak için sürülen esans” olarak
tanımlanmaktadır. Türkiye’de Koku Yaratan Emisyon ve İmisyonların
Yönetimi Projesi kapsamında hazırlanmakta olan Koku Yönetmeliği taslağına
göre ise “Koku: İnsanda koku alma duyusunu harekete geçiren ve kokunun
algılanmasına neden olan uçucu maddelerin yarattığı etkiyi ifade eder.”
İlk insanların ateşi bulması ile yaktıkları ağaçlardan birinin diğerine göre
daha farklı koktuğunu fark etmeleriyle birlikte kokulu maddelerin kullanımı
başlamıştır. En ilkel amaç kokularla böcekleri uzaklaştırmak olmuştur.
Uygarlığın ilerlemesi ile dini törenlerde güzel koku veren ağaçlar yakılarak
göğe yükselen güzel kokuları tanrılara armağan edilmek üzere kullanılmaya
başlanmıştır. Kokuların birincil kullanım amacı dini törenler ve tıbbi tedaviler
olmuştur. Kokuların bedende, yemeklerde ve mekânda kötü kokuları bastırmak
için kullanımı ise ikincil amacını oluşturmaktadır (Yentürk, 2005:7).
İnsanlar ağaçları, baharatları, çiçekleri, hayvansal malzemeleri
kullanarak kendine geniş bir koku yelpazesi oluşturmuştur. Kullanılan bu güzel
kokular, insanların sosyo-kültürel gelişimine paralel olarak çağlar boyunca
inancında, sağlığında, temizliğinde, sofrasında, güzelliğinde, sosyal
yaşantısında, zevklerinde ve anılarında yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası
halini almıştır. Hayata anlam katan hoş kokular gün geçtikçe önemli bir ticari
kaynak haline gelmiştir. Bu önemli ticari objeden para kazanmak isteyen
devletler “Baharat Adaları’na” ulaşmak için keşif yolculukları yapmışlardır.
Hatta Kolomb, Amerika’yı bu amaç yolunda keşfetmiştir (Baydar, 2000:213;
Yentürk, 2005:9).Kokuların kullanım amacı dinsel, tıbbi ya da güzel kokma
isteği gibi nedenlerle birbirinden farklı da olsa kokular her dönemde, dünyanın
her yerinde, her kültürde ilgi odağı ve bir ihtiyaç olmayı başarmıştır.
Bilinen pek çok kaynakta güzel kokuların kullanımının ve üretiminin
Eski Mısır’da başladığı belirtilmektedir. Eski Mısırlılar’da kokunun kullanım
amacı dinsel olmakla beraber, ilaç olarak şarabın içerisine katılarak kötü ruhları
uzaklaştırmak için de kullanırlardı. M.Ö. 3000 yıllarında Mısırlılar
kullandıkları bu kokular sayesinde ter kokularından, parazitlerden
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korunduklarını fark etmiş ve saçlarıyla tüm vücutlarına akgünlük (olibanum)
bazlı merhemler sürmüşlerdir. Mısırlılar en çok şekerli ve çiçeksi kokuları
kullanmış; yasemin (jasminum), süsen (iris germenica), lotus (nelumbo),
zambak (lilium), mür (commiphora myrrha), amber (ambergris), misk/musk
(muskon), akgünlük, sedir ağacı (cedrus) ve kakule (elettaria-amomum) gibi
koku maddelerini tercih etmişlerdir (Yentürk, 2005:9).
M.Ö. I. yüzyılda Mısır hala parfümerinin başkentiydi ve Kleopatra’nın
parfümü olan Metapion’u diğer ülkelere ihraç etmekteydi. Koku sanatı,
Mısırlılardan sonra İbranilere, Asurlulara, Babillilere, Perslere geçerek
Ortadoğu’ya yayıldıktan sonra Yunanlara ulaşmıştır. Eski Yunan
Medeniyeti’nde koku, İskender’in yaptığı seferlerin sonucu olarak Doğu’nun
etkisinde kalmıştır. Yunanlar da hem günlük hayatta hem de dinsel törenlerde
kokuyu kullanmışlardır (Yentürk, 2005: 12). Sümerliler, Asurlular ve
Babilliler’in egemen olduğu Mezopotamya’da koku kültürünün geçmişi M.Ö.
7. ve M.Ö. 21. yüzyıllara kadar uzanmaktadır. Bu bölgede hayvansal aromatik
maddeler ile gül (rosa), nane (mentha), defne (laurus), mür, rezene
(foeniculum), sığla yağı/ styrax (liquidambar) gibi bitkisel aromatik maddeler
kullanılmaktaydı. Bunlara Anadolu, Persopolis ve Palmira bölgelerinden gelen
safran, mimosa (mimosa), zambak, yasemin, gül ve sedir kokuları da eşlik
etmekteydi. Bölgenin kokulu maddeler açısından son derece zengin olması,
halk tarafından kokunun çok fazla tüketilmesine neden olmuştur. Antik çağda
en fazla kokunun tüketildiği bu bölgede bulunan milletlerde kokular sadece dini
törenlerde kullanılmakla sınırlı kalmamış, günlük yaşamında vazgeçilmez
unsuru halini almıştır. Ayrıca kadınlar tarafından güzel ve çekici olmak
amacıyla da kullanılmışlardır (Yentürk, 2005:13-15).
Yapılan seferler sayesinde koku kullanımı farklı kültürlere taşınmış ve
zenginleşerek milletten millete geçmiştir. Roma ve Bizans Dönemi Latin,
Yunan ve Yakındoğu kültürlerinden etkilenmiştir. Hoş kokular diğer
kültürlerde olduğu gibi önceleri dini törenlerde kullanılmış ve daha sonraları
günlük hayatın içerisinde yer almıştır. Romalılar’da hoş kokular zengin halk
tarafından kullanılan lüks tüketim maddesiydi ve parfümler alkolsüz üretilirdi.
Buna rağmen hoş kokulara olan düşkünlükleri inanılmaz boyutlardaydı; atlarını
hatta köpeklerini bile parfümlerlerdi. Bizanslılar Mısır’dan İstanbul’a misk,
baharat ve şeker getirtmişlerdir. Bu dönemde hoş kokular kozmetik ürün olarak
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kabul edilmeye başlanmıştır ve kokulu madde satanlara Aromatarius
denilmiştir (Yentürk, 2005:19-20).
İslam Dünyası’nda, koku tüketimi kültür ve inançlarının etkisi ile aşırı
boyutlardaydı. Araplar İslamiyeti kabul etmeden öncede, sonrada kokulu
yağları, baharatları ve reçineleri kullanıyorlardı. Arapların Güney Çin ile olan
ticari ilişkileri sayesinde Uzak Doğu’ya kadar uzanan ticaret yolları sayesinde
son derece zengin bir yelpazeye sahip kokuları bulunmaktaydı. Koku kültürü
İslamiyette o kadar gelişmişti ki; kadın ve erkek için ayrı kokular üretmede
öncü olmuştur. Bu dönemde, günümüz parfümcülüğüne benzer uygulamalar
sergilenmiştir. Zenginler için Galiye adı verilen macun kıvamlı kaliteli
parfümler üretilirken, alt gelir grupları için kokulu sular ve tütsüler üretilmiştir.
Kokulara çağrışım imgeleri eklenmiştir; nergis kokusunun ilk gençliği, gülün
aşkı, şebboyun dostluğu vb.gibi (Bakır, 2005:42; Yentürk, 2005:22).
Parfümcülük ile ilgili terminolojinin temellerini İslam Dünyası atmıştır.
Câbir İbn Hayyan 8. yy’da Güzel Kokunun Kimyası ve Damıtma Kitabı’nı
yazmıştır. İbni Sina 11. yy.’da çiçeklerin damıtılması konusunda gelişmeler
elde etmiştir. Ancak, sıcak iklim koşulları nedeni ile kokuları alkolde
çözündürmeyi başaramamışlardır. Kokulu bileşikler alkolde çözündüklerinde
kokuları daha belirgin olabilmekte ve çok daha ucuza mal edilebilmektedir. Bu
işlemi Avrupalılar gerçekleştirebilmiştir ve Haçlı Seferleri sayesinde ülkelerine
koku kültürünü taşıyarak Avrupa’da parfümcülüğün gelişmesinde önemli katkı
sağlamışlardır. 1370 yılında ilk modern parfüm olan Eau d’Hongrie –
Macaristan Suyu’nu geliştirmişlerdir (Yentürk, 2005:23-25). Bu parfümün
içeriğinde gülsuyu ve biberiye bulunmaktaydı.
16. yy.’da Latince kökenli Perfumar - Güzel Koku Saçmak terimi ilk kez
kullanılmaya başlanmıştır. Bu terim ilerleyen yıllarda kullanılacak olan parfüm
sözcüğünün kökenini oluşturacaktır (Yentürk, 2005: 27).
16. ve 17. yy.’larda parfüm kullanımı ayrı bir boyut kazanmıştır. Eskiden
dini törenlerde ve hoş kokmak için kullanılan kokular, sağlık bilimlerindeki
yanlış inanışlar nedeniyle kötü kokuları örtmek için kullanılan bir araç halini
almıştır. Ayrıca salgın hastalıklara karşı koruyucu olarak kullanılmıştır.
18.yy.’da Fransa’da parfüm, politik tercihleri açığa vuran bir gösterge
olmuştur. 19.yy.’da parfümeri ayrı bir sanayi kolu olmuş, doğal koku
molekülleri sentetik olarak üretilmeye başlanmış ve 20.yy.’da doğada
bulunmayan yapay koku molekülleri keşfedilmiştir. Kokuların sentetik olarak
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üretilebilmeleri, doğada olmayan kokuların yaratılmasını sağlamış ve böylece
parfümerinin altın çağı başlamıştır (Yentürk, 2005: 27).
Ateşin bulunmasına kadar geçmişi olan koku, aslında hakkında fazla
bilgiye sahip olunmayan duyudur. Görme ya da duyma duyusuna kıyasla koku
alma duyusunun daha az önemi varmış gibi algılanmaktadır. Dalton (2000)
çevresel uçucu, hoş kokulu maddelerin ya da kokulandırılmış ürünlerin
algılanmasında koku alma uyaranlarının oldukça büyük öneme sahip olduğunu
gösterenbilimsel, antropolojik ve ekonomik kanıtların varlığını bildirmektedir.
Schiffman, Sattely-Miller, Suggs ve Graham (1995) orta yaşlı kadınlarda güzel
kokuların gerginlik, depresyon ve kafa karışıklığını azalttığını; daha önemlisi
hormon –özellikle östrojen- tedavisi görenlerde bu etkinin daha fazla olduğunu
bildirmektedir.
Güzel kokuların olumlu etkiler yarattığını vurgulayan alan
aromaterapidir. Uçucu yağların ve uçucu malzemelerin kullanımı, belli bazı
güzel kokuların sağlık, ruh hali ve iyi-olma durumunu olumlu yönde geliştirdiği
inancını desteklemektedir. Akupunktur ve bitkisel tıpla benzerlikleri olan ve
uzun zamandır kullanılan aromaterapi vücutla zihni harmonize etme özelliğine
sahiptir ve vücut ısısı, kan dolaşımı ve solunumu düzenlemeyi sağlamaktadır.
Bu etkiler düşük dozlarda etkili olmazken, kemoterapi ve sentetik ilaçlar gibi
keskin ve ani sonuç verme özelliği yoktur (Sugano, 1992).Beğenilen ya da
mutlu anıları hatırlatan güzel bir kokunun ruh halini iyileştirdiği kişisel
deneyimlerle bildirilmekle birlikte, Dalton (2000) bilim insanlarının gerçekte
aromaterapik güzel kokunun etkisinin plasebo olduğu; solunumla ya da deri
yoluyla vücuda giren kimyasalların fizyolojik olarak göz ardı edilecek dozlarda
kan dolaşımına katıldığını yazmıştır. Yine de aromaterapiye olan ilginin
artması, insanlarda koku algısı ve kokunun ruh hali, hafıza ve algılanan iyiolma durumu üzerinde etkisi ile ilgili bilimsel çalışmaların sayısını da
arttırmıştır. Bu çalışmalar, insan koku alma sisteminin mekanizması ve
fonksiyonunun anlaşılması ile kokuların ruh hali, zihinsel durum ya da
performans üzerindeki etkilerini kapsayan insanın koku almasıyla ilgili
konuları içermektedir.
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1.2. Koku Almanın Biyolojisi
Tüm canlılar, ister tek hücreli isterse çok hücreli olsunlar, sürekli olarak
çevreleriyle ve kendi vücutlarının içinde gerçekleşen metabolik olaylarla
etkileşim halindedir. Bu etkileşim, en yalın anlatımla, fiziksel ya da kimyasal
uyarıları alma ve bu uyarılara yanıt oluşturma şeklindedir. Çevreden gelen her
uyaran canlıda bir etki yaratmayabilir. Örneğin, insan gözü morötesi ışınların
fiziksel uyaranından etkilenmez.
Canlıların çevreleriyle etkileşimde bulunabilmeleri için dört temel
özelliğe sahip olmaları gereklidir. Çok hücreli hayvanlarda sinir sistemi
sayesinde yerine getirilen bu özellikler şunlardır:
• Uyarabilme (irritabilite) - Reseptör (almaç) fonksiyonu
• Uyarılma sonucu meydana gelen sinyalin iletilebilmesi (kondaktivite) Nöron fonksiyonu
• Canlının kendisiyle uyaran arasında bir ilişki kurulması (korelasyon) Sinir merkezleri fonksiyonu
• Uyarmaya cevap verilmesi (reaksiyon) - Effektör fonksiyonu (Noyan,
1998: 198)
Sinir sisteminin yapısal ve fonksiyonel birimi sinir hücresi (nöron) adı
verilen özelleşmiş hücrelerdir. İnsan sinir sistemi 10 10'dan fazla sinir hücresi
içerir (Despopoulos, 2003:42). Sinir dokusunda sinir hücresi dışında destek
hücreleri de bulunmaktadır.
Sinir hücreleri farklı biçime sahip ancak aynı işlevi gören yapılara
sahiptir. Bu yapılar üç bölümde toplanır: hücre gövdesi, dendrit ve akson.
Hücre gövdesinde çekirdek yer alır. Bir ya da birden fazla sayıdaki kısa
uzantılara dendrit adı verilir. Sinir hücresinin türüne göre dendritler farklı
birçok kaynaktan bilgi alma amacıyla bol miktarda dallanma yapar (Raven ve
Johnson 2002: 1075). Sinir hücresinde sadece bir akson bulunur, ancak aksonun
birden fazla hücreyi uyarabilmesi için ucunda küçük dallara sahip olabilir.
Aksonların boyu bir metreye kadar çıkabilmektedir.
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Şekil 1. Farklı Şekillere Sahip Sinir Hücreleri ve İletim Yönü (Raven ve Johnson 2002:
1074)

Sinir dokusunda hem yapısal hem de işlevsel olarak sinir hücrelerini
destekleyen nöroglia (destek hücreler), sinir hücrelerinin beslenmesi, atık
maddelerin boşaltımı, aksonların yönlendirilmesi ve bağışıklığının sağlanması
gibi görevleri yerine getirir. Bu destek hücrelerinin en önemlileri olan
Oligodendritler (merkezi sinir sisteminde yer alır) ve Schwann
Hücreleri(çevresel sinir sisteminde yer alır) bazı sinir hücresi aksonlarının
üzerinde tabakalar halinde yığılarak Miyelin Kılıfı oluşturmaktadır (Şekil 2).
Aksonun beyaz görünmesine neden olan miyelin kılıf belli aralıklarla bölünür
ve bu bölünme Ranvier Boğumu adı ile anılır.

Şekil 2. Akson Üzerinde Yer Alan Schwann Hücreleri Miyelin Kılıf ve Ranvier
Boğumları (Belk ve Borden 2003: 342)
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Bazı sinir hücrelerinde miyelin kılıf yoktur. Merkezi sinir sisteminde
miyelinli aksonlar beyaz maddeyi; miyelinsiz dendritler ve hücre gövdeleri de
gri maddeyi meydana getirir. Çevresel sinir sisteminde hem miyelinli hem de
miyelinsiz akson birlikte bulunur.

Şekil 3. Omurgalılarda Sinir Sisteminin Bölümleri (Fuentes, 2007)

Vücut içindeki ya da dışındaki uyarılar duyu sinirleri tarafından alınır.
Almacı (reseptörü) etkileyen uyaran hakkında bilgi edinilmesi ve duruma göre
yanıt oluşturulması için ilgili sinir merkezine iletilmesi gereklidir. Bu iletimi
sağlayan duyu sinirleridir. Sinir merkezine gelen bilgi değerlendirilir ve tepki
verecek olan organa bilgi motor sinirler tarafından taşınır. Duyu sinirleri ve
motor sinirler çevresel (periferal) sinir sistemini oluştururlar. Duyu sinirleriyle
motor sinirler arasında yer alan ara sinirler (internöron) ise omurgalıların
beyninde ve omuriliklerinde bulunur ve "Merkezi Sinir Sistemi"ni oluşturarak
karmaşık refleksleri ve öğrenmeyle hafızayı da içeren yüksek çağrışımsal
fonksiyonları gerçekleştirirler. İskelet kaslarının getirdiği uyarılarla kasılmasını
sağlayan motor sinirlere Somatik Motor Sinir; geri kalan düz kas, kalp kası ve
bezlere uyarıları getiren motor sinirler ise Otonom Motor Sinir adını alır.
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Otonom sinirler simpatik ve parasimpatik olmak üzere ikiye ayrılır (Raven ve
Johnson 2002: 1074). Şekil 3’te sinir sisteminin bölümleri şematik olarak
gösterilmiştir.
Sinir hücreleri birbirleriyle hücre zarının elektriksel özelliklerini
kullanarak iletişim kurar. Sinir hücresinin yapısının yardımıyla yayılan
elektriksel sinyallere sinirsel uyarı (impuls) denir. Sinir uyarıları akson zarında
üretilir. Normal bir pilde bulunan artı ve eksi kutup arasında potansiyel fark ya
da voltaj olması gibi sinir hücresinde de artı ya da eksi yüklü iyonlar (Na+, K+
ve Cl-) sayesinde hücre içiyle dışı arasında potansiyel fark vardır. Hücre içi
sıvısı (sitoplazma) eksi kutup, hücre dışı sıvısı ise artı kutup görevi görerek sinir
hücresinin zar potansiyelini oluşturur. Hücrenin uyarılabilmesi için eksi yüklü
hücre içinin artı yükle dolması; bunun için de belli birpotansiyel değerini
geçmesi gereklidir. Bu değere Eşik Değeri denir.
Eğer sinir hücresi uyarılmamışsa dinlenme potansiyeline sahiptir.
Hücreye eşik değerini aşan bir uyarı geldiğinde hücre içindeki ve dışındaki
iyonlar yer değiştirerek voltajda değişikliğe neden olur ve hücre aksiyon
potansiyeline geçer. Uyarı hücrenin dendriti tarafından alınır, hücre boyunca
ilerler ve aksonun ucundan diğer sinir hücresine gönderilir (Şekil 1). Uyarının
geçişi bittikten sonra sinir hücresi tekrar dinlenme potansiyaline döner. Miyelin
kılıfa sahip sinir hücrelerinde uyarı, miyelinsiz hücrelere göre daha hızlı
aktarılır. Bu hızlı aktarım miyelin kılıfın aralarında bulunan Ranvier Boğumları
sayesinde gerçekleşir (Şekil 2).
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(a) Dinlenme halindeki akson
zarında artı yüklü sodyum iyonu
dışarı çıkartılır.

(b) Sinirsel uyarı oluşumu. Aksona
uyarı geldiğinde sodyum kanalı
açılarak hücre içine artı yüklü
sodyum iyonu girişine izin verilir.

(c) Uyarı geldiğinde. Sırayla açılan
sodyum kanalları sayesinde uyarı
iletilir.

Şekil 4. Akson Zarındaki İyon Değişimi (Belk ve Borden 2003: 343)

Sinir hücreleri aldıkları uyarıları başka bir sinir hücresine, kas hücresine
ya da salgı bezi hücresine iletir. Sinir hücrelerinin diğer hücrelerle kurduğu
bağlantıya Sinaps adı verilir. Birkaç istisna dışında memelilerde sinaptik
uyarılar elektriksel değil, kimyasal yolla iletilir (Despopoulos, 2003: 42).
Uyarıyı aksonuyla iletecek olan sinir hücresine presinaptik (verici) hücre,
uyarıyı alacak hücreye ise postsinaptik (alıcı) hücre denir ve bu iki hücre
arasında sinaptik boşluk yer alır. Sinirsel uyarı tek bir yönde geçiş yapar. Şekil
5’te gösterildiği gibi, presinaptik aksonda, içinde nörotransmitter maddenin
bulunduğu veziküller (kesecikler) vardır. Aksonun ucuna ulaşan aksiyon
potansiyeli bu veziküllerin içeriğini sinaptik boşluğa boşaltmasını sağlar.
Postsinaptik hücre zarında bulunan, nörotransmitter maddeye uygun alıcı
proteinler sayesinde sinirsel uyarı alınır.
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Şekil 5. Sinaps (Cain, Damman, Lue ve Yoon, 2002: 571)

Nörotransmitter maddeler farklı uyarılara neden olan kimyasallardır.
Önemli nörotransmitterlere örnek verecek olursak:
Asetilkolin, motor sinir hücresinden kas hücresine sinaps yoluyla iletilir ve
kasın kasılmasına neden olur. (….) Glisin ve GABA durdurucu (inhibitör)
özelliğe sahip nörotransmitterlerdir. (….) Dopamin, bedenin kontrol edilmesi
için beyinde kullanılan en önemli nörotransmitterlerden biridir ve yapılan
çalışmalara göre dopamin salgılayan hücrelerdeki bozukluk şizofreni oluşumu
ile ilişkilidir. (….) Norepinefrin, böbreküstü bezinden epinefrin hormonunun
salgılanmasını sağlayan etkenlerden biridir. (….) Serotonin, uyku
düzenlenmesi ve çeşitli duygusal durumlarda görev alırken; eksikliği klinik
depresyonun bir nedenidir. (….) Enkefalin ve endorfin vücudun doğal ağrı
kesicileri olarak görev alır. (….) Nitrik oksit, beyinde salgılandığında öğrenme
ve hafıza işlemlerinde kullanılır (Raven ve Johnson, 2002: 1082-1085).
Sinapslar farklı uyarılar iletir. Postsinaptik hücreye gelen bilgi uyarma
ya da durdurma amaçlı olabilir. Sinir hücresine gelen uyarının yoğunluğu uzun

11 | KOKU BEĞENİSİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

sürdükçe sinir hücrelerinin nörotransmitter maddeye duyarlılığı azalır. “Koku
almaçları uyarılmalarını izleyen ilk saniye içinde yaklaşık %50 oranında adapte
olurlar. Daha sonraki adaptasyon çok az ve yavaştır” (Guyton, 2000/2001:617).
Her insan kokulu bir ortama girdiğinde ilk aldığı kokunun kısa bir süre sonra
kaybolduğu deneyimini yaşamıştır. Bu uyum sağlama durumunun kısmen
merkezi sinir sisteminden kaynaklandığı kabul edilmektedir (Ganong,
1999/1999: 199; Guyton, 2000/2001: 617).

1.2.1. Özelleşmiş Duyu: Koklama
Tek hücreliden çok hücreli organizmaya kadar tüm canlılar
çevrelerinden gelen bilgileri almak için bir yönteme sahip olmalıdır.
Hayvanlarda bu bilgileri toplamak diğer canlılara göre daha karmaşıktır (Cain
ve diğerleri, 2002: 573). Yaşamlarını etkin bir şekilde düzenleyebilmeleri
açısından gün ışığı, sıcaklık, düşman ya da yiyeceğin varlığı gibi duyuları
toplayabilmek canlılar için önemlidir. “Gerek dış, gerekse iç ortamdaki çeşitli
enerji değişiklikleri (mekaniksel, fiziksel, kimyasal) özel reseptör (almaç) sinir
uçları veya sinir hücresi olmayan özel reseptör (almaç) hücreler tarafından fark
edilir” (Noyan, 1998: 259). Dışarıdan gelen duyular vücudun farklı bölgelerine
yerleşmiş duyu almaçları ile alınırken, içeriden gelen bazı duyular idrak
edilmez. Özellikle iç organlardaki her duyu fark edilmez.
Almaçlar bulundukları yere ya da duyarlı oldukları enerji çeşidine göre
sınıflandırılır. Temel olarak duyu almaçları, duyarlı oldukları enerji formunu
başka bir enerji formu olan elektriksel enerjiye dönüştürür. Bu enerji
formlarından biri olan kimyasalların ayırdedilmesi, çevre hakkında oldukça
önemli bilgilerin edinilmesini sağlar. Örneğin bir anne yarasa milyonlarca
yarasayı barındıran mağarada kendi yavrusunu kokusundan tanıması (Cain, vd,
2002: 574) gelecek neslin yetişmesi açısından büyük öneme sahiptir. Hayvanlar
aleminde çok önemli yere sahip olan koku alma duyusu, insan yaşantısında geri
planda tutulması nedeniyle en az kavranmış duyudur. Yiğit (2010) koku
almanın %5’inin burunda, %95’inin ise beyinde gerçekleştiğini bildirmektedir.
Kimyasal duyu almaçları (kemoreseptörler) çözünmüş ya da havada
yayılan kimyasalları alabilmek için dışarı açılan organlarda yoğunlaşır. Havada
yayılmış koku kimyasalları, havanın nefes yoluyla vücuda kolayca giriş çıkış
yapabileceği burun boşluğunun üst kısmında yer alan kokuyla ilgili duyu
almaçlarında -düşük yoğunlukta olsa bile- aksiyon potansiyeline yol açar.
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Örneğin, koku duyumunu (algı ya da kesin eşik değer) sağlamak için sarımsakta
bulunan metilmerkaptanın havada sadece 4x10-15 g/lt’sinin olması; kokunun
farkına varılması içinse 2x10-13 g/lt olması yeterlidir (Despopoulos, 2003:
340). Belli uyarmalara karşı yüksek duyarlılığa sahip kemoreseptörler
(kimyasal almaç), diğer duyulara göre daha çok ve çabuk adapte olurlar.
Böylece bir odaya yayılmış sarımsak kokusu, bir süre sonra almaçları uyaramaz
ve algılanmaz duruma gelir.
Olfaktif almaçları sadece mukozayı kaplayan ince sıvı şeridinde bu
maddenin erimesi ile uyarılır. Ancak burun bu kokulu madde ile sıvandığında
ortaya çıkan koku hissi o maddenin normalde hissedilen kokusundan farklı
olmaktadır. Herhangi bir maddenin olfaktif etkisi bazı kurallara bağlıdır:
• Uçucu olup olmaması
• İnspirasyon havasındaki konsantrasyonu
• Regio olfaktoria'ya (koku algılama bölgesi) ulaşan havanın miktarı
• Lipid/su erime oranı
• Regio olfaktoria'nın (koku algılama bölgesi) durumu
• Olfaktif (koku) yolların bütünlüğü
• Olfaktif kortikal (beynin koku alma bölgesi) yolların bütünlüğü
Bütün bu kurallar sağlandıktan sonra koku olfaktif mukoza hücrelerinde
birtakım değişikliklere neden olur. Havadaki kokunun algılanması ile ilgili
bugüne kadar pek çok görüş öne sürülmüştür. Ancak herkesin üzerinde
birleştiği tek teori yoktur. Bu teoriler şöyle sıralanmaktadır:
• Dalga teorisi: Kokulu maddelerin ses ve ışık gibi bir takım dalgalar
yayması ilkesine dayanır.
• Korpüsküler teori: Kokulu madde taneciklerinin havada taşınması
sonrası olfaktör yüzey membranında bir takım kimyasal değişimlere yol
açması temeline dayanır. Bu teorinin çeşitli alt grupları vardır. Bunlar:
• Kimyasal teori: Koku mukozasına ulaşan koku tanecikleri mukus
tabakasında erir; lipid/su erime oranına bağlı olarak bir kısmı lipid
tabakaya geçer ve burada oluşan kimyasal bir reaksiyon ile olfaktör sinir
uyarılır.
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• Fiziksel teori: Moleküllerdeki elektrik potansiyelin reseptör (almaç)
moleküllerini ve böylece olfaktör sinirin uyarılmasına dayanır.
• Elektrokimyasal teori: Koku taneciklerinin mukozada erimesi olayı
molekül bağlarında değişime, elektrostatik değişime yol açarak
almaçların uyarılmasına yol açar.
• Stereokimyasal teori: Moleküllerin şekli ile kokusu arasındaki ilişkiye
dayanır.
• Vibrasyon teorisi: Koku moleküllerinin ve reseptör (almaç) hücrelerinin
vibrasyon özelliği ve karşılaştıklarında yarattıkları rezonans temeline
dayanır.
• Penetrasyon teorisi: Koku moleküllerinin hücre zarına teması sonrası
hücre zarındaki iyon alış-verişi esnasına dayanır (Aktaran: Yiğit, 2010).
İnsanlar sadece dört tadı ayır edebilirken, binlerce farklı kokunun farkına
varabilirler. Son yapılan çalışmalarda farklı almaç proteinleri için belki de
binlerce farklı genetik kodun var olduğu önerilmektedir (Raven ve Johnson,
2002: 1111). 2004 yılında Fizyoloji/Tıp alanında Nobel Ödülü’nü kazanan
Axel ve Buck, moleküler biyoloji tekniklerini kullanarak koku almaçlarını
kodlayan geniş gen serilerini keşfetmişlerdir. Bu geniş gen ailesi almaç
moleküllerini kodlayan yüzlerce değişik genlerden oluşmaktadır. Bugün
memelilerin bütün genlerinin %3’ünü koku genlerinin oluşturduğu
bilinmektedir (Axel ve Buck, 2004).Koku almaç ailesi, kokuları belirlemek ve
özgül kimliklerini kodlamak için tümleşik bir tarz kullanırlar. Farklı kokular
almaçların değişik kombinasyonları ile belirlenir ve böylece değişik almaç
kodları oluşur. Bu kodlar beyinde muhtelif koku algılarına dönüştürülür.
Sınırsız sayıda potansiyel almaç kombinasyonları 10.000’den fazla değişik
kokuyu ayırt etme ve anı oluşturma yeteneğimizin temelidir.
Burun boşluğu solunum sisteminin bir parçası olarak içeri giren havanın
nemlendirilmesi ve ısıtılması için mukoza ile kaplıdır. Solunum epiteli denilen
bu tabaka, sillerle kaplı yüzeyi ve içerdikleri goblet hücreleri ile koku alma
epitelinden kolayca ayrılır (Nakashima ve ark., 1984). Solunum epiteli kan
damarlarıyla donatıldığı için kırmızı görünür. Amonyak, asit buharı, vb gibi
koklama organına zarar verebilecek kimyasal maddelerin farkına varılması bu
bölgede gerçekleşir ve gerekli uyarı buradan ilgili yere gönderilir (Demirsoy,
1997:262). Koku alma alanı ile solunum alanı arasında havanın ısınmasını ve
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nemlenmesini sağlayan, girintili çıkıntılı bir Konka denilen bölge bulunur.
Burun boşluğundaki bu bölgeye Regio Olfactaria (kokuyu algılayan bölge)
denilir (Şekil 6).

Şekil 6. Burun Boşluğunun Üst Kısmında Yer Alan ve Çevresi Destek ile Bazal
Hücrelerce Sarılan Koku Almaçları (Raven ve Johnson, 2002: 1110)

Koku almaçları iki kutuplu sinir hücreleridir; burun boşluğundaki
özelleşmiş ve sarımsı pigment içeren (Ganong, 1999/1999: 196) mukozada
sonlanan kirpiklere sahip dendritleri ve doğrudan serebral kortekse (beyin zarı)
uzanan aksonları vardır. Yalancı çok katlı epitel doku ile örtülü 5 cm 2’lik bir
alanda yer alan (Ganong, 1999/1999: 196; Marieb ve Hoehn, 2012: 565) ve
yaklaşık 107 adet birincil koku almaçları 30-60 günlük döngülerle kendilerini
yeniler (Despopoulos, 2003: 340).
Almaçların uyarılabilmesi için koku moleküllerinin ilk önce hücredışı
sıvı içinde çözünmüş olması gereklidir. Bu şekilde koku sinir hücresi zarındaki
alıcı proteinler ile koku molekülleri birleşerek koku almanın ilk aşaması
gerçekleşir. Belli bir koku molekülü, bir koku almacı üzerinde uyarı (impuls)
sıklığını azaltabilir; diğerinde ise arttırabilir. Ayrıca Noyan (1998)’a göre bir
koku almacı üzerinde tek bir kokuya ait alıcı protein olmadığı; tersine birden
fazla alıcı protein türü olduğu varsayılır.
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Şekil 7. Koku Alma (Olfaktor) Yolu
(http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2004/odorant_higheng.jpg)

Almaçların aksonları etmoid kemiğin kribriform plağını delerek koku
alma soğanına girer. Burada mitral adı verilen beyin hücrelerinin uzantıları ile
hücrelerin dendritleriyle sinaptik bağlantı kurarak, Koku Alma Glomerülleri
(olfaktor glomerülleri) adı verilen karmaşık küresel kavşaklar oluştururlar.
Glomerüller sinyalleri şekillendirecek olan üst merkezlere iletmeden önce, en
uygun yere konuşlanmış, duyusal girdi sinyallerini bir yere yönlendiren ve
devre sistemini aktive eden fonksiyonel bir birim olarak davranır (Zou, Chesler
ve Firestein, 2009). Bir başka deyişle, glomerüller, aynı duyu türünden
birleştirilen ve gönderilen uyarıları yönlendirme merkezi olarak görev alır. Her
bir glomerül aynı almaç türünden ileti aldığı için belli bir kokuya ayrılmıştır.
Yüksek beyin merkezleri karmaşık kokuları (örn. çikolata, parfüm, ya da
kahve) kokuya-özgü glomerül kombinasyonundan gelen verileri çözümleyerek
yorumlar (Saladin, 2008: 494).Şekil 7’de almaçların koku alma soğanına kadar
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olan izledikleri yol şematik olarak gösterilmektedir.Ayrıca bu yapıya Püsküllü
Hücreler ile Periglomerüler Hücreler de katılır.

Şekil 8. a. Koku Alma Soğanından Sonra Ulaşılan Beyin Bölgeleri Yandan Görünüş
(Klemm, 2000)

İki yönlü (resiprokal) sinapsla uyarılabilen mitral hücrelere ait aksonlar,
insanda piriform kortekste yer alan olfaktor korteksin piramidal hücrelerinin
dendritlerinde sonlanır. Koku duyusu doğrudan beyine (seberal kortekse)
Mitral hücre aksonlarının uyarıları iki yol izler: (1) Anteriyor olfaktor
çekirdeğine ulaşır. Burada kontralateral korteksin mitral hücreleriyle
çaprazlama yapılır. (2) Birincil (primer) koku korteksini (piriform korteks,
koku yumrusu-tuberculum olfactorium-, beyin (kortikal) amigdala (çekirdeği)
oluşturan koku alma yolunu meydana getirir. Koku bilgileri, ya doğrudan ya da
talamus ile dolaylı yoldan hipotalamus, limbik sistem ve retiküler formasyona
ve de neokortekse (insula, orbitofrontal korteks bölgesi) gönderilir (Şekil 8.a
ve 8.b). Piriform korteks, koku uyaranları tarafından iki yandan (bilateral)
uyarılır. Orbitofrontal korteks ise sadece sağ taraftan uyarılır. Etkinleştirilen
yapılar koku ayrımı ve kokunun bilinçli algılanmasına aracılık eden Limbik
Sistem içerisinde yer almaktadır (Ganong, 1999/1999: 197); hipotalamustaki
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otonom sinir çekirdeklerine giden aksonların ise üremeyle ilgili görev aldıkları
sanılmaktadır (Noyan, 1998: 481).

Şekil 8.b. Koku Alma Yolu Alttan Görünüş (Saladin, 2008: 495)

Vomeronasal organ (VNO), amfibi, sürüngen ve birçok memeli
hayvanda burun boşluğu epitelinde gömülü küçük ve çiftli boru şeklinde bir
yapıdır. Burun boşluğuna açılan bir deliği olan VNO’nun morfolojisi ve
embriyolojik gelişimi asıl koku alma organına benzemektedir ama almaçları
farklıdır (Noyan, 1998: 481). Sadava, Heller, Hillis ve Berenbaum (2011) bu
yapının insanlarda muhtemelen bulunmadığını söylerken Noyan (1998)
insanlarda vomeronasal organın bulunduğunu ancak iyi gelişmediğini
belirtmektedir. Bu organdan elde edilen bilgiler cinsel ve diğer içgüdüsel
davranışların gerçekleştirilmesini sağlayan beyin bölgeleri tarafından
işlenmektedir (Sadava ve diğerleri, 2011: 969).
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Farelerde yapılan çalışmalar araştırmacıları VNO’nun memelilerde
feromonları saptayan özelleşmiş koku alma organı olduğu hipotezine
yönlendirmiştir. Raven ve Johnson (2002) feromonu aynı türe ait bireyler
arasında iletişimi sağlayan kimyasal mesajcılar olarak tanımlamaktadır. Vücut
dışına (çevreye) salınan feromonlar özellikle hayvan davranışlarında önem
kazanmaktadır.(Örneğin bir hayvanın sahibi olduğu belli bir alanı idrarıyla
işaretlemesi, üreme döneminde karşı cinse yönelme ya da tehlike durumunun
bildirilmesi gibi.)
Memeli hayvanlar için sosyal ve cinsel biyoloji açısından çok önemli
yere sahip olan koku ya da koklamayla gerçekleşen kimyasal iletişim insanlarda
henüz tam olarak keşfedilmemiştir. Özsoy’a (2009) göre feromonlar bilinçli
olarak fark edilmese de, insanların sosyal/cinsel iletişimini ve üreme
fizyolojisini etkilemektedir. Fareler kendileriyle akraba olan bireyleri, akraba
olmayanlardan temel doku uyuşması tümleşiği olarak adlandırılabilecek (major
histokompatibilite kompleksi / MHC) maddeyi koklayarak ayırt eder (Dunbar,
Barrett, Lycett, 2007: 88). İnsan vücudunda da bağışıklık sistemi hücrelerinden
makrofajların üzerinde bulunan MHC molekülleri hem parazitlerin
tanınmasıyla bağışıklık sisteminde ve doku nakillerinde (Noyan, 1998: 738)
önemli oldukları gibi hem de kişiye özel kokuları ve ebeveynlerle yavruların
birbirini tanımasını sağlayan kokuları oluşturur (Dunbar ve diğerleri, 2007:
89).Dişi fareler çiftleşecekleri erkeklerde kendilerinkine benzemeyen MHC
genlerinin olmasına dikkat eder, böylece farklı MHC genine sahip yani akraba
olmayan erkek seçilmiş olacaktır.
Claus Wedekind bir çalışmasında normal mensturasyon döngüsündeki
kadınların farklı MHC genine sahip erkekleri seçerken, doğum kontrol
(hamileliği taklit eden) hapı kullanan kadınların benzer MHC genlerini tercih
ettiklerini bildirmektedir. Eğer kadın çocuğuna baba olacak erkeği bulmak
istiyorsa farklı MHC seçerek parazitlere karşı dirençli olacak bir nesil
yetiştirecektir. Ancak kadın hamileyse benzer MHC’ye sahip erkek seçmesi
anlamlıdır (Aktaran: Dunbar ve diğerleri, 2007: 89).
Eş seçiminde bir başka kanıtlanmış yaklaşım ise dişilerin erkek
simetrisini (kendileri ile uyumlu erkeklerini) koklayarak anlayabildiğidir.
Ganestad ve Thornhill yaptıkları çalışmada kadınlardan simetrik ve asimetrik
erkeklerin iki gün boyunca hiç çıkarmadıkları tişörtleri koklayarak
derecelendirmelerini istemişlerdir. Sonuçta adet döngüsünde olan ya da
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döngünün üretkenlik kısmında bulunan kadınların simetrik erkekleri seçtikleri
ve de döngünün üretken olmayan kısmında olan ya da doğum kontrol hapı
kullanan kadınların hiç seçim yapmadıkları ortaya çıkmıştır. Kokularla eş
seçimi, insanların neden parfüm kullandığını sorusuna da ışık tutacağı için
parfüm endüstrisinin ilgi alanına girmektedir. Önerilerden biri parfümlerin
vücut kokusunu maskelediğidir; kişinin genetik kalitesi hakkındaki bilgi diğer
insanlara vücut kokusu olarak iletiliyorsa, parfüm kullanımıyla kişi
kendisindeki eksikliği (ya da bozukluğu) saklayabilir. Buna karşın Wedekind
ve Milinski yaptıkları çalışmada kadın parfümlerinin özelliklerini inceleyerek
bir kadının parfüm seçerken kendi MHC kokusuna yakın kimyasal içerikleri
seçtiğini bulmuşlardır (Aktaran: Dunbar ve diğerleri, 2007: 89).

1.3. Koku Hafızası
Bir yiyeceğin tadı hoşa gittiğinde, pozitif şeklinde değerlendirilen
niteliklerin belirlenmesi birincil olarak koku alma sisteminin aktivasyonudur.
Belli bir koku çocuklukta ya da –olumlu/olumsuz- duygusal bir anda edinilmiş
bazı anıların ileri yaşlarda hatırlanmasına yol açabilir. Örneğin rahatsızlanmaya
neden olmuş bayat bir midye yıllarca bellekte saklanır ve ne kadar lezzetli
olursa olsun içinde midye olan herhangi bir yemeğin yenmesini engeller. Yanı
sıra koku, ortamdaki tehdit ve tehlikelerin de habercisidir; mutfakta yanan et,
savanada yaklaşan yırtıcı gibi.
Koku almaçları elde ettikleri koku bilgilerini işlenmesi için koku alma
soğanı üzerinden ya doğrudan ya da talamus ile dolaylı yoldan hipotalamus,
limbik sistem ve retiküler formasyona ve de neokortekse gönderir. Bu
bölgelerde belli bir örüntü oluşturulduğundan örneğin baharda leylak kokusu
bilinçli olarak algılanır ve diğer mevsimlerde bu koku belleği geri çağrılır (Axel
ve Buck, 2004).
Koku ile bellek arasında güçlü bir bağ vardır. Koku işlenmesi hafıza ve
duyguların kaynağı olan limbik sistemle doğrudan ilgili olduğundan kokular
yakın ya da uzak geçmiş anıları tetikleyebilmektedir (Ackerman Aoyama,
2003).
Fizyolojik bulgular anatomik veriyi tamamlamaktadır; olfaktör ve limbik
sistemdeki bilgi işleme, koku güdümlü öğrenme ve belleğe alma ile
bütünleşiktir. Koku alma öğrenimi sırasında sıçanlarda 3-6 koklama ile
senkronize hipokampüste belirgin teta ritmi kaydedilmiştir. (...) Koku alma ve
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hipokampal sistemler sıkıca ve çift taraflı olarak birbirine bağlıdır ve de
hipokampüsteki sinirsel aktivite yolları, olfaktör işleme ile güçlü temporal
entegrasyonu yansıtmaktadır (Eichenbaum, 1998).
fMRI ile elde edilen bilgiler de koku-uyarımlı duygusal potansiyel
deneyiminin amigdala-hipokampal bölgelerin belli kısımlarını aktive ettiğini
kanıtlamaktadır (Herz, Eliassen, Beland ve Souza, 2004).
Issanchou, Valentin, Sulmont, Degel ve Köster (2002) bellekle ilgili
testlerin iki aşamada gerçekleştirildiğini anlatmaktadır: maruz kalma ya da
öğrenme aşaması ve akılda kalma (birikim) süreci ile ayrılmış deneme aşaması.
Maruz kalma aşamasında uyaran verilir ve deneyin tasarımına göre kokular
tesadüfen ya da kasten belleğe alınır. Deneme aşamasında aynı koku uyaranı
genellikle yeni bir uyaranla birlikte verilir ve böylece bellek test edilir. Koku
belleği ile ilgili fazla çalışma olmamasına rağmen var olan çalışmalar bilinçli
öğrenilmiş ve bilinçli hatırlanan koku anılarını araştırmıştır, ancak günlük
yaşamda kokular genellikle tesadüfen öğrenilmektedir (Issanchou vd,
2002:211).
Koku belleği, Schacter ve Tulving (1994:26)’in tanımladığı insandaki
beş temel öğrenme ve bellek sistemlerine göre episodiktir ancak doğası gereği
semantik değildir. Episodik bellek bireylerin kendi geçmişlerindeki başlarına
gelen olayları hatırlamasını sağlarken, semantik bellek geniş anlamda dünya
hakkında olgusal bilgilerin edinimlerini ve birikimlerini barındırmaktadır
(Köster, 2002:33). Stevenson (2001) ise “koku duyusu belleği” adını verdiği,
dizi halinde koku almaya özgü bellek işlemlerin bulunduğunu ve bu belleğin
episodik ve semantik bellek ile ilişkili olduğunu önermektedir.
Köster (2002:33) bir koku ile nerede ve ne zaman karşılaşıldığının
hatırlandığını ancak çoğu durumda kokunun adının getirilemediğini, eğer
hatırlanırsa da bir takım çıkarımlar (örneğin, bu kokuyu küçükken ninemin
evinin arkasındaki kilerinde koklamıştım, ninem kışın orada elma saklardı; bu
kurutulmuş elma kokusu!) sonucu gerçekleştiğini bildirmektedir. Konuyla ilgili
yapılan deneylerde kokuyla birlikte sunulan sözcüklere göre çoğunlukla koku
örnekleri daha çabuk unutulmaktadır ancak bazı kokular neredeyse hiç
unutulmamakta, sözcükler yavaş yavaş bellekten kaybolmaktadır. Sözel
olmayan –tanımlama gibi- yöntemlerle yapılan deneylerde kadınlar erkeklere
göre daha başarılı olmuşlardır (Köster, 2002). Nguyen, Ober ve Shenaut (2012)
tanımlama belleğinde hoş kokuların beklenenin tersine çok küçük rol
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oynadığını, kötü kokuların tanımlanma performansında daha yüksek sonuçlar
elde edildiğini bildirmektedir.

1.4. Koku Sınıflandırması
Geniş kapsamlı bilgiyle karşı karşıya kalındığında sınıflandırma
yöntemiyle düzen sağlanmaya çalışılır. Zaman içerisinde birden fazla
sınıflandırma türü ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni bir öncekinde karşılaşılan
sorunu bir sonrakinde giderme çabasıdır. Bir sınıflandırma türünün diğerine
göre daha geçerli olduğu söylenemez, sadece kullanılacak kapsama uygun olup
olmadığı tartışılır. Sınıflandırma yapabilmek için öncelikle üzerinde çalışılan
nesnelerin tek tek tanımlanması gerekmektedir. Söz konusu nesneler koku
olunca işler oldukça karmaşık bir hal almaktadır.
Koklama tanımlaması, ölçmesi ve tahmin etmesi zor bir duyu
olduğundan parfüm araştırmaları hala deneyseldir. Güzel koku teknolojisinde
belli standartları oluşturmaya çalışırken, parfümcüler onlarca yıl boyunca
kokunun geçerli tanımlamalarını geliştirmeye uğraşmışlardır. Koku profilini
karakterize etmek için diğer bir seçenek de; bir dizi referans kokulu nesnelerin
doğrudan karşılaştırması ile kokma benzerliğine değer biçmektir. Bu nesnel bir
yaklaşımdır ancak yüksek sayıdaki referanslarla zaman tüketici ve pratik
olmayan bir yoldur. Tersine, semantik yöntemler hızlı veri alınımına izin
vermektedir ve sonuç olarak yaygın olan, en çok kullanılan prosedürlerdir. Bir
maddenin koklandığında akla gelen belirlenmiş sözcüklerini içermektedir.
Koku belleğimiz, algılanan hissi daha önce koklanmış diğer maddelerle
"karşılaştırır". Eğer iyi bir eşleşme varsa, bir sözcük yeterli olabilir, ama
genellikle diğer yaygın kokulara nasıl benzediğini tanımlamak için birkaç tane
gerekli olmaktadır. Bu sözcüklere koku karakteri tanımlayıcı ya da notası denir.
Güzel koku kimyasında en kullanışlı olanları genellikle anlaşılanlarıdır ve
çoğunlukla kokunun kaynağıyla ilişkili olması gözlemci için biraz eğitimden
sonra kullanması amacıyla kolay olmasını sağlar. Sınırsız ve kısıtlanmamış
koku tanımlaması çoğu zaman öznel karakterizasyona yol açmaktadır; örneğin
"kuru", "taze", "güçlü", "zengin", "kadınsı", "doğal", "narin", ya da "ılık", vb.
Bunları, birinin kişisel düşüncelerini yansıttığı ve tartışmaya açık olduğu için
kullanmaktan kaçınılmalıdır (Zarzo ve Stanton, 2006).
Kokuların sınıflandırılması Carl von Linné (Linnaeus olarak bilinen, ikili
adlandırma ile bilimsel sınıflandırmayı başlatan bilim insanı)’e kadar uzanır.
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Linnaeus, 1752 tarihli Odores Medicamentorum adlı eserinde bitkileri
kokularından ziyade tıbbi özelliklerine göre sınıflandırmaya çalışmıştır
(Gilbert, 2008:18). Buna göre kokusu olmayan bitkiler tıbbi açıdan yararsızdır,
güçlü kokusu olanlar ise yüksek oranda farmakolojik özelliğe sahipken; tatlı
kokanlar sağlıklı-güvenilir, baharat kokanlar uyarıcı-uyandırıcı, iğrendirici
kokanlar zehirlidir. Alexander Bain 1855’te kokuları sınıflandırırken, hoş olan
ve hoş olmayan kokulardan yola çıkarak: “tazelik verici, bunaltıcı, iğrendirici,
tatlı, bayatlamış/leş gibi, keskin, eteral ve iştah açıcı” olmak üzere 8 sınıf
oluşturmuştur (Moncrieff, 1966:212). Bain diğer olasılıkları temel sınıf olarak
kabul etmemiştir. Yine de Moncrieff (1966: 212), Bain’in temel
sınıflandırmasının ileride yapılacak çalışmalarda yardımcı olacağını
önermektedir. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Hendrik Zwaardemaker,
Linnaeus’nin “hoş kokulu, baharatlı, miskli, sarımsaksı, keçimsi, kirli ve
iğrendirici” olarak ayırdığı yedi sınıfa “eteral ve empirematik” olmak üzere iki
sınıf ve alt sınıflar eklemiştir. Ancak Hollandalı fizyoloğun sınıflandırmasının
zayıf kalan yönü için Gilbert (2008: 18) deneysel verilerin yerine, bir kişinin
görüşüne dayandığını belirtirken; Moncrieff (1966) hoş bir koku ile hoş
olmayan bir kokunun zaman zaman tek ve aynı alt sınıfa girebildiğini
bildirmiştir. 1919’da Albert Heyninx koku sınıflarını "acı/ekşi, çürük,
kokuşmuş, yanık, baharatlı, vanilya ya da eteral ya da sarımsağımsı" olarak
belirlemiştir (Moncrieff, 1966:213). Görüldüğü gibi Heyninx daha çok kötü
kokular üzerinde çalışmış ve hoş kokuları neredeyse tek sınıfa indirgemiştir.
20. yüzyılın başlarında Almanya’da Hans Henning deneysel verilere
dayalı ve “Koku Prizması” ile görsel sunum sağlayan sınıflandırma ortaya
koymuştur.

Blumig / Çiçeksi ya da Ç
Faulig / Kokuşmuş ya da K
Fruchtig / Meyvemsi ya da M
Würzig / Baharatlı ya da B
Brenzlich / Yanık ya da Y
Harzig / Reçineli ya da R
Şekil 9. Henning'in Koku Prizmasının Gösterimi (Moncrieff, 1966:215)
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Henning köşelere bir koku özelliğini koymuş ve herhangi bir kokunun
prizma yüzeyine yerleştirilebileceğini ve söz konusu kokunun hangi köşeye ne
kadar yakın olduğuna göre de o kokunun özelliğinin belirleneceğini
söylemiştir. Şekil 9'da dört hoş koku türü olan çiçeksi, meyvemsi, baharatlı ve
reçineli prizmanın ÇMRB yüzünde yer almakta; iki hoş olmayan koku ise
kokuşmuş ve yanık prizmanın KY kenarı boyunca görülmektedir. ÇK, KM,
BY, ve YR kenarlarını kesen düzlemler ile prizma ikiye ayrıldığında, bölme
boyunca yer alan birbiriyle ilgisiz kokularla birlikte bir yarıda bir hoş olan bir
de hoş olmayan kokular elde edilir. Büyük memnuniyet ya da
memnuniyetsizlik uyandırmayan kokuların yüksek oranının ilgisizliğe yakın
olacak durumda, kenarları kesen düzleme yakın ya da düzlemin üzerinde alan
kaplaması gerekmektedir denilebilir. Büyük miktardaki tüm kokuları bu kadar
küçük model alanına sığdırmak mantıksız görünmektedir (Moncrieff,
1966:216). Başlarda heyecan uyandıran bu geometrik görsellik içeren teori,
zahmetli olması ve test edilebilir tahminler üretmekte yararsız kalması
nedeniyle laboratuvarlarda iyi sonuçlar verememiştir. Ek olarak, Moncrieff
(1966) bir kokunun ne kadar meyvemsi, ne kadar reçineli, vb olduğunu
belirlemenin gayet öznel bir değerlendirme olduğu ve gözden kaçan bir
noktanın da bazı temel kokuların prizmada yer alamaması olduğu için
Henning'in sınıflandırmasının zayıf kaldığını belirtmektedir.
Avrupa sınıflandırmalarından yola çıkan Amerikalı Ernest Croker ve
Lloyd Henderson kendi sınıflandırmalarını geliştirmişlerdir. Tıpkı tat alma
duyusunun dört temel türü -tatlı, acı, ekşi ve tuzlu- gibi koku alma duyusunda
da dört temel tür -güzel koku, asit, yanık ve hayvansal (keçimsi)- olduğunu ve
herhangi bir kokunun bu dört temel kokudan türetilebileceğini ileri
sürmüşlerdir (Gilbert, 2008:20 ve Moncrieff, 1966:218). Bu sınıflandırmada
kokular sayısal değer almaktadır: bir koku ele alındığında temel koku grubunda
0 ile 8 arasında değer alarak 0000-8888 aralığında tanımlanmaktadır. Örneğin
%20'lik asetik asit (sirke: 3803) 3 ile düşük oranda güzel koku ve hayvansal
türüne; 8 ile en yüksek oranda asit türü kokuya sahip olduğu ve 0 ile yanık koku
türüne sahip olmadığı gösterilmektedir (rakamlar sırasıyla güzel koku-asityanık-hayvansal olarak dizilidir). Tamamen öznel olan bu sınıflandırma,
özellikle eğitimsiz kişiler için referans kokuları bile dört temel koku türüne
ayıramamaları (Gilbert, 2008:21) ve profesyoneller içinse zencefil ya da yonca
ya da sümbül kokusunu değerlendirirken birçok güzel koku, birçok yanık ve
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birçok keçimsi koku parçası içermesi nedeniyle analizde zorluk ortaya
çıkarması (Moncrieff, 1966:219) sonucunda zaman içinde değerini yitirmiştir.
1950’lere gelindiğinde kimyager John Amoore, ayak kokusuna benzeyen
izovalerik asitin kokusunu algılamayan kişilerin benzer kokuları da
algılamadığını gözlemleyerek "ter" kokusunun moleküler yapısını temel almış
ve moleküler şekil ve yapıya göre diğer birincil kokulardan yola çıkarak
sınıflandırmayı ileri sürmüştür. Çalışmasının sonunda yedi sınıf önermiştir;
kafurlu, miskli, çiçeksi, naneli, eteral, keskin/acı ve bozulmuş/çürük. Amoore,
seçici koku algılamama konusunda örnekleri çoğaltmada başarılı olmasına
rağmen kesin duyusal testlerde aynı başarıyı gösterememiştir (Aktaran: Gilbert,
2008:22). Bir başka kimyager olan Andrew Dravnieks 1960’larda semantik
tanımlama ile kokuları sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmada araştırmacılar
kişilere koku tanımlayıcı listesi verir ve onlardan örnek kokuyu tanımlayacak,
olabildiğince çok sözcüğü işaretlemelerini isterler. Böylece yeterli tanımlayıcı,
koku ve istatistiksel analiz sonucunda bir örüntü çıkmaktadır (Aktaran: Gilbert,
2008:22). Ancak benzer biçimde tanımlanan kokuların benzer kokması sorun
oluşturduğu için Gilbert (2008: 22) bu yöntemin hala kullanılmasına rağmen
bizi başladığımız yere döndürdüğünü belirtmektedir.
Moncrieff (1966: 219) kendi yaptığı sınıflandırmada kokuları farklı
adsorbantlarda gösterdikleri özelliklere göre ayırmıştır. Adsorbant ile kokuların
hassas adsorbant filmlerin yüzeylerine tutturularak sınıflandırma yapılması için
kullanılan araç, bir anlamda burnu taklit etmektedir. Bu sınıflandırma kokuları
hoş olup olmamalarına göre ayırmamaktadır;
Hoş olma ya da hoş olmama bunu yapmak için anlamsızdır. Ancak belki
de belli film türleri tarafından hoş kokuların daha kolay seçildiği bulunsaydı ya
da birçok farklı türdeki film tarafından hoş olmayan kokular yerine hoş
kokuların seçildiği gösterilseydi anlamlı olabilirdi (Moncrieff, 1966:219).
Parfüm endüstrisi açısından bakıldığında 1960’ların sonuna kadar
parfümleri sınıflandırma gereği duyulmamıştır. Çünkü bir kadın kullandığı
parfümüne yıllarca sadık kalmaktaydı. Perakende satıcıların en çok talep gören
parfümlerin üreticisine ya da satmayı tercih ettikleri parfümleri rafların önüne
ya da arkasına koyma gibi sınıflandırması vardı (Jellinek, 1992:230) (Tablo 1).
Bu sınıflandırma yöntemi artık tüketicilerin sıkça marka değiştirmeleri ve aynı
zamanda birden fazla marka kullanmaları nedeniyle kullanılmamaktadır.
Üreticiye, reklama ya da satıcıya göre değil; parfümün nasıl koktuğuna göre
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yapılan sınıflandırma medya ve perakendeciler tarafından tercih edilmektedir.
Koku sınıflandırması ise perakende satış elemanlarının eğitiminde yer
almaktadır. Tüketici kullandığı parfümleri kendi gündelik yaşantısının
uygunluğuna göre sınıflandırırken; bir parfüm tasarımcısı oluşturacağı yeni
parfümde kullanacakları kokuların yapısal özelliklerine ve temel koku
notalarının benzerliğine göre sınıflandırma yapmaktadırlar.
Tablo 1. Çeşitli Kaynaklardan Alınmış Parfümericilerin Sınıflandırma Sistemleri
1
x

2
x

3
x

Parfümerici
4
x

5
x

6
x

7
x

x

x

x

x

x

x

x

x
(x)
(x)

x
(x)
x

x
x
x

x
x

x
(x)

x
(x)
(x)

x
(x)

(x)

x

x

Aile
Çiçeksi
Turunçgiller üst
notası ve Odunsu
alt notası
Doğu/amber
Aldehit
Yeşil
Turunçgiller/kolo
nya
Baharatlı
Meyvemsi
Tek çiçeksi

(x)
(x)

(x)
(x)

Odunsu
(x)
Tatlı
(x)
(x)
Hayvansı
(x)
Not: Bir sınıflandırmada olan aileler ve alt aileler alınmamıştır.
x= Birincil aile; (x)= alt aile

(x)

Yarı-doğu/amber

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(x)
(x)
(x)

x

(x)

x

(x)
x

(x)

(x)

Classification des Parfums, Société Française des Parfumeurs, 1990.
Bouquet de la Parfumerie, Firmenich, 1985.
Fragrance Spheres of Influence, PPL, ca. 1985.
Analogies, Givaudan, 1985.
The Genealogy of Feminine Fragrances, H&R, 5th edn, 1988.
Perfume Palette, Naarden Int., ca. 1982.
Hexagon of Fragrance Families, Dragoco, 1989.

Jellinek (1992) 1970 ve 1980lerde parfümericiler tarafından kendilerine
ait sınıflandırmayı açıkladıklarında temel notaların aynı ancak ayrıntıda farklı
olduğunu göstermek amacıyla bu tabloyu oluşturmuştur. Jellinek (1992:230)
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aynen alınmıştır.
Kokuları sınıflandırmak için birçok bilim insanı farklı açılardan bakarak
uğraş vermişler ve görüldüğü üzere bir ya da birkaç noktada çöken
sınıflandırma sistemleri ortaya çıkmıştır. Gilbert (2008: 22) boşa çıkan evrensel
sınıflandırma sistemi oluşturma çabalarından hala öğreneceklerimizin
olduğunu ileri sürmektedir. Şarer (2009) parfüm tasarımında önemli adım olan
koku sınıflandırılmasında birçok bilinene rağmen kompleks kokuların az
sayıdaki temel kokulara göre değerlendirilmesi ile yapıldığını bildirmektedir.
Bunun objektif bir değer olmadığını ve Ar-Ge çalışmalarındaki tüm olanaklara
rağmen koku tayininde kullanılan en üstün cihazın ‘burun’ olduğunu
eklemektedir.
Erdoğmuş (2009) kokuları parfüm sanayisine yönelik olarak şöyle
sınıflandırmayı tercih etmektedir:
1. Yeşil Kokular: Her türlü yeşil bitki yaprağı, yeni biçilmiş çim kokusu
2. Meyvesel Kokular: Koku veren her türlü meyve. Örneğin, elma, çilek,
armut, şeftali, starfruit, ananas, ahududu, muz, hindistan cevizi, kavun,
karpuz.
3. Narenciye Kokuları: Narenciye meyvelerinin kabuklarından elde edilir.
Bergamot, turunç, greyfurt, mandalina, portakal, limon, lim.
4. Çiçek Kokuları: Güzel kokulu çiçeklerdir. Örneğin, yasemin, gül, leylak,
neroli (turunç çiçeği), ylang-ylang, karanfil, menekşe, müge.
5. Hayvansal Kokular: Kaynağı hayvandır. Amber (ambergris), misk
(musk), casteroum (kunduz yağı) ve civet (misk kedisi) örnek olarak
verilebilir.
6. Odunsu Kokular: Genellikle güzel kokulu odunların yağlarıdır. Sandal
ağacı, paçuli, sedar odunu, agar odunu.
7. Baharat Kokuları: Gıdalarda kullanılan tüm baharatların kokuları
parfümeride de kullanılmaktadır. Belli başlıları; tarçın, karanfil,
karabiber, kereviz, kimyon, safran.
8. Anasonlu Kokular: Anason, tarhun ve fesleğen bu gruptadır.
9. Bitkisel Kokular: Lavanta, biberiye, adaçayı, kekik sayılabilir.
10.Okyanus Kokuları: Her türlü deniz ürünleri ve esintisi bu gruptadır.
11.Minti Kokular: Nane, amerikan nanesi, yayla nanesi gibi.
12.Kozalak Kokuları: Çam, ardıç tohumu.
13.Yosun Kokuları: Meşe yosunu, ağaç yosunu.
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14.Tıbbi Kokular: Mentol, keklik üzümü
15.İsli Kokular
16.Bal Kokuları
17.Derisel Kokular
18.Süt Kokuları: Süt, tereyağı ve peynir.
19.Vanilya Kokuları
20.Aromatik Kokular: Pelin otu, papatya, sedar yaprağı
21.Kavrulmuş Kokular: Kahve, kakao, fındık, karamel.
22.Aldehidik Kokular
23.Reçine Kokuları: Tolu, peru, benzoin, olibanum, galbanum, karabuhur,
labdanum, myrh.
Şarer (2009) eczacılıkta kullanılan sınıflandırmayı yaparken şu grupları
saymaktadır:
1. Çiçek kokuları: Katır tırnağı, karanfil, akasya, yasemin, sümbül, nergis,
leylak, zambak, manolya, gül, menekşe, turunç çiçeği.
2. Odunsu kokular: Sedir ağacı, Sandal ağacı odunu, öd ağacı odunu
3. Hayvansı kokular: Amber (ambergris), kunduz yağı (casteroum), misk
kedisi (civet), misk geyiği
4. Balsamik kokular: Vanilya, tolu balsamı, peru balsamı, asilbent
5. Otsu kokular: Lavanta, biberiye, adaçayı
6. Kır/doğa kokuları: Saman kokusu, toprak kokusu, reçineli ağaç kokusu,
sebze kokusu (kesilmiş havuç, papates, kabak, vb), mantar kokusu,
kumarin (sentetik).
7. Yeşil kokular: Taze kesilmiş bakla, bezelye kabukları, ezilmiş menekşe
yaprağı, salatalık, buğdaygillerin yaprakları.
8. Nanemsi kokular: Nane, kır nanesi, menton, izomenton.
9. Yosun kokuları: Meşe yosunu, ağaç yosunu
10.Çamgiller kokuları: Çam türleri, köknar türleri, çamgillerden elde edilen
reçineler
11.Deniz kokuları: Deniz ve denizde yaşayan canlılar ile onlardanelde
edilen ürünler bu gruba girer.
12.Aldehidik kokular: C8 - C13 alifatik aldehitlerin tipik kokularıdır.
13.Tıbbi kokular: Kafur, kamfen, ökaliptüs yağı, eter, aseton, etanol,
mentol, fenol, krezoller, monoterpenler, timol; alt gruplar olarak da
kullanılmaktadır.
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14.Meyvemsi kokular: Yenilebilir meyvelerden elde edilir; elma, kayısı,
böğürtlen, şeftali, muz, çilek karpuz, ananas. narenciye alt grubunda
bergamot, turunç, greyfurt, mandalina, portakal, limon, lim
bulunmaktadır.
15.Baharat kokuları: Seylan tarçını, karanfil tomurcuğu, kişniş, kimyon,
zencefil, küçük hindistan cevizi (miskat), karabiber, dereotu.
16.Diğer kokular: Yukarıda sayılan koku ailelerine girmeyen, farklı koku
notlarına sahip olan kokular bu grupta toplanmıştır. acıbadem, bal,
anizik, sardunya, benzoat, metalik, yakıcı, paçuli, karamel, salisilat,
sinnamat, duman, hindistan cevizi, kükürt, katı yağ, tütün, sıvı yağ, mum,
tanımlanamayanlar.
Curtis ve Williams (2001: 48-71) yine parfümeri için yapılan
sınıflandırmasını şöyle sıralamaktadır:
1. Çiçeksi Koku Ailesi: Katırtırnağı, karanfil, yonca, alıç, güneş çiçeği,
hanımeli, sümbül, fulya, ihlamur, süsen, muhabbet çiçeği, tatlı bezelye,
şebboy, sıklamen, gardenya, yasemin, leylak, zambak, menekşe,
manolya, mimoza, nergiz, portakal çiçeği, gül, sümbülteber, ylangylang.
2. Odunsu Koku Ailesi: Sedar ağacı (odunu), hiba odunu, gülağacı, sandal
ağacı.
3. Hayvansı Koku Ailesi: Amin, castoreum, kedimsi, civet, atsı, dışkısal,
indolik, deri, misk.
4. Balsamik Koku Ailesi: Laden, mryyh, peru balsamı, sitraks, tolu balsam,
vanilya.
5. Otsu koku ailesi:Lavanta, Biberiye, adaçayı, çay.
6. Kırsal Koku Ailesi: Toprak, orman, mantar, galbanum, saman, sebze.
7. Yeşil Koku Ailesi: Tere, salatalık, çimen, yapraksı.
8. Nane Koku Ailesi: Nane, bahçe nanesi.
9. Yosunlu koku ailesi: Meşe yosunu, ağaç yosunu.
10.Kozalaklı Koku Ailesi: Çam, reçine.
11.Okyanus Koku Ailesi: Amber (ambergris), kumsal, ozon, deniz yosunu
12.Aldehit Koku Ailesi: Düz zincirli C8 - C13 yağlı aldehitler
13.İlaçlı Koku Ailesi: Kamfur, sineyolik, eteral, mentolik, fenolik, terpenik,
timolik, keklik üzümü, kresilik
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14.Meyvemsi Koku Ailesi: Elma, kayısı, muz, böğürtlen, kuş üzümü,
şeftali, ananas, erik, çilek, karpuz, armut, ahududu, şarapsı. narenciye alt
sınıfı: bergamot, greyfurt, limon, lim, mandalina, tatlı/acı portakal yağı.
15.Baharatsı Koku Ailesi: Kereviz, tarçın, karanfil, zencefil, kişniş, kimyon,
çemen, miskat, biber.
16.Diğer Notalar: Acı badem, hindistan cevizi, yağ (katı-sıvı), karamel,
sinnamat, yanık, benzoat, anizik, bal, metalik, paçuli, isli, salisilat,
naftenik, tanımlanamayanlar.
Görüldüğü üzere bazı malzemeler aynı koku ailesi adı altında geçmekte
ancak bazıları farklı koku ailesi altında yer almaktadır.

1.4.1. Örneklemdeki Kokuların Özellikleri
Yukarıda aktarıldığı üzere, kokular sınıflandırılırken sabit ve keskin
sınırlar çizilememektedir. Bu tezde kullanılan koku örnekleri farklı
kaynaklarda farklı koku ailesi içinde yer alabilmektedir.
Parfümeride fiziksel ayrıştırma yöntemleriyle doğal kaynaklardan
toplanan doğal malzemeler kullanılmaktadır. Bazı hayvanlardan çeşitli şekilde
elde edilen (misk geyiği salgı bezi ve balina artığı gibi) maddeler ve bitkilerin
esansiyel yağları parfümlerin ham maddesidir. Temelde güzel kokular alkol,
ester, aldehit ve terpen ailesinden karmaşık bileşikleri içerir. Aromatik
esansiyel yağların kalitesi ve miktarı bitkinin aldığı ışıktan, bulunduğu ortamın
ısı ve oksijeninden etkilenmektedir (Sugano, 1992). Kimi zaman bitkinin
tamamı, kimi zaman da bir parçası; tohumu, yaprağı, meyvesi, çiçeği
olabileceği gibi, odunu, kökü ve salgıladığı özsuyu parfümü oluşturacak
malzemeler arasına girmektedir. Binlerce yıldır kullanılan bu malzemeler,
çoğunlukla tıbbi amaca yönelik olarak elde edilmiş, ayrıca kozmetik amacıyla
insan derisini yumuşatmak ve su ile şarap gibi içecekleri kokulandırmak için de
talep görmüştür. Önceleri doğal ürünlerin eldesi için çeşitli fiziksel ayrıştırma
yöntemleri geliştirilmiş, sonralarda ise yapay malzemeler üretilmiştir.
Parfümeride kullanılan ilk yapay malzemelerden biri olan benzaldehit 1866’da
toluenden üretilmiştir (Calkin ve Jellinek, 1994: 21).
Birçok bitkiye karakteristik koku özelliğini veren içerdikleri uçucu
yağlardır. Ceylan (1996)’ın yaptığı tanımlamaya göre “Uçucu yağlar,
bitkilerden ya da bitkisel droglardan çeşitli yöntemlerle elde edilen, oda
sıcaklığında sıvı halde olan, kolaylıkla kristalleşebilen uçucu, kuvvetli kokulu,
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su buharı ile sürüklenebilen yağımsı karışımlardır.” Açıkta bırakıldıklarında
oda sıcaklığında buharlaştıkları için “eterik yağ” ve büyük çoğunlukta güzel
kokulu oldukları içinde “esans” adı verilmektedir. Uçucu yağ içeren bitkiler
daha çok sıcak ve ılıman iklim koşullarına sahip tropik ve subtropik bölgelerde
yetişmektedir. Ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi bu bitkiler açısından en
zengin bölgedir (Ceylan, 1996:2).
Kokuların elde edildiği organik maddelerin biyolojik (botanik/zoolojik)
taksonomide bulunan özellikleri kaynağı olan bitkinin ya da hayvanın fiziksel,
anatomik, ekolojik ve habitatları açısından önemlidir. Nesli tükenmekte olan
canlı türlerinin korunması bağlamında koku veren maddenin yapay olarak
eldesi ya da toplu üretimine uygun olup olmadığına karar verilmesine yardımcı
olmaktadır. Buradan hareketle, sentetik üretim için kokunun kimyasal
özelliklerinin de bilinmesi bir zorunluluk getirmektedir. Bir uçucu yağ
içerisinde baskın moleküllerin yanı sıra daha az miktarda bulunan moleküllerle
birlikte onlarca farklı molekül yer almaktadır.
Bu tezde koku paneline dahil edilen kokular; bergamot, portakal çiçeği,
şeftali, gül, yasemin, çimen, çam, vanilya, sandal ağacı, paçuli, amber, misk ve
aldehit’tir.

Tablo 2. Örneklemde Kullanılan Kokuların Parfümerideki Koku Tanımları
Bergamot

Portakal
Çiçeği
Şeftali*
Gül

Yasemin

Çimen
(yeni
biçilmiş)

Temel Koku Tanımı
Tazelik, Limon, Tatlı
portakal, Bitkisel, Biber,
Çiçeksi
Çiçeksi, Ağır, Hayvansı,
Taze, Zengin ve Acı
(bitter)

Üst Nota
Tazelik,
Keskin,
Limon
Hafif,
Çiçeksi, Acı

Orta Nota
Tatlı, Zengin,
Bitkisel, Biber,
Çiçeksi
Çiçeksi, Bitkisel,
Yeşil

Alt Nota
Tanımsız,
Bitkisel, Kuru

Tatlı, Çiçeksi, Bal,
Peteksi, biraz Baharatlı
ve Meyvemsi
Tatlı, Çiçeksi, Ağır,
Meyvemsi ve Bitkisel

Peteksi, Gül

Zengin, Peteksi, Gül,
Baharatlı ve Yonca

Gül, Aldehit

Çiçeksi,
Yasemin ve
Yeşil
-

Çiçeksi, Yasemin,
Meyvemsi, Bitkisel,
Ağır ve Hayvansı
-

Ağır ve İndolik

Taze, Yeşil ve Meyvemsi

Çiçeksi, Portakal
çiçeği

-
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Çam

Odunsu, Reçineli,
Balsamik ve Terpenik

Vanilya **

Yumuşak, Tatlı,
Pudramsı ve Balsamik

Tatlı, Çam, Balsamik
ve Yağsı

Yağsı, Balsamik
ve Meyvemsi

-

-

Yumuşak, Tatlı,
Odunsu, Yağsı
(doğal yağ)
Paçuli
Tatlı, Kamfurlu,
Topraksı, Odunsu,
Balsamik ve
Baharatlı
Amber
Deniz, Deniz yosunu,
Yumuşak,
Topraksı, Kara
Kara yosunu ve Kuru
Pudramsı ve
yosunu, Deniz ve
Topraksı
Odunsu
Misk
Tatlı,
Tatlı, Hayvansı,
Hayvansı
Amin ve Misk
Aldehit
Yağsı ya da Peteksi
* Şeftali kokusu uçucu yağ değildir. Sentetik gama-undekalakton kullanılır.
** Vanilyanın temel notası Vanilin ve karakteristik tanımı Tatlı ve Pudramsı’dır.
Sandal
Ağacı

Yumuşak, Tatlı, Odunsu,
ve biraz Balsamik

Taze,
Kozalaklı ve
Çam
belirgin bir
üst nota
yoktur
Tatlı, Zengin,
Bitkisel ve
Balsamik

-

Kuru, Odunsu,
Balsamik ve
Baharatlı
-

Misk
-

(Curtis ve Williams (2001)’den uyarlanarak oluşturulmuştur.)

1.4.1.1. Bergamot
Bergamot ve Portakal Çiçeği bitki taksonomisinde Turunçgiller
(Rutaceae) familyası, Citrus cinsine aittir. Turunçgiller (Rutaceae) ailesi keskin
kokulu otlar, çalılar ya da ağaçlardan oluşur. Tropiklerde ve ılıman bölgelerin
sıcak kesimlerinde yayılış gösteren turunçgiller yaklaşık 140 cins ve 1300 kadar
tür içerir ve ülkemizde 5 cins ve 27 kadar tür bulunur (Seçmen, Gemici, Görk,
Bekat ve Leblebici, 1998: 259).
Turunçgiller; turunç, portakal, mandalina, greyfurt, bergamot ve limon
gibi ekonomik değeri yüksek olan Citrus cinsi meyve ağacı türlerini içine alan
bir bitki topluluğudur. Vatanları kuzeyde Çin’den Avustralya ve Yeni
Kaledonya’ya kadar uzanan, kültür varyeteleriyle subtropikal bölgelerde
yayılış gösteren, kışın yaprak dökmeyen küçük ağaçlardır (Küçüker, 1994:
185). Bu bitkilerin meyvelerinden gıda olarak faydalanıldığı gibi meyve
kabuklarından, yapraklarından ya da çiçeklerinden parfümeride koku vermekte
kullanılan uçucu yağlar elde edilmektedir. Turunçgiller ülkemizde en fazla
Akdeniz, Ege ve kısmen de Doğu Karadeniz (Rize) bölgelerinde
yetiştirilmektedir (Akgün, 2006).
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Bergamot meyvesinin dış kabuğundan presleme yöntemiyle elde edilen
uçucu yağın temel bileşenleri linalool ve linanil asetattır. Bergamot yağı içinde
belirlenen yaklaşık 175 bileşenden 120’si monoterpen ve seskiterpen
yapısındadır İçerisinde limonen baskın bileşik olmayan tek turunç yağıdır
(Ohloff, 1994: 138). Rengi turuncudan sarımsı yeşile kadar değişmektedir.
Oksidasyona karşı hassastır, içeriğinde bergamot yağı bulunan parfümler serin
bir yerde ağzı sıkıca kapalı kaplarda saklanmalıdır (Curtis ve Williams, 2001:
242).
Bergamotun çaya tat verme dışında gıdalarla sınırlı ilgisi vardır. Parfüm
içinde kullanıldığında üst notadır. Çoğunlukla kolonya (eau de cologne), erkek
kolonyalarıyla diğer eau de toilette (kolonyadan hafif kokularda) tazelik ve
tatlılığı açığa vurmak için üst nota olarak kadın ile erkek kokularında kullanılır
(Curtis ve Williams, 2001: 62 ve 242).

1.4.1.2. Portakal Çiçeği
Portakal çiçeğinin uçucu yağı (neroli yağı) çiçeklerinden buharla
damıtma ile elde edilir. Temel bileşenleri artan oranlarla limonen, linalool,
linalil asetattır ve bu bileşenlerle portakal çiçeği terpen bileşikleri arasında yer
alırken; portakal çiçeği yağının sinonimi olan neroliden türeyen nerolin
naftolün bir tür eteridir; bu da naftalinden türetilmektedir (Ohloff, 1994: 143;
Sell, 2006:120). Neroli yağı soluk sarı renktedir. Havaya ya da güneş ışığına
maruz bırakıldığında hızlıca bozunur. Neroli yağı kolonyanın (Eau de cologne)
neredeyse vazgeçilmez bir bileşenidir ve karmaşık hassas parfümlerin tazelik
ve hafifliğini açığa çıkartan üst notasıdır (Curtis ve Williams, 2001:266).

1.4.1.3. Şeftali
Şeftali ve gül bitki taksonomisinde Gülgiller (Rosaceae) familyası,
sırasıyla Prunus ve Rosa cinsine aittir. Gülgiller (Rosaceae) ağaçlar, çalılar ya
da otsular ve bazıları da tırmanıcı olan bitkilerdir. Daha çok kuzey yarıkürede
yayılış gösteren gülgillerin yaklaşık 115 cins ve 3500 kadar türü vardır ve
ülkemizde 36 cins ve 250 türü bulunur (Seçmen ve diğerleri, 1998: 230).
Şeftali, anavatanı Çin olmasına rağmen değişik iklim şartlarına en fazla
uyum sağlayan, sert çekirdekli meyve veren ve yaprak döken bir ağaçtır. Daha
çok ılıman iklimlerde yayılmasıyla beraber dünyada sert çekirdekli meyveler
arasında en çok yetiştirilen kültür meyvesidir. Türkiye’de Muş, Ağrı, Van ve
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Bayburt gibi dört il dışında diğer illerin tümünde şeftali üretimi yapılmaktadır
(Seçmen ve diğerleri, 1998: 230).
İçinde alifatik bileşiklerden delta-dekalakton yer alan (Sell, 2006: 122)
şeftali kokusu, şeftali meyvesinde bulunur ancak uçucu yağ değildir. Bu
nedenle parfümeride şeftali kokusu veren sentetik madde olan gamaundekalakton kullanılır (Curtis ve Williams, 2001:62). Bu madde renksiz/açık
sarı renkte olabilir. Oldukça güçlü, yayılıcı ve kalıcı bir kokudur. Düşük
dozlarda yasemin, leylak, yumrulular ve gardenya kokusu olarak kullanılır.

1.4.1.4. Gül
Gülün, Gülgiller (Rosaceae) Ailesinden parfüm ve sabun imalatında
önemli kokulandırıcı olarak kullanılan Isparta gülü / Damask gülü ve Hokka
gülü olmak üzere parfümeride iki farklı türü vardır. Isparta gülü Anadolu’nun
batı bölgelerinde, Isparta ve Burdur’da yayılış gösteren, çok dikenli, az sayıda
pembe renkli çiçek yapraklarına (petal) sahip bitkilerdir (Küçüker, 1994: 203).
Hokka gülü, Türkiye’de coğrafik olarak Çatalca-Kocaeli, Karadeniz Bölgesi,
Yukarı Sakarya Bölümü ve Yukarı Fırat Bölümleri’nde yayılış göstermektedir.
1m’ye kadar dik olarak büyüyebilen, küçük dikenli, çiçek yaprakları (petal)
koyu pembe renkli olan, mayıs ve haziran aylarında çiçeklenen, meralarda,
yamaçlarda, makilik alanlarda ve sıklıkla kumlu yerlerde, 30-400 metre
yükseklikler arasında yetişir (Seçmen ve diğerleri, 1998: 232).
Gül çiçeğinin yapraklarından buharla damıtma ile elde edilen gül yağının
temel bileşenleri sitronellol, geraniol, nerol ve feniletanol’dür ve bu bileşiklerle
terpenoitlerden üretilen parfüm içerikleri arasında yer alırken; gül yağının diğer
temel bileşeni olan benzenden türetilen 2-fenol etanol’dür, benzenden türetilen
parfüm materyalidir (Ohloff, 1994: 156; Sell, 2006: 106). Serin ortamda
tutulduğunda renksiz, kokusuz ve kristalize halde bulunurken; ılık ortamlarda
soluk sarı renkte ve sıvı haldedir (Curtis ve Williams, 2001:275).
Gül kokusunun eldesi masraflı olmasına rağmen masrafına değen bir
ürün olarak genellikle düşük dozlarda kaliteli parfümeri ürünleri ve geniş
müşteri kitlesine hitap eden güzel kokulara eklenir. Özellikle çiçeksi kokuları
arttırmak ve gülün doğal notasını açığa çıkarmak için kullanılır. Çok yaygın bir
kullanım alanı olmasına rağmen masrafı karşılanabildiği sürece her tür parfüme
eklenebilir (Curtis ve Williams, 2001:275).
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1.4.1.5. Yasemin
Yasemin bitki taksonomisinde Zeytingiller (Oleaceae) familyası,
Jasminum cinsine aittir. Zeytingiller (Oleaceae) ailesinin özelliği herdem yeşil
ya da yaprak döken ağaç, çalı ya da nadiren tırmanıcı olmasıdır. Tropik ve
ılıman bölgelerde yayılış gösterir ve yaklaşık 25 cins ile 600 kadar tür içerir ve
de ülkemizde 7 cins ve 10 türü bulunur (Seçmen ve diğerleri, 1998: 281).
Anavatanı Himalaya olan yasemin (Jasminum officinale) çiçekleri beyaz ve
güzel kokulu olan tırmanıcı çalıdır. Parfümeride en çok kullanılan yasemin
(Jasminumgrandiflorum) türü ise kökeni Hindistan olan İspanyol yasemini’dir.
Park ve bahçelerde yetiştirilen ve Alanya civarında kültürü yapılan bu çiçekten
elde edilen eterik yağlar özellikle parfüm yapımında kullanılır (Küçüker, 1994:
164).
Yasemin yağı taze toplanan çiçeklerden ekstraksiyon ile elde edilir.
Vizkoz sıvı halinde olan yasemin yağı kızıl kahverengidir ancak indol içeriği
rengin bozunmasını arttırabilir. Temel bileşenleri arasında benzil asetat, benzil
benzoat, benzil alkol, linalool, öjenol ve indol vardır. Bunların arasında en
önemli olan benzil asetat, toluenden üretilen parfümeri materyalidir (Curtis ve
Williams, 2001:258; Ohloff, 1994: 112).
Yasemin yağı (kokusu) neredeyse her kadınsı parfümde ve düşük
dozlarda erkeksi kokularda bulunur. Sıklıkla gül kokusuyla birlikte yasemin
kokusu kullanıldığında bir kompozisyonun çiçeksi yapısını ortaya çıkartır
(Curtis ve Williams, 2001:258).

1.4.1.6. Çimen
Çimen bitki taksonomisinde Buğdaygiller (Graminae/Poaceae)
familyasına aittir. Graminae familyası genellikle tek ya da çok yıllık otsular,
nadiren çalılar ya da ağaçlardır. Kozmopolit olan bu familya yaklaşık 650 cins
ile 9000 kadar tür içerir ve ülkemizde 142 kadar cins ve 512’ye yakın türü
vardır (Seçmen ve diğerleri, 1998: 317).
Çimen kokusu aromatik kimyasallarda da olduğu gibi uçucu özelliğe
sahip, ya tek ya da karışım halinde moleküllerden oluşmaktadır. Yeşil notasıyla
yeşil kokusunu veren kimyasallar yapraklar tarafından üretilir ve yaprak alkolü
denen çok güçlü ve taze kokusunun kimyasal olarak cis- 3- heksenol şeklinde
ifade edilir ve alifatiklerden üretilen parfüm içeriklerindendir (Curtis ve
Williams, 2001:27 ; Sell, 2006: 125).
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1.4.1.7. Çam
Çam bitki taksonomisinde Çamgiller (Pinaceae) familyası, Pinus cinsine
aittir. Çamgiller (Pinaceae) bir evcikli, herdem yeşil ve nadiren yaprak döken
ağaç ve çalılardır. Dünyanın en uzun, en yaşlı ve kitle halinde en uzun süre
yaşayan iğne yapraklı ağaçlarını içeren bu familya, özellikle kereste konusunda
ekonomik açıdan oldukça önemli bir konuma sahiptir. Ayrıca bu aileden birçok
tür, değerli bir madde olan “reçine ve reçine türevlerini” vermektedir (Küçüker,
1994: 164). Pinus cinsi uzun ve kısa sürgünleri olan, iğne yaprakları kısa
sürgünlerde 2-3 ya da 5’li demetler halinde yer alan ağaçlardır. Erkek
kozalaklar genç sürgünlerin diplerinde, dişi kozalaklar ise uç kısımlarda
bulunur. Geniş ekolojik hoşgörüye sahip oldukları için kuzey yarıküreden
tropiklere kadar yayılış gösterir. Dünyada 80 türü varken, ülkemizde 5 türü
bulunmaktadır. Özellikle genç sarı çamın (Pinus sylvestris) dallarından uçucu
yağ elde edilir (Seçmen ve diğerleri, 1998: 124).
Çam kokusunu veren çam yağı buharla damıtma ile iğne yapraklardan ve
sürgünlerden elde edilir. Biraz vizkoz yapıdaki sıvı renksizden açık sarıya
kadar değişir. Temel bileşenlerine örnek pinenler, mirsen ve kamfendir.
Terpenden üretilen parfüm bileşikleri arasında yer almaktadır (Curtis ve
Williams, 2001: 273;
Sell, 2006:57). Çam yağı peroksitle birlikte
kullanılmalıdır. Çam kokusu banyo köpükleri, duş jelleri ve diğer banyo
ürünleriyle ev temizleme ürünlerinde kullanılır (Curtis ve Williams, 2001:
273).

1.4.1.8. Vanilya
Vanilya bitki taksonomisinde ise Salepgiller (Orchidaceae) familyası,
Vanilla cinsine aittir. Salepgiller (Orchidaceae) yumrulu ya da rizomlu çok
yıllık otsu bitkilerdir. Kozmopolit olan bu familya yaklaşık 750 cins, 18.000
kadar tür içerir ve ülkemizde 25 cins ve yaklaşık 94 tür bulunur Türkiye’deki
Salepgiller ailesine ait bitkilerden salep elde edilmekte ancak vanilya
ülkemizde yetişmemektedir (Seçmen ve diğerleri, 1998: 330).
Vanilya (Vanilla planifolia), Orta ve Güney Amerika’nın sarılıcı ve çok
yıllık otsu bitkilerindendir. Meyveleri kurutulur, öğütülür ve elde edilen toz
vanillin, baharat olarak çikolata ile şeker yapımında koku ve lezzet katıcı
madde şeklinde tüketilir (Küçüker, 1994: 214).
Vanilyadan elde edilen vanilin renksizden krem rengine kadar değişen
kristaller şeklindedir. Vanilin vanilyaya karakteristik kokusunu veren
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bileşendir ve guaiacol bileşiğinden elde edilen ve fenolden türetilir. Işıktan ve
metal eşyalardan uzak tutulmalıdır. En çok kullanılan aroma kimyasalı olan
vanilin fiksatif, modifiye edici ve karıştırıcı olarak kullanılır ancak dozuna
dikkat edilmezse aşırı tatlı koku ortaya çıkar. Parfümeride her parfümde
kullanılabilir, temel notadır (Curtis ve Williams, 2001: 211 ; Sell, 2006:117).

1.4.1.9. Sandal Ağacı
Sandal ağacı bitki taksonomisinde Santalaceae familyası, Santalum
cinsine aittir. Hindistan ve Endonezya’da bulunan Sandal ağacı herdem yeşil
ve yarı-parazitik bir ağaçtır. Ral (1990), Sandal ağacının 300 türün üzerinde
bitkiye (çimenden, başka bir Sandal ağacına kadar) köklerini sokarak azot,
fosfor ve potasyum ihtiyacını karşıladığını belirtmektedir. 20m’ye kadar
uzayabilen bu ağaç yılda iki kere çiçek açıp meyve verirken; bazı ağaçlar yılda
bir kere, bazıları ise düzensiz aralıklarla çiçek açar.
Sandal ağacı yağına-buharla damıtma ile elde edilen- koku özelliğini veren
kısım ağaç özü denilen odunsu yapıdır. Açık sarıdan koyu sarı rengi olan orta
derecede vizkoz bir sıvıdır. Temel bileşenleri arasında alfa- ve beta- santaloller,
alfa- ve beta-santalenler, geraniol ve sitronelloller vardır. Terpenlerden
türetilen parfümeri bileşenleri arasında yer alır. Fiksatör ve karıştırıcı olarak
da kullanılır. Parfümeride masrafı karşılanırsa temel nota olarak birçok
parfümde kullanılabilir (Curtis ve Williams, 2001: 276 ; Sell, 2006:85).

1.4.1.10. Paçuli
Paçuli bitki taksonomisinde Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyası,
Pogostemon cinsine aittir. Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasını çoğunlukla
güzel kokulu bir ya da çok yıllık otsular, nadiren çalılar ya da ağaçlar oluşturur.
Kozmopolit olan familya yaklaşık 200 cins ile 3000 kadar tür içerir ve
ülkemizde 45 cins ile 546’dan fazla tür bulunur. Ancak Paçuli Türkiye’de
yetişmemektedir. (Seçmen ve diğerleri, 1998: 276).
Paçuli yağı kurutulmuş ve fermente edilmiş Paçuli yapraklarından
buharla damıtma yöntemiyle elde edilir. Biraz vizkoz olan yağın rengi açıktan
koyuya doğru turuncu-kahverengidir. Temel bileşenleri arasında paçulol,
norpaçulenol, paçulen, kamfen bulunur. Kimyasal olarak terpen
bileşiklerindendir. Doğuya özgü parfümlerde büyük oranda kullanılırken, diğer

37 | KOKU BEĞENİSİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

parfümlerde küçük dozlarda yer alabilir. Temel notadır (Curtis ve Williams,
2001: 271; Sell, 2006: 83).

1.4.1.11. Amber
Amber hayvan taksonomisinde Kaşalotlar (Physeteridae) familyası,
Physeter cinsine aittir. Kehribarla (İngilizce’deki amber) karıştırılmaması için
ambergris adı da kullanılmaktadır. Amber, kaşalot balinasının sindirim
sisteminden atılan, taze iken çok pis kokan ancak zaman geçtikçe değişikliğe
uğrayarak parfüm endüstrisi için değerli hale gelen bir maddedir. Kaşalotlar,
boyları 2,5-20m kadar büyüyen, dünyadaki denizlerin tümünde bulunan ve
mürekkepbalıkları ile kabuklularla beslenen memelilerdir (Demirsoy,
1996:196). Küt başlarında büyük oranda bulunan yağ benzeri Spermacetin,
kozmetik endüstrisinin temel maddesi olduğu için kaşalotlar geniş ölçüde
avlanmıştır ve IWC (International Whaling Commission / Uluslararası Balina
Komisyonu) tarafından yılda 130 erkeğin avlanmasına ve dişilerin tamamen
korunmasına karar verilmiştir (Demirsoy, 1996:206).
Amber yağı karaya vuran sindirim atığının etanolle maserasyonu sonucu
elde edilir. Altın sarısından kahverengine çalan rengi vardır. Alkolün uçmaması
için ağzı sıkıca kapatılan kaplarda saklanmalıdır. Temel bileşenleri arasında
ambrein, alfa-ambrinol ve ambra-aldehit bulunmaktadır ve terpenlerden
üretilen parfümeri materyalidir. Güzel kokularda karıştırıcı ve fiksatör olarak
kullanılır (Curtis ve Williams, 2001: 240 ; Sell, 2006:89).

1.4.1.12. Misk
Misk hayvan taksonomisinde Misk Geyiğigiller (Moschidae) familyası,
Moschus cinsine aittir. Sibirya Misk Geyiği olarak da bilinen Misk Geyiği
Doğu Asya; Güney Çin ve Burma’da kuzey orman uçlarında yaşar.
Himalaya’da da bulunur. İlk bakışta fiziksel olarak diğer geyiklerden
ayrılmasını sağlayan uzun arka bacaklar ve kısa omuzlara sahiptir. Misk kokusu
sadece erkek geyiklerde bulunan ve cinsel organları arasında yer alan bir salgı
bezinden elde edilir (Mulder, 1999).
Misk, aromatik maddeler içinde oldukça farklı bir yere sahip bir
kokudur. Misk kokusunu tam olarak veren bir kimyasal madde olmamasına
rağmen, misk benzeri kokan kimyasallar bulunmaktadır. Etanolle maserasyon
yöntemiyle elde edilen Misk kokusunun temel bileşenleri arasında miskon,
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miskol, miskopiridin ve miskopiran vardır. Kimyasal sınıflamada muskların
arasında yer alır. Alkolün uçmaması için ağzı sıkıca kapatılan kaplarda
saklanmalıdır. Küçük dozlarda kullanıldığı zaman yayılan fiksatif olarak her
güzel kokuya katılabilir (Curtis ve Williams, 2001: 265; Sell, 2006: 96).

1.4.1.13. Aldehit
Aldehit’in biyolojik özelliği bulunmamaktadır. Aldehitik notalar yağlı
aldehit olarak bilinen organik bileşikler sınıfında bulunan kokulardır. Yağsı ya
da peteksi olarak parfümeride tanımlanan aldehitler kokusuz bileşiklerde çok
seyreltik (%1 ya da daha az) durumdayken hoş kokarlar. Parfümeride günlük
kullanımda olan C8 - C13 arası düz zincirli yağsı aldehitler alifatik parfümeri
içeriklerindendir (Curtis ve Williams, 2001: 60; Sell, 2006:122).

2. YÖNTEM
Bu bölümde, araştırmada izlenen bilimsel yöntem açıklanmış; araştırma
modeli, materyal ve verilerin istatistiksel analizleri ile ilgili ayrıntılar hakkında
bilgi verilmiştir.

2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırmada, yükseköğretim düzeyinde eğitim alan biyolojik,
fizyolojik, cinsiyet, sosyo-ekonomik ve kültürel yönden birbirinden farklı
bireylerin hoş kokulara ilişkin algıları saptanarak koku beğeni profilinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada, koklama ve kokular hakkında detaylı hiçbir bilgiye sahip
olmayan naif denekler seçilmiştir. Denekler, 18 - 28 yaş arasındaki 84’ü kadın
71’si erkek olmak üzere toplam 155 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır.
Toplam 155 öğrenci öznel duyusal değerlendirmeye katılmıştır.
Öznel değerlendirmeye katılan öğrencilere yapacakları işlemler
konusunda bilgi verilerek sözlü onayları alınmıştır. Katılımcılar; burun
tıkanıklığı, anozmi, uyuşturucu kullanımı ve deneye katılmalarından önceki
sinirsel bozuklukları açısından sağlıklı olduklarını ifade etmişlerdir.
Çalışmada farklı koku ailelerinden seçilmiş toplam 13 hoş koku formu portakal çiçeği, yasemin, şeftali, aldehit, misk, vanilya, sandal ağacı, çimen,
amber, bergamot, çam, gül, paçuli - kullanılmıştır. Kokular Erdoğmuş Parfüm
Sanayinden hazır halde temin edilmiştir.
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Kokular, içlerinde koku ile emdirilmiş kâğıt bulunan 20 ml’lik (mililitre)
deney tüplerinde saklı tutulmuştur. Her bir koku şişesi üç basamaklı rakamdan
oluşan kodlarla isimlendirilmiştir.

2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini kokuların kimyasal sınıflandırmasında 8 farklı
grupta yer alan toplam 78 hoş koku ve Ankara ili Gazi Üniversitesi’nde Lisans
Öğrenimi yapan toplam 41.261 öğrenciden 19.649 kız ve 21.612 erkek öğrenci
oluşturmaktadır (Güngör, Yaşın, Evirgen, Demirkol ve Cengiz, 2007: 38-41).
Araştırmanın koku örneklemi kokuların kimyasal sınıflamasına göre
aşağıda belirtilmiştir.
• Terpen bileşiklerinden; bergamot, çam, sandal ağacı, paçuli ve amber
• Fenol grubundan; vanilya
• Naftalinden türeyen bileşikler; portakal çiçeği aynı zamanda terpen
bileşikleri arasında yer almaktadır (Sell, 2006:120)
• Benzen bileşiklerinden; gül aynı zamanda terpen bileşikleri arasında yer
almaktadır(Sell, 2006:114)
• Alifatik bileşiklerden; aldehit, şeftali ve çimen
• Musklardan; misk
• Toluen; yasemin
olmak üzere 7 grup ve toplam 13 hoş koku örnekleme dahil edilmiştir. Koku
grupları arasında örneklem dışında siklopentenon’dur. Siklopentenon yasemin
benzeri kokuları veren bileşiklerdir ve deride hassasiyet yarattığı için
kullanılmazlar bu nedenle gruptan panel için koku seçilmemiştir (Sell,
2006:128).
Araştırmanın katılımcı örneklemini ise; Gazi Üniversitesi’nde lisans
öğrencisi olan toplam 19.649 kız öğrenciden 84 kız, 21.612 erkek öğrenciden
71 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 41.261 öğrenciden 155 öğrenci
oluşturmaktadır. Seçilen örneklem grubu Güngör ve arkadaşlarının 2007’de
yapmış olduğu Gazi Üniversitesi Öğrenci Profili çalışmasında elde edilen
sonuçlarla örtüştüğü belirlenmiştir. Seçilen katılımcı örnekleminin evreni
temsil ettiği görülmektedir.
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2.3. Verilerin Toplanması
Bu araştırmanın verileri toplanırken; alt problemlerde verilen başlıklar
doğrultusunda Ankara İli Üniversite Gençleri Koku Profilini saptamak amacı
ile duyusal değerlendirme metodları kullanılacaktır. Bu çalışmada öz bildirim
analizlerini kapsamaktadır.
Araştırma konusu ile ilgili kaynaklar, araştırma amacı doğrultusunda
taranmıştır. Kaynak taraması yapılırken, konu ile ilgili araştırma yapan kişi,
kurum, kuruluş, kütüphane, yerli/yabancı makale ve kitap, e-kitap, tez, seminer
notları, konferanslar, sempozyum, kongre bildirileri ve internet ortamında
erişilebilen kaynaklardan yararlanılmıştır. Koku panelini oluşturan kokulara
ilişkin görüşlerini toplamak üzere hazırlanan öz-bildirim formları uzman
görüşleri doğrultusunda son haline getirilmiştir.
Çok boyutlu ölçekleme analizinde “koku değerlendirme anketi”
kullanılmıştır. Bu ankette katılımcılar 13 kokuyu ayrı ayrı değerlendirerek
kokulara ilişkin öznel düşüncelerini ifade etmişlerdir.

2.4. Verilerin Analizi
Ankette yer alan kokuların tercih edildiği ortamlar ve kokuyu tanımlayıcı
sıfatların belirlenmesinde çok boyutlu ölçekleme analizi kullanılmıştır. Çok
boyutlu ölçekleme analizi çıktısını yorumlamada iki yaklaşım kullanılabilir:
Kümeler ve boyutlar. Araştırmada elde edilen bu haritaların çözümlenmesinde
ise kümeleme yaklaşımı tercih edilmiştir. Kümeler yaklaşımında diğer
maddelere göre birbirine daha yakın olan maddeler gruplandırılmaktadır
(www.analytictech.com, 2007). Çok Boyutlu Ölçekleme (Multidimensional
Scaling, MDS), ilk olarak psikometri alanından doğmuş istatistiksel bir
tekniktir. Ancak günümüzde sadece psikoloji ile sınırlı kalmayıp sosyoloji,
ekonomi, biyoloji, kimya, sağlık, pazarlama gibi pek çok alanda geniş bir
kullanım alanı bulmuştur (Everitt ve Howell, 1994:66 2005:66 ve Kurtuluş,
2004:358). Çok boyutlu ölçekleme analizi (ÇBÖ), nesne ya da birimler arasında
gözlemlenen benzerlikler ya da farklılıklardan oluşan uzaklık değerlerine
dayalı olarak bu nesnelerin tek ya da çok boyutlu uzaydaki gösterimini elde
etmeyi amaçlayan, böylece nesneler arasındaki ilişkilerin belirlenmesini
sağlayan çok değişkenli bir istatistiksel analiz yöntemidir (Sığırlı Ediz, Cangür,
Ercan, Kan, 2006:81-85). Çok boyutlu ölçekleme analizi, veri indirgeme ve
sınıflama gibi kullanım amaçlarına hizmet etmektedir (Daşdemir ve Güngör,
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2004:1-19). Bu analiz özellikle; tercihler, tutumlar, eğilimler ve beklentiler gibi
davranışsal verilerin analizinde sıklıkla kullanılmaktadır (Kurtuluş 1996, Hair
ve ark.1998 ve Oğuzlar, 2005: 35).
Çok boyutlu ölçekleme analizinin temel sonucu uzaysal bir haritadır. Bu
haritada değişkenler noktalar olarak gösterilmektedir. Analizde, nesnelerin
benzerlikleriyle nesneler arasındaki uzaklıklar karşılaştırılmaktadır. Noktalarla
temsil edilen benzer nesneler birbirine daha yakın, farklı nesneler ise birbirine
daha uzaktır (Wilkelmaier, 2003).
Boyutlar, haritadaki maddeleri bir bütün olarak düzenlemede kullanılan
madde nitelikleridir. Düzenleme sağdan sola, yukarıdan aşağıya gidebilir veya
haritanın herhangi bir görüş açısından çaprazlama hareket ettirilebilir.
Belirlenen boyutların maddeler arasındaki benzerlikleri açıkladığı
düşünülmektedir.
Koku profilinin belirlenmesinde çok boyutlu ölçekleme analizi sıklıkla
tercih edilen istatistiksel yöntemlerden biridir (Churchill, 2006:158).

3. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde, araştırmada ele alınan problemlerin çözümü için toplanan
verilerin; istatiksel analizleri sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgulara
dayalı yorumlar yer almaktadır.
Çalışmaya ilişkin tüm istatistiki analizlerden elde edilen bulgular; nonparametrik çok boyutlu ölçekleme analizlerinden elde edilen bulgular
incelenmiştir.
Çalışmamızda koku alma yönünden şikâyeti olmayan, sağlıklı olduğunu
ifade eden toplam 84 kız 71 erkek olmak üzere 155 üniversite öğrencisine koku
testi uygulanmıştır.

3.1. Hoş Kokuların Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle
Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular ve Yorum
Bu araştırmada; ankette yer alan “kokuların tercih edildiği ortamlar”
ve “kokuyu tanımlayıcı sıfatlar” sorularının belirlenmesinde çok boyutlu
ölçekleme analizi kullanılmıştır. Elde edilen bu haritaların çözümlenmesinde
ise kümeleme yaklaşımı tercih edilmiştir.
Haritaların üzerinde kümelenen değişkenlerin gözlenme oranlarının
aritmetik ortalaması da hesaplanmış ve bu ortalamalar gözetilerek
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kümelenmeler farklı renklerle renklendirilmiştir. Oluşturulan bu görsel
grafikler, yorumlamalarda daha somut sonuçların alınmasını sağlamıştır.
Aşağıda yer alan haritalarda; araştırma kapsamına alınan 155 öğrenciye
ait kokunun kullanıldığı ortamlara ilişkin 12 değişkenin kümelenme eğilimleri,
her bir değişkenin hangi değişkenler ile açıklandığı ve hangi değişkenlerin
kümeleştiğini göstermek amacı ile elde edilen sonuçlar her bir grafiğin sonunda
yorumlanarak verilmiştir.

3.1.1. Hoş Kokuların Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin
Bulgular ve Yorum
Tablo 3. 1-13 Numaralı Grafiklerde Kullanılan Kodlamaların Tanımı

S19.x.1 Her gün iş yerinde
S19.x.2 Sakin bir hafta sonu evde
S19.x.3 Heyecanlı bir akşam için dışarıda
S19.x.4 Sosyal/bilimsel (düğün, organizasyon vb.) toplantılara katılırken
S19.x.5 Sportif faaliyetlerde fiziksel aktivitelerden önce
S19.x.7 Gece yatmadan önce
S19.x.8 Sabah kalkıldığında
S19.x.9 Akşamları evde
S19.x.10 Sıcak hava koşullarında
S19.x.11 Soğuk hava koşullarında
S19.x.12 Nemli hava koşullarında
S19.x.6 Yukarıdakilerden hiçbiri
Grafiklerde kullanılan semboller Tablo 27’de verilmiştir. Buna göre
“S19” anketteki soru numarasını, “x” kokuyu, “1’den 12’ye” kadar olan
rakamlar ise kokunun kullanıldığı ortamları tanımlamaktadır.
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Grafik 1. Portakal Çiçeği Kokusunun Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Portakal çiçeği kokusunun tercih edildiği ortamların grafiği
incelendiğinde; ankete katılan kişilerin bu koku için en yüksek düzeyde tercih
ettikleri seçenek hiçbiri seçeneğidir. Ancak, “sakin bir hafta sonu evde,
soğuk havalarda ve sabah ilk kalkıldığında” (maks = 3,22 ve min=2,83)
seçenekleri bir arada hareket etmekte ve hiçbiri seçeneği gibi grafiğin sol
tarafında konumlanmaktadır. Orta düzeyde tercih seçeneğinde; sıcak veya
nemli hava koşullarında, her gün iş yerinde, heyecanlı bir akşam için dışarıda,
sosyal/bilimsel (düğün, organizasyon vb.) toplantılara katılırken veya sportif
faaliyetlerde fiziksel aktivitelerden önce durumlarında yoğunlaşılmıştır (maks
= 2,81ve min=2,42). Son olarak ise en az tercih edilen gruplaşma gece
yatmadan önce ve akşamlarıdır.
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Genel olarak gruplaşmalar incelendiğinde; kırmızı kümede birlikte
hareket eden sakin bir hafta sonu evde, soğuk havalarda ve sabah ilk
kalkıldığı zamanlar kullanılmak istendiğini söylemek mümkündür. Bu
tercihlerin dışında kalan ortamlar için kokunun ankete katılan kişilerce tercih
edilmediği söylenebilir.

Grafik 2. Yasemin Kokusunun Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Yasemin kokusunun tercih edildiği ortamlara ait Grafik 2
değerlendirildiğinde; kokunun üç ana grup altında kümelendiği görülmüştür.
Ortalamanın yüksek olduğu seçenekler grafiğin sol tarafında yer almaktadır.
Araştırmaya katılan kişilerin yasemin kokusunu “sakin bir hafta sonu evde,
soğuk ve sıcak hava koşullarında, her gün iş yerinde ve sabah
kalkıldığında“ (maks= 3,03 ve min= 2,78) kullanmak istedikleri söylenebilir.
Yasemin kokusunun orta düzeyde tercih edildiği ortamlar ise; “nemli hava
koşullarında, sportif faaliyetlerde fiziksel aktivitelerden önce ve heyecanlı bir
akşam yemeği için dışarıda” olduğu saptanmıştır (maks=2,69 ve min= 2,55).
Ayrıca bu kokunun “akşamları evde, sosyal / bilimsel toplantılara katılırken ve
gece yatmadan önce“ az tercih edildiği belirlenmiştir.
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Genel olarak yasemin kokusunun gruplaşma değerlerine bakıldığında;
“sakin bir hafta sonu evde, soğuk ve sıcak hava koşullarında, her gün iş
yerinde ve sabah kalkıldığında“ tercihleri “hiçbiri” seçeneğini ile grafiğin
sol kısmına konumlanmıştır. Bu nedenle yasemin kokusu, kırmızı kümede yer
alan durumların dışında tercih edilmek istenen bir koku türü değildir.

Grafik 3. Şeftali Kokusunun Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Grafik 3’de Şeftali kokusunun tercih edildiği ortamlara ait gruplaşmalar
değerlendirildiğinde; yüksek, orta ve az düzey olarak üç ana grupta toplandığı
gözlenmiştir. Ankete katılan kişilerin şeftali kokusunu “sabah kalkıldığında,
sportif faaliyetlerde fiziksel aktivitelerden önce, her gün iş yerinde, sakin
bir hafta sonu evde ve heyecanlı bir akşam yemeği için dışarıda”
seçenekleri için yüksek düzeyde tercih ettikleri belirlenmiştir (maks= 3,68 ve
min= 3,44). Bu tercih düzeyinin ortalamasının yüksek olduğu saptanmıştır.
Şeftali kokusunun orta düzeyde tercih edildiği ortamlar ise; “soğuk ve sıcak
hava koşullarında, sosyal / bilimsel toplantılara katılırken, akşamları evde
ve nemli hava koşullarında” olduğu belirlenmiştir (maks=3,42 ve min= 3,08).
Ayrıca bu kokunun “gece yatmadan önce” az tercih edildiği tespit edilmiştir.
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Bu seçeneklerden “hiçbiri” seçeneği Grafik 3’de görüldüğü gibi ayrı
konumlanmıştır.
Genel olarak şeftali kokusunun gruplaşma değerleri incelendiğinde;
“hiçbiri” seçeneği yeşil kümede yer alan tek seçenek ile birlikte grafiğin
sağında yer almaktadır. Grafiğin sol kısmında gruplanan, kırmızı ve mavi
kümede yer alan ortamların şeftali kokusu için tercih edilen durumlar olduğu
söylenebilir.

Grafik 4. Aldehit Kokusunun Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Aldehit kokusunun tercih edildiği ortamlara ait Grafik 4’deki bulgular
incelendiğinde; düşük ortalama ile grafiğin sağında toplanan yeşil küme göze
çarpmaktadır. “Hiçbiri” seçeneği solda yüksek ortalama ile ayrı konumlanmıştır.
Aldehit kokusunun tercih edildiği ortamların grafiği bize, katılımcıların
bu kokuyu herhangi bir ortamda kullanmak istemediklerini anlatmaktadır.
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Grafik 5. Misk Kokusunun Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin Çok Boyutlu Ölçekleme
Haritası

Misk kokusunun tercih edildiği ortamlara ait Grafik 5
değerlendirildiğinde; koku iki ana grup altında kümelenmiştir. Araştırmaya
katılan kişilerin misk kokusunu orta düzeyde tercih ettikleri durumlar “sakin
bir hafta sonu evde, sportif faaliyetlerde fiziksel aktivitelerden önce, soğuk
ve sıcak hava koşullarında ve her gün iş yerinde “ olarak sıralanmıştır. Bu
kokunun “sosyal / bilimsel toplantılara katılırken, sabah kalkıldığında,
heyecanlı bir akşam yemeği için dışarıda, akşamları evde, nemli hava
koşullarında ve gece yatmadan önce” az tercih edildiği belirlenmiştir. Bu
seçeneklerden “hiçbiri” seçeneğinin ortalaması 4,12 olup Grafik 5’de
görüldüğü gibi ayrı ve mavi kümeyle aynı tarafta grafiğin solunda
konumlandığı görülmektedir.
Genel olarak misk kokusunun gruplaşma değerlerine bakıldığında; mavi
kümede yer alan ortamların dışında kalan seçeneklerin bu koku için tercih
edilmediği söylenebilir.
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Grafik 6. Vanilya Kokusunun Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Grafik 6’da Vanilya kokusuna ait bulgular incelendiğinde; kokunun
yüksek ve orta düzeyde tercih edildiği görülmüştür. Ankete katılan kişilerin
vanilya kokusunu yüksek düzeyde tercih ettikleri ortamlar arasında “sakin bir
hafta sonu evde, soğuk hava koşullarında, sabah kalkıldığında, her gün iş
yerinde, akşamları evde, heyecanlı bir akşam yemeği için dışarıda ve sıcak
hava koşullarında” yer almıştır (maks= 3,49 ve min= 3,18).Vanilya
kokusunun orta düzeyde tercih edildiği ortamlar ise; “sosyal / bilimsel
toplantılara katılırken, gece yatmadan önce,nemli hava koşullarında ve sportif
faaliyetlerde fiziksel aktivitelerden önce” olarak belirlenmiştir (maks=3,05 ve
min= 2,70). Bu seçeneklerden “hiçbiri” Grafik 6’da görüldüğü gibi ayrı
konumlanmıştır.
Genel olarak Grafik 6 değerlendirildiğinde; vanilya kokusunun yüksek
düzeyde tercih edilen durumların yer aldığı kırmızı küme ve “hiçbiri” seçeneği
grafiğin sol kısmına konumlanmıştır. Sonuçta “hiçbiri” seçeneği ile kırmızı
kümenin aynı tarafta yer alması vanilya kokusu için, kırmızı kümenin dışında
kalan tercihlerin geçerli olmadığını düşündürmektedir.
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Grafik 7. Sandal Ağacı Kokusunun Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Sandal ağacı kokusunun tercih edildiği ortamlara ait Grafik 7
değerlendirildiğinde; koku üç ana grup altında kümelenmiştir. Araştırmaya
katılan kişilerin sandal ağacı kokusunu “sakin bir hafta sonu evde ve her gün
işyerinde“ yüksek düzeyde tercih ettikleri saptanmıştır. Ancak bu tercihin çok
yüksek olmadığı tespit edilmiştir (maks= 2,99 ve min= 2,98). Sandal ağacı
kokusunun orta düzeyde tercih edildiği ortamlar ise; “sıcak havalarda, sosyal
/ bilimsel toplantılara katılırken ve soğuk havalarda” olduğu görülmüştür
(maks=2,94 ve min= 2,89). Ayrıca bu kokunun “heyecanlı bir akşam için
dışarıda, sabah kalkıldığında, sportif faaliyetlerde fiziksel aktivitelerden önce,
nemli havalarda, gece yatmadan önce ve akşamları evde” az düzeyde tercih
edildiği saptanmıştır. Ayrıca “hiçbiri” seçeneği Grafik 7’de görüldüğü gibi tek
başına konumlanmış ve yeşil küme ile birlikte grafiğin sağında yer
almaktadırlar.
Genel olarak sandal ağacı kokusuna ait değerler incelendiğinde; kırmızı
ve mavi kümede yer alan ortamların sandal ağacı için tercih edilebileceği
söylenebilir
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Grafik 8. Çimen Kokusunun Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin Çok
Boyutlu Ölçekleme Haritası

Çimen kokusunun tercih edildiği ortamlara ait Grafik 8
değerlendirildiğinde; kokunun üç ana grup altında toplandığı görülmüştür.
Araştırmaya katılan kişilerin çimen kokusunu “sportif faaliyetlerde fiziksel
aktivitelerden önce, sakin bir hafta sonu evde ve sıcak hava koşullarında”
yüksek düzeyde tercih ettikleri gözlenlenmiştir. Ancak bu tercihin çok yüksek
olmadığı tespit edilmiştir (maks= 322ve min= 2,98). Çimen kokusunun orta
düzeyde tercih edildiği ortamlar ise; “sabah kalkıldığında, soğuk hava
koşullarında ve nemli hava koşullarında” olduğu saptanmıştır (maks=2,87
ve min= 2,52). Ayrıca bu kokunun “heyecanlı bir akşam yemeği için dışarıda,
gece yatmadan önce, her gün iş yerinde, sosyal / bilimsel toplantılara katılırken
ve akşamları evde” az düzeyde tercih edildiği belirlenmiştir. Fakat “hiçbiri”
seçeneği 4,33 gibi yüksek bir aritmetik ortalamayla grafiğin sol üst kısma
oldukça köşeye yerleşmiştir, kırmızı ve mavi kümelerle ise grafiğin orta
kısmına konumlanmışlardır.
Genel olarak; tercih edildiği ortamlar birlikte düşünüldüğünde ve
kokunun beğenilmeyen kokular arasında yer alması nedeniyle çimen
kokusunun mekâna ilişkin olduğu tazelik, yenilenme, bahar neşesi gibi hisleri
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yüksek düzeyde yansıttığı söylenebilir. Bu koku kişinin üzerinde taşımaktan
hoşlanmadığı ancak yaz ve bahar aylarında bulunduğu ortamda duymak istediği
koku olarak yorumlanabilir. Bu fikri 4,33 aritmetik ortalama ve uzakta ayrı
konumlanan “hiçbiri” seçeneği destekler niteliktedir.

Grafik 9. Amber Kokusunun Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Amber kokusunun tercih edildiği ortamlara ait Grafik 9 incelendiğinde;
kokunun yüksek, orta ve az düzey olmak üzere üç ana grupta toplandığı
gözlenmiştir. Araştırmaya katılan kişilerin amber kokusunu “her gün iş
yerinde ve sakin bir hafta sonu evde” yüksek düzeyde tercih ettikleri
belirlenmiştir (maks= 3,23 ve min= 3,17). Bu kokunun orta düzeyde tercih
edildiği durumlar ise sırasıyla “soğuk ve sıcak hava koşullarında, sabah
kalkıldığında, sportif faaliyetlerde fiziksel aktivitelerden önce, sosyal / bilimsel
toplantılara katılırken ve akşamları evde” olarak tespit edilmiştir. Ancak mavi
kümenin de ortalaması düşük kümelenme ise dağınıktır. Son olarak bu koku
“nemli hava koşullarında, heyecanlı bir akşam yemeği için dışarıda ve gece
yatmadan önce” az düzeyde tercih edilmiştir (maks=2,73 ve min= 2,47). Grafik
9’da yer aldığı gibi “hiçbiri” seçeneği ayrı grafiğin solunda konumlanmıştır.
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Aritmetik ortalamasının yüksek düzeyde olduğu tespit edilen ve Grafik 9’da
birlikte hareket ettiği görülen iki ifadeden; amber kokusunun, araştırmaya
katılan üniversite öğrencileri tarafından özel bir durum gerektirmeksizin günlük
yaşantı içerisinde her zaman kullanılabilecek bir koku olarak tanımlandığı
söylenebilir.

Grafik 10. Bergamot Kokusunun Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Bergamot kokusunun tercih edildiği ortamlara ait Grafik 10
değerlendirildiğinde; kokuya ait görüşler üç grupta toplanmıştır. Araştırmaya
katılan kişilerin bergamot kokusunu “sportif faaliyetlerde fiziksel
aktivitelerden önce, sabah kalkıldığında, sakin bir hafta sonu evde ve sıcak
hava koşullarında” yüksek düzeyde tercih ettikleri saptanmıştır (maks= 3,29
ve min= 3,07). Bergamot kokusunun orta düzeyde tercih edildiği ortamlar ise;
“her gün işyerinde, soğuk hava koşullarında, nemli hava koşullarında ve sosyal
/ bilimsel toplantılara katılırken” olduğu görülmüştür (maks=2,91 ve min=
2,65). Ayrıca bu kokunun “heyecanlı bir akşam için dışarıda, sabah
kalkıldığında, akşamları evde ve gece yatmadan önce” az düzeyde tercih
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görülmüştür. “hiçbiri” seçeneği grafiğin sol kısmında ayrı ve kırmızı kümeye
yakın konumlanmıştır.
Genel olarak değerlendirildiğinde; kırmızı kümenin dışında kalan
tercihler grafiğin sağında yer almadığı için bergamot kokusunun bu kümelerde
yer alan ortamlarda kullanılmak istenmediği söylenebilir. Araştırmaya katılan
gençler tarafından enerjisi ve aktivitesi yüksek olan durumlarda tercih edildiği
söylenebilir. Ayrıca portakal çiçeği tercihlerine paralel seçimler yapıldığı da
gözlemlenmektedir.

Grafik 11. Çam Kokusunun Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Grafik 11’deki çam kokusunun tercih edildiği durumlara ait bulgular
değerlendirildiğinde; tek grup halinde toplandığı ve grafiğin sağında
kümelendiği görülmektedir. Araştırmaya katılan gençlerin çam kokusunu az
düzeyde tercih ettikleri belirlenmiştir(maks=2,57 ve min= 1,93). Grafik 11’de
görüldüğü gibi “hiçbiri” seçeneğinin de ayrı ve grafiğin solunda konumlandığı
görülmüştür.
Genel olarak çam kokusunun gruplaşma değeri incelendiğinde;
aritmetik ortalamanın en yüksek olduğu (4,50) “hiçbiri” seçeneğinin diğer
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gruptan çok farklı bir koordinatta konumlandığı Grafik 11’de görülmüştür, bu
bulgudan yola çıkarak çam kokusunun katılımcılar tarafından herhangi bir
ortamda tercih edilen bir koku türü olmadığı söylenebilir.

Grafik 12. Gül Kokusunun Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin Çok Boyutlu Ölçekleme
Haritası

Gül kokusunun tercih edildiği ortamlara ait Grafik 12 incelendiğinde;
kokuya ait görüşlerin üç grup altında kümelendiği tespit edilmiştir. Araştırmaya
katılan gençlerin gül kokusunu “sakin bir hafta sonu evde ve sabah
kalkıldığında” yüksek düzeyde tercih ettikleri görülmüştür. Bu kokunun “her
gün işyerinde ve soğuk hava koşullarında” orta düzeyde tercih edildiği
saptanmıştır. Gül kokusunun az düzeyde tercih edildiği durumlar ise sırasıyla;
“akşamları evde, sosyal / bilimsel toplantılara katılırken, heyecanlı bir akşam
yemeği için dışarıda, sıcak hava koşullarında, gece yatmadan önce, nemli hava
koşullarında ve sportif faaliyetlerde fiziksel aktivitelerden önce” olarak tespit
edilmiştir. “hiçbiri” seçeneğinin ortalaması 4,31 olup grafiğin solunda ayrı
olarak konumlanmıştır.
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Genel olarak gül kokusunun Grafik 12’deki gruplaşmasına bakıldığında;
kırmızı ve mavi küme grafiğin solunda “hiçbiri” seçeneği ile yakın
konumlandığından gül kokusu için bu kümelerde yer alan ortamların tercih
edileceği ve sakinlik – huzur, sıcaklık veren istenilen durumlarda tercih
edilebilecek bir koku türü olduğu söylenebilir.

Grafik 13. Paçuli Kokusunun Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Grafik 13’deki paçuli kokusunun tercih edildiği ortamlara ait bulgular
değerlendirildiğinde; ifadelerin tek grup halinde toplandığı görülmüştür.
Araştırmaya katılan gençlerin paçuli kokusunu az düzeyde tercih ettikleri
belirlenmiştir (maks=2,50 ve min= 1,27). Grafik 13’de görüldüğü gibi “hiçbiri”
seçeneğinin gruptan çok uzağa konumlandığı görülmüştür.
Genel olarak paçuli kokusunun gruplaşma değeri incelendiğinde; aritmetik
ortalamanın en yüksek olduğu (4,40) “hiçbiri” seçeneğinin diğer gruptan çok
farklı bir koordinatta konumlandığı Grafik 13’de görülmüştür, bu bulgudan
yola çıkarak paçuli kokusunun araştırmaya katılan üniversite öğrencileri
tarafından herhangi bir ortamda tercih edebilecekleri koku türü olmadığı
söylenebilir.
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Aşağıda yer alan grafiklerde (14-26) kokuları farklı yönlerden
tanımlayan sıfatlara ait çok boyutlu ölçekleme haritaları ve bu tanımlayıcılara
ait aritmetik ortalamaları gösteren tablolar birlikte verilmiştir. Kokuları
tanımlayan bu sıfatlara ait grafik ve tablolarda yer alan veriler birbirleri ile
ilişkilendirilerek yorumlanmıştır.
Aritmetik ortalama tablosunda yer alan veriler kırmızı, mavi ve yeşil
olarak renklendirilmiştir. Kırmızı olarak renklendirilen bölüm yüksek düzeyde
tercih edilen sıfatları içermektedir. Bu sıfatların ortalamaları üç ve üzeri
değerleri kapsamaktadır. Mavi olarak renklendirilen bölüm orta düzeyde tercih
edilen sıfatları içermektedir. Bu sıfatların ortalamaları iki buçuk ve üzeri
değerleri kapsamaktadır. Yeşil olarak renklendirilen bölüm de ise; düşük
düzeyde tercih edilen sıfatları içermektedir. Bu sıfatların ortalamaları iki
buçuğun altı değerleri kapsamaktadır.
Grafiklerde yer alan kümeler, aritmetik ortalamalara benzer şekilde
renklendirilmiştir. Kırmızı kümede; yüksek düzeyde tercih edilen duyusal
tanımlayıcılar, mavi kümede; orta düzeyde tercih edilen duyusal tanımlayıcılar,
yeşil kümede; düşük düzeyde tercih edilen duyusal tanımlayıcılar
konumlanmıştır.
Grafiklerin verileri yorumlanırken; aritmetik ortalaması yüksekten bir alt
düzeye hareket eden tanımlayıcılar o koku için niteleyici sıfat grubuna dahil
edilmemiştir. Bunun tersine düşük düzey ortalamasından çıkıp, bir üst düzeye
hareket eden tanımlayıcılar ise; kokuyu niteleyen sıfat grubuna dahil edilmiştir.
Aritmetik ortalamada bir grup içerisinde yer alıp, çok boyutlu ölçekleme
haritasında bu gruplardan her hangi biriyle hareket etmeyip ayrı konumlanan
sıfatlar ise; turuncu olarak renklendirilmiştir.
Çok boyutlu ölçekleme haritası kokuları tanımlayan sıfatların
belirlenmesinde oldukça büyük bir kolaylık sağlamıştır. Örneğin Grafik 14’de
yüksek ortalama değeri alan “ağır” ve “temiz, doğal, taze” gibi birbirine zıt
sıfatların birlikte hareket etmesi kokunun tanımlanmasını karmaşık hale
getirebilir. Çok boyutlu ölçekleme haritası bu çelişkinin oluşmasını
engelleyerek “ağır” sıfatını yeşil kümede konumlandırmış “temiz, doğal,
taze” sıfatlarının yer aldığı kırmızı kümeyi bu sıfattan ayıklamış;
araştırmaya katılan örneklem grubumuzun kokular hakkındaki düşüncelerini
daha net anlamamıza yardımcı olmuştur.
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3.1.2. Hoş Kokuların Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Bulgular
ve Yorum
Tablo 4. 14-26 Numaralı Grafiklerde Kullanılan Kodlamaların Tanımı

S18.x.1 Ekşi
S18.x.2 Klasik
S18.x3. Serinletici / Naneli
S18.x.4 Güçlendirici
S18.x.5 Canlandırıcı
S18.x.6 Moda
S18.x.7 Temiz
S18.x.8 Modası Geçmiş
S18.x.9 Kadınsı
S18.x.10 Çiçeksi
S18.x.11 Taze
S18.x.12 Meyvemsi
S18.x.13 Yeşil
S18.x.14 Bitkisel
S18.x.15 Lüks / Elegant
S18.x.16 Yumuşak
S18.x.17 Erkeksi
S18.x.18 Akılda Kalıcı
S18.x.19 Modern / Çağdaş
S18.x.20 Benim Koku Türüm
S18.x.21 Doğal
S18.x.22 Rahatlatıcı
S18.x.23 Karakter Sahibi
S18.x.24 Genç
S18.x.25 Romantik
S18.x.26 Zevk Verici
S18.x.27 Baharatsı
S18.x.28 Tatlı
S18.x.29 Sıcak
S18.x.30 Sert Kimyasal
S18.x.31 Ağır
Grafiklerde kullanılan semboller Tablo 4’de verilmiştir. Buna göre
“S18” anketteki soru numarasını, “x” kokuyu, “1’den 31’e” kadar olan
rakamlar ise kokuyu tanımlayan sıfatları tanımlamaktadır.
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Grafik 14. Portakal Çiçeği Kokusunun Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Grafik 14 incelendiğinde; ankete katılanlar portakal çiçeği kokusunu;
“çiçeksi, bitkisel, temiz, doğal, taze, akılda kalıcı, rahatlatıcı ve yeşil” sıfatları
ile kırmızı kümede tanımladıkları gözlenmiştir (maks = 4,11 ve min =2,95).
Portakal çiçeği kokusu mavi kümede ise; “kadınsı, canlandırıcı, tatlı, genç,
yumuşak, zevk verici, meyvemsi ve güçlendirici” olarak tanımlanmıştır (maks
= 3,51ve min =2,52). Yeşil kümede ise; “serinletici / naneli, sert kimyasal,
erkeksi, ekşi ve baharatsı” tanımları yer almıştır. Grafikte yukarıda sayılan üç
farklı kümenin oluştuğu gözlenmiştir. Kırmızı küme grafiğin solunda
konumlanırken, yeşil küme grafiğin sağına yerleşmiştir. Ancak yüksek düzey
içinde olan “kadınsı ve canlandırıcı” sıfatları orta düzey içinde konumlanırken
“ağır” tanımlayıcısı düşük düzey içerisinde konumlanmıştır.
Portakal çiçeği kokusunu; “çiçeksi, bitkisel, temiz, doğal, taze, akılda
kalıcı ve rahatlatıcı” sıfatları ile tanımlanabilmektedir. Buna karşın “ağır,
modası geçmiş ve klasik” sıfatları portakal çiçeği kokusu için tanımlayıcı
özellik taşımadığı düşünülmektedir.
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Grafik 15. Yasemin Kokusunun Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Yasemin kokusunun tanımlayıcı sıfatlarına ilişkin Grafik 15
incelendiğinde mavi renkteki orta düzeye ait kümenin oluşmadığı
gözlemlenmektedir. Ankete katılanlar yasemin kokusu için “çiçeksi, bitkisel,
doğal, temiz, kadınsı, taze, rahatlatıcı, romantik ve zevk verici” sıfatlarını
kırmızı kümede tanımladıkları belirlenmiştir (maks = 3,99 ve min =2,50).
Kırmızı küme grafiğin sol kısmında konumlanmıştır. Bu koku yeşil kümede ise
“canlandırıcı, tatlı, yumuşak, sıcak, ekşi, karakter sahibi, genç, benim koku
türüm, güçlendirici, lüks/elegant, baharatsı, modern çağdaş ve moda” olarak
tanımlanmıştır (maks = 2,93 ve min =1,77). Yeşil küme ise grafikte orta ve sola
yakın olarak ve son olarak ayrışan turuncu kümeler; sağda konumlanmışlardır.
Grafik 15’teki çok boyutlu ölçekleme haritası incelendiğinde; aritmetik
ortalamaya göre mavi kümede yer alması gereken “rahatlatıcı, romantik ve
zevk verici” çok boyutlu ölçekleme haritasında kırmızı kümede ve
“canlandırıcı, tatlı, yumuşak ve sıcak” ise yeşil kümede yer almıştır. Verilen
tanımlayıcı sıfatlardan “ağır, akılda kalıcı ve modası geçmiş, klasik, sert
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kimyasal, yeşil, ekşi, serinletici naneli ve erkeksi” sıfatları belli düzeyler içinde
yer almasına rağmen bu sıfatlar bağımsız olarak küme dışında konumlanmıştır.
Kokunun biyolojik özelliği olan “çiçeksilik” kırmızı kümede yer alırken,
aritmetik ortalamaya göre orta düzeyi temsil eden mavi kümede yer alması
gereken “meyvemsi” tanımlayıcısının haritada ayrışarak yer alması, yasemin
kokusunun örneklem grubu tarafından biyolojik olarak doğru tanımlandığını
gösterir nitelikte olduğu söylenebilir.
Araştırmaya katılan üniversite gençleri tarafından, koku tanımlamaya
yönelik sıfatlar bir arada değerlendirildiğinde; yasemin kokusu için “çiçeksi,
bitkisel, doğal, temiz, kadınsı, taze, rahatlatıcı, romantik ve zevk verici”
sıfatlarının tanımlayıcı olduğu söylenebilir. Bu karşın “ağır, akılda kalıcı,
modası geçmiş, meyvemsi, klasik, sert kimyasal, yeşil, ekşi, serinletici/
naneli ve erkeksi” sıfatları ise tanımlayıcı özellikte olmadığı ifade edilebilir.

Grafik 16. Şeftali Kokusunun Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Çok Boyutlu Ölçekleme
Haritası

Grafik 16’daki çok boyutlu ölçekleme haritasında şeftali kokusunun
tanımlayıcı sıfatlarına ilişkin kümeler incelendiğinde kümelenmenin iki ana
grupta olduğu, orta düzeyde yer alması gereken mavi kümenin oluşmadığı
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görülmektedir. Ankete katılanların şeftali kokusunu “meyvemsi, tatlı, kadınsı,
taze, doğal, canlandırıcı, akılda kalıcı, temiz, zevk verici, genç, rahatlatıcı,
yumuşak, sıcak, romantik, bitkisel, moda, modern/çağdaş güçlendirici, karakter
sahibi ve lüks/elegant” sıfatlarının kırmızı kümede yer aldığı belirlenmiştir
(maks = 4,71 ve min =2,60). Düşük düzey olarak yeşil kümede yer alan
tanımlayıcılar ise; “benim koku türüm, klasik, yeşil, serinletici/naneli, modası
geçmiş, ağır, erkeksi, baharatsı ve sert kimyasal” şeklinde konumlanmıştır
(maks = 2,82 ve min =1,30).
Grafik 16’da yüksek düzeyi temsil eden kırmızı kümede yer alması
gereken ve bir kokunun yapısal karakterini vurgulayan “çiçeksi” tanımlayıcısı
kırmızı kümenin uzağında konumlanmıştır. Mavi kümede yer alması gereken
“karakter sahibi ve lüks/elegant” sıfatları ise yüksek düzeyde tanımlanan
kırmızı kümede yer almışlardır. Yine orta düzeyde yer alan “benim koku
türüm” özelliğinin yeşil kümede konumlandığı tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan üniversite öğrencileri tarafından koku tanımlamaya
yönelik sıfatlar bir arada değerlendirildiğinde; koku için ifade edilebilecek
olumlu duyusal tanımlayıcıların kırmızı kümede bir arada toplandığı ayrıca
mavi kümede yer alması gereken; “karakter sahibi ve lüks/elegant” sıfatlarının
ortalamasının orta düzeyde olmasına rağmen yüksek ortalamaların yer aldığı
kümede gruplaşmasıyla hemen hemen tüm olumlu özelliklerin; “meyvemsi,
tatlı, kadınsı, taze, doğal, canlandırıcı, akılda kalıcı, temiz, zevk verici,
genç, rahatlatıcı, yumuşak, sıcak, romantik, bitkisel, moda,
modern/çağdaş güçlendirici, karakter sahibi ve lüks/elegant” kırmızı
kümede bir araya geldiği görülmektedir. Bundan yola çıkarak, şeftali
kokusunun katılımcılar tarafından olumlu sıfatlarla tanımlandığı söylenebilir.
Yüksek ortalamaya sahip olmasına rağmen kokunun yapısal özelliğini
vurgulayan “çiçeksi” sıfatının ayrışarak şeftali kokusu için tanımlayıcı özellik
olmaktan çıktığı ve “meyvemsi” koku ailesine ait olan şeftali kokusunun doğru
tanımlandığı açıkça görülmektedir.
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Grafik 17. Aldehit Kokusunun Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Grafik 17’deki kümelenmeler incelendiğinde; kümelenmenin 2 ana
grupta olduğu yüksek düzeyde yer alması gereken kırmızı kümenin oluşmadığı
görülmektedir. Aldehit kokusunun tanımlayıcı sıfatlarına ilişkin çok boyutlu
ölçekleme haritasına bakıldığında; aldehit kokusunda mavi renkte kümelenen
sıfatlar; “akılda kalıcı, canlandırıcı, meyvemsi, ekşi, yumuşak, karakter sahibi,
tatlı, zevk verici, genç, lüks elegant, sıcak, romantik, modern çağdaş, moda ve
benim koku türüm” olarak tanımlanmıştır (maks = 2,92 ve min =1,25). Düşük
düzeydeki yeşil kümede ise sırasıyla “ağır, modası geçmiş, sert kimyasal,
güçlendirici, erkeksi ve klasik” sıfatları yer almıştır (maks = 3,81 ve min
=2,21).
Ancak Grafik 17’deki çok boyutlu ölçekleme haritası incelendiğinde;
aritmetik ortalaması yüksek olan “ağır, modası geçmiş, sert kimyasal” sıfatları
bu gruptan ayrılarak yeşil kümede yer almışlardır. Orta düzeyde tercih edilen
“güçlendirici, klasik ve erkeksi” sıfatları da yeşil kümede konumlanmıştır.
Düşük düzeyde tercih edilen “yumuşak, karakter sahibi, tatlı, zevk verici, genç,
lüks/elegant, sıcak, romantik, modern çağdaş, moda ve benim koku türüm”
tanımlayıcıları da kendi kümesinin dışında mavi kümede yer almışlardır.
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Aritmetik ortalaması farklı üç düzey içinde tanımlanan “bitkisel, doğal, temiz,
yeşil, serinletici/naneli, kadınsı, çiçeksi, rahatlatıcı, taze ve doğal ” sıfatları
kümeler içerisinde yer almayıp bağımsız olarak turuncu renkteki kümelerde
konumlanmıştır. Aldehit kokusunda çok boyutlu ölçekleme haritası ve
aritmetik ortalamalar karşılaştırıldığında birbirinden farklı düzeylerin farklı
kümelerde kümelendiği dikkat çekmektedir.
Araştırmaya katılan üniversite gençleri tarafından koku tanımlamaya
yönelik sıfatlar bir arada değerlendirildiğinde; biyolojik özelliği bulunmayan
aldehit kokusunda, tanımlayıcılar içerisinde biyolojik özellik tanımlayan
sıfatlar ayrışırken yalnızca “meyvemsi” biyolojik tanımlayıcısı aldehit
kokusunda tanımlayıcı olarak gözlenmiştir. Ayrıca aldehit kokusunu
tanımlayan sıfatların; “akılda kalıcı, canlandırıcı, meyvemsi, ekşi, yumuşak,
karakter sahibi, tatlı, zevk verici, genç, lüks/elegant, sıcak, romantik,
modern/çağdaş, moda ve benim koku türüm” olduğu söylenebilir. Ayrıca

Grafik 18. Mİsk Kokusunun Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Çok Boyutlu Ölçekleme
Haritası
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kadınsı ve erkeksi olmamakla birlikte benim koku türüm tanımlayıcısının
kullanılması kokunun uniseks olarak nitelendirildiği dikkat çekmektedir.
Grafik 18’deki misk kokusunun tanımlayıcı sıfatlarına ilişkin çok
boyutlu ölçekleme haritasına bakıldığında; araştırmaya katılan üniversite
öğrencilerinin misk kokusunu; “taze, bitkisel ve çiçeksi” kırmızı kümede
tanımladıkları saptanmıştır (maks = 3,15 ve min =3,06). Misk kokusu mavi
kümede; “rahatlatıcı, modası geçmiş, yeşil, akılda kalıcı, romantik, meyvemsi
ve karakter sahibi” olarak tanımlanmıştır (maks = 2,58 ve min =2,50). Yeşil
kümede ise; “ekşi, benim koku türüm ve baharatsı” olarak bulunmuştur.
Grafik 18’deki çok boyutlu ölçekleme haritasında aritmetik ortalaması
yüksek olan “temiz” sıfatı bu gruptan uzakta ve tek başına hareket etmiştir.
Orta düzeyde tercih edilen “klasik ve erkeksi” sıfatları da küme dışında
konumlanmıştır. Ayrıca düşük düzeyde tercih edilen “ekşi ve benim koku
türüm” tanımlayıcıları da kendi kümesinin dışında bağımsız olarak yer almıştır.
Bu durumda misk kokusunun “erkeksi” bir koku türü olmadığı söylenebilir.
Misk kokusu hayvansı koku ailesine ait bir koku türüdür. Ancak
araştırmaya katılan üniversite öğrencileri bu kokuyu adlandırmada ve koku
ailesini tanımlamada başarısız olmuşlardır. Tanımlayamadıkları bu kokuyu
biyolojik olarak “çiçeksi” bulmuşlardır. Bunların dışında misk kokusu; “taze,
bitkisel, kadınsı, tatlı ve canlandırıcı” bulunmuştur.
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Grafik 19. Vanilya Kokusunun Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Vanilya kokusunun tanımlayıcı sıfatlarına ilişkin Grafik 19’daki çok
boyutlu ölçekleme haritası dikkate alındığında; ankete katılanların vanilya
kokusunu “tatlı, kadınsı, yumuşak, sıcak, akılda kalıcı, zevk verici, rahatlatıcı,
genç, temiz, taze ve romantik” sıfatları ile kırmızı kümede yer aldıkları
gözlemlenmektedir (maks = 4,43 ve min =3,49). Vanilya kokusu için mavi
kümede ise; ”bitkisel, lüks/elegant ve güçlendirici” tanımlayıcıları yer
almaktadır (maks = 2,95 ve min =2,83). Düşük düzeyi tanımlayan yeşil küme
grafiğin sağında konumlanarak; “ağır, modası geçmiş, serinletici/naneli, yeşil,
ekşi ve sert kimyasal ” sıfatları içermektedir(maks = 2,14 ve min =1,46).
Grafik 19’da kümelenme üç ana grupta gerçekleşmiştir. Grafiğin sağ ve
alt kısmında koku için tanımlayıcı özellik içermeyen sıfatlar konumlanmıştır.
Ancak kırmızı kümelenmenin birbirine yakın ama iki ayrı kümede olduğu
gözlemlenmektedir. Yüksek düzeyi temsil eden kırmızı kümede yer alması
gereken “canlandırıcı, moda, karakter sahibi, benim koku türüm ve
modern/çağdaş” orta düzeyi temsil eden mavi küme grafiğin orta kısmında
konumlanırken “doğal, çiçeksi ve meyvemsi” ayrışarak grafiğin alt kısmına
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yerleşmiştir. “Klasik ve baharatsı” sıfatları ise mavi kümeden ayrışarak yeşilde
kümelenmiştir. Düşük düzeyli yeşil renkte kümelenmesi gereken “ağır”
sıfatının ise ayrışarak konumlandığı gözlenmiştir.
Araştırmaya katılan üniversite öğrencileri tarafından koku tanımlamaya
yönelik sıfatlar bir arada değerlendirildiğinde; vanilya kokusunun “tatlı,
kadınsı, yumuşak, sıcak, akılda kalıcı, zevk verici, rahatlatıcı, genç, temiz,
taze ve romantik” bir koku olduğu söylenebilir. Ancak katılımcılar için
vanilya kokusunun; “ klasik ve baharatsı” bir koku olmadığı gözlenmektedir.
Biyolojik olarak doğru tanımlanamamakla birlikte diğer biyolojik
tanımlayıcılarda bu koku için uygun bulunmamıştır. Koku aile tanımlama
sonuçlarında da küçük bir grup tarafından baharatsı bir koku olduğu
tanımlanmıştır.

Grafik 20. Sandal Ağacı Kokusunun Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Grafik 20’deki sandal ağacı kokusunu tanımlayan sıfatlara ilişkin çok
boyutlu ölçekleme haritası incelendiğinde; yüksek düzeyde tanımlanan kırmızı
kümede “doğal, bitkisel, temiz, taze ve çiçeksi” tanımlayıcılarının
konumlandığı (maks = 3,46 ve min =3,19), orta düzeyde tanımlanan mavi
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kümede “karakter sahibi, yumuşak, genç, ekşi, modası geçmiş, zevk verici,
klasik, sert kimyasal ve sıcak ”sıfatlarının konumlandığı (maks = 2,86 ve min
=2,52), düşük düzeyde tanımlanan yeşil kümede ise “romantik ve benim koku
türüm”(maks = 2,31 ve min =2,25) sıfatları bulunmaktadır.
Grafik 20’de yer alan kümelenmeler incelendiğinde; üç farklı renge ait
kümelenmenin varlığı, ayrışan tanımlayıcıların bulunduğu, kırmızı ve mavi
kümelerin 2 tane oluştuğu gözlemlenmektedir. Çok boyutlu ölçekleme
haritasında aritmetik ortalamanın dışında hareket eden sıfatların durumu ise
şöyledir; kırmızı kümede yer alması gereken “ağır ve kadınsı” sıfatların kendi
kümesindeki tanımlayıcılardan ayrıştığı ve “akılda kalıcı” sıfatının da yeşil
kümede konumlandığı gözlemlenmektedir. Mavi kümede yer alması gereken
“erkeksi” tanımlayıcısı ayrışırken, “canlandırıcı, yeşil tatlı, rahatlatıcı,
serinletici/naneli ve meyvemsi” yüksek düzeyi temsil eden kırmızıda
kümelendiği ve “modern/çağdaş” sıfatının ise düşük düzeyi temsil eden
yeşilde kümelendiği gözlemlenmektedir. “Güçlendirici, moda, baharatsı ve
lüks/elegant” sıfatları mavi kümede ve “romantik” sıfatının ise ayrı
konumlandığı belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan üniversite öğrencileri tarafından sandal ağacı
kokusunu en iyi tanımlayan sıfatın “doğal” sıfatı olduğu söylenebilir.
Tanımlayıcı sıfatlar arasında bulunan biyolojik özelliklerin neredeyse tamamı,
sandal ağacı için tanımlayıcı bulunmuştur. Bu da kokunun biyolojik olarak
tanımlanamadığını gösterir niteliktedir. Haritada görüldüğü gibi “kadınsı ve
erkeksi” sıfatları ayrıştığı gözlemlenmekte ve uniseks olduğu düşünülmemektedir.
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Grafik 21. Çimen Kokusunun Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Çok Boyutlu Ölçekleme
Haritası

Çimen kokusunun tanımlayıcı sıfatlarına ilişkin Grafik 21’deki çok
boyutlu ölçekleme haritasındaki kümelenmeler dikkate alındığında; kırmızı
kümenin ikiye bölündüğü ve diğer gruplardan uzakta konumlandığı
belirlenmiştir.
Sıfatların ağırlıklı olarak mavi kümede yer aldıkları
gözlemlenmektedir. Ankete katılanların çimen kokusunu “yeşil, bitkisel, doğal,
taze, temiz, ağır, canlandırıcı” sıfatları ile yüksek düzey olan kırmızı kümede
tanımladıkları belirlenmiştir (maks = 4,14 ve min =3,00). Çimen kokusu mavi
kümede ise; “yumuşak, genç, tatlı, sert kimyasal, rahatlatıcı, güçlendirici ve
modern/çağdaş” sıfatları yer almaktadır (maks = 2,87 ve min =2,55). Düşük
düzeyi temsil eden yeşil kümede ise; “sıcak zevk verici, karakter sahibi,
serinletici/naneli, lüks/elegant, klasik, romantik, moda, benim koku türüm,
baharatsı” tanımlayıcıları konumlanmıştır (maks = 2,50 ve min =1,26).
Aritmetik ortalamaya göre kırmızı kümede yer alması gereken “meyvemsi,
ekşi, çiçeksi ve akılda kalıcı” sıfatları, mavi kümede yer alması gereken
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“kadınsı” tanımlayıcısı ve yeşil kümede yer alması gereken “erkeksi” sıfatı
ayrışarak farklı noktalara dağıldıkları gözlemlenmektedir.
Araştırmaya katılan üniversite öğrencileri tarafından koku tanımlamaya
yönelik sıfatlar bir arada değerlendirildiğinde; çimen kokusu, biyolojik olarak
doğru tanımlanmaktadır. Bu kokunun kırmızı kümede yer alan sıfatlarla; “yeşil,
bitkisel, doğal, taze, temiz, ağır, canlandırıcı” tanımlanacağı söylenebilir.
“Kadınsı ve erkeksi” sıfatlarının ayrışmasıyla, bu kokunun cinsiyete dair bir
özellik taşımadığı söylenebilir. Ayrıca “benim koku türüm” tanımlayıcısının
düşük düzeyde yer alıyor olması her iki cinsiyet için de istenen koku türü
olmadığının işareti olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte “modası geçmiş”
tanımlayıcısının yüksek düzeyde yer alması ve “moda” tanımlayıcısının düşük
düzeyde yer alıyor olması, çimen kokusunun kişiler tarafından hoş kokmak için
kullanılabilecek bir koku olmadığı anlamına gelebilir.

Grafik 22. Amber Kokusunun Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Çok Boyutlu Ölçekleme
Haritası

Grafik 22’deki amber kokusunun tanımlayıcı sıfatlarına ilişkin çok
boyutlu ölçekleme haritasındaki kümelenmeler incelendiğinde 3 farklı düzeyde
kümelenmenin olduğu yalnızca tek bir sıfatın ayrıştığı gözlemlenmektedir.
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Kırmızı kümede yer alan sıfatlar; “modası geçmiş, temiz, doğal, erkeksi, taze,
çiçeksi, kadınsı, rahatlatıcı, genç, akılda kalıcı ve yeşil” olarak gözlemlenmiştir
(maks = 4,14 ve min =2,33). Amber kokusu için mavi kümede ise; “yumuşak,
klasik, canlandırıcı, karakter sahibi, zevk verici, moda, romantik, meyvemsi,
modern/çağdaş, lüks/elegant, benim koku türüm, tatlı, serinletici/naneli,
güçlendirici ve sıcak” sıfatları yer almaktadır (maks = 2,98 ve min =2,27).
Düşük düzeyi temsil eden yeşil kümede ise; “ağır, sert kimyasal ve ekşi”
tanımlayıcıları konumlanmıştır (maks = 2,36 ve min =1,85). Aritmetik
ortalamaya göre kırmızı kümede yer alması gereken “bitkisel” sıfatı ayrışmış,
yeşil kümede yer alması gereken “serinletici/naneli, güçlendirici ve sıcak”
mavi kümede yer almıştır. Yeşil kümede yer alması gereken “baharatsı”
sıfatının en yüksek düzeye geçerek kırmızı kümede konumlandığı
gözlemlenmektedir.
Amber kokusuna ait araştırma sonucu bir arada değerlendirildiğinde;
katılımcı üniversite öğrencileri; amber kokusunu “baharatsı” olarak
tanımlandığı, ayrıca “çiçeksi” ve “meyvemsi” tanımlamaları kırmızı ve mavi
kümelerde yer aldığı için biyolojik olarak hayvansı koku ailesine ait olan koku
için doğru bir tanımlama yapılamadığı söylenebilir. Hem aritmetik ortalamaya
göre hem de çok boyutlu ölçekleme haritasına göre yüksek düzeyde yer alan
“kadınsı ve erkeksi” sıfatlarının aynı kümede yer alması bu kokunun
“uniseks” bir koku olduğunu düşündürtürken “benim koku türüm” sıfatının
da mavi kümede yer almasından dolayı, bu kokunun uniseks ve beğenilen bir
koku olduğunu söyleyebiliriz.
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Grafik 23. Bergamot Kokusunun Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Çok Boyutlu
Ölçekleme Haritası

Grafik 23’de bergamot kokusunun tanımlayıcı sıfatlarına ilişkin çok
boyutlu ölçekleme haritasında ankete katılanların, bergamot kokusunu
“meyvemsi, taze, doğal, canlandırıcı, temiz, rahatlatıcı, serinletici/naneli,
akılda kalıcı, güçlendirici ve genç” sıfatları ile yüksek düzey olan kırmızı
kümede tanımladıkları belirlenmiştir (maks = 3,98 ve min =3,23). Bergamot
kokusu mavi kümede ise; “yeşil, tatlı, zevk verici, sıcak, benim koku türüm,
karakter sahibi, moda, yumuşak, lüks/elegant, romantik, modası geçmiş,
modern/çağdaş ve baharatsı” sıfatları yer almaktadır (maks = 3,00 ve min
=1,64). Düşük düzeyi temsil eden yeşil kümede ise; “erkeksi, ağır, sert
kimyasal” tanımlayıcıları konumlanmıştır (maks = 2,32 ve min =1,76).
Aritmetik ortalamaya göre kırmızı kümede yer alması gereken “ekşi, bitkisel
ve kadınsı” sıfatları ayrışarak konumlanırken “yeşil” sıfatı ise mavi kümede
konumlanmıştır. Mavi kümede yer alması gereken “çiçeksi ve klasik”
tanımlayıcıları ayrışarak konumlanmıştır. Yeşil kümede yer alması gereken
“moda, yumuşak, lüks/elegant, romantik, modası geçmiş, modern/çağdaş

Dr. Ömür UÇAR | 72

ve
baharatsı”
sıfatlarının
ise
mavi
kümede
kümelendikleri
gözlemlenmektedir.
Bergamot kokusu turunçgiller koku ailesine ait bir koku türüdür. Grafik
23’de kırmızı küme diğer kümelerden uzakta konumlandığı için bergamot
kokusunun bu kümede yer alan sıfatlarla; “meyvemsi, taze, doğal,
canlandırıcı, temiz, rahatlatıcı, serinletici/naneli, akılda kalıcı, güçlendirici
ve genç” tanımlanabilir. Ancak araştırmaya katılan üniversite öğrencileri bu
kokuyu “meyvemsi” ve onu destekleyen “taze, doğal, canlandırıcı” gibi
sıfatlar ile yüksek oranda tanımladıkları için kokunun doğru tanımlandığı
söylenebilir. Bergamot kokusu “kadınsı” bulunmamıştır, “erkeksi” sıfatı da
düşük düzeyde tanımlanmıştır ve “benim koku türüm, lüks/elegant,
karakter sahibi” gibi sıfatların mavi kümede tanımlanması, kokunun
beğenildiğini göstermektedir. Bu durumdan yola çıkarak bergamot kokusunun
uniseks bir koku olduğu söylenebilir.

Grafik 24. Çam Kokusunun Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Çok Boyutlu Ölçekleme
Haritası
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Grafik 24’de çam kokusunun tanımlayıcı sıfatlarına ilişkin çok boyutlu
ölçekleme haritasına bakıldığında haritada yer alması gereken üç düzeyden biri
olan mavi kümenin yer almadığı gözlemlenmektedir. Çam kokusu için kırmızı
kümede yer alan tanımlayıcılar ”bitkisel, doğal, yeşil, erkeksi, temiz,
serinletici/naneli ve canlandırıcı” olarak belirlenmiştir(maks = 3,81 ve min =
3,02). Yeşil kümede ise; ”çiçeksi, karakter sahibi, baharatsı, klasik, genç, zevk
verici, sıcak, romantik, yumuşak, tatlı, modern/çağdaş, meyvemsi, benim koku
türüm, moda ve lüks/elegant” sıfatlarının düşük düzeyde kümelendikleri
belirlenmiştir (maks = 2,41 ve min =1,24). Aritmetik ortalamaya göre kırmızı
kümede yer alması gereken “ağır, sert kimyasal, modası geçmiş ve ekşi”,
mavi kümede yer alması gereken “taze, akılda kalıcı, güçlendirici ve
rahatlatıcı” ve yeşil kümede yer alması gereken “kadınsı” tanımlayıcılarının
ayrışarak konumlandıkları gözlemlenmektedir.
Araştırmaya katılan üniversite öğrencileri tarafından koku tanımlamaya
yönelik sıfatlar bir arada değerlendirildiğinde; çam kokusunun ”bitkisel, doğal,
yeşil, erkeksi, temiz, serinletici/naneli ve canlandırıcı” sıfatları ile yüksek
düzeyde tanımlanıştır. Bu tanımlayıcılar kokunun biyolojik olarak doğru
tanımlandığına işaret etmektedir. Koku “erkeksi” bulunurken “kadınsı”
olarak tanımlanmadığı söylenebilir. Kokunun beğenildiğini vurgulayan
“moda, akılda kalıcı, benim koku türüm, lüks/elegant ve modern gibi”
tanımlayıcılar yeşil kümede yer aldığı için çam kokusunun istenilen bir koku
türü olmadığı söylenebilir.
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Grafik 25. Gül Kokusunun Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Çok Boyutlu Ölçekleme
Haritası

Gül kokusunun tanımlayıcı sıfatlarına ilişkin Grafik 25’deki çok boyutlu
ölçekleme haritası dikkate alındığında; ankete katılanların gül kokusunu
“çiçeksi, temiz, doğal, bitkisel, taze, yumuşak, rahatlatıcı ve tatlı” sıfatları ile
kırmızı kümede yer aldıkları belirlenmiştir (maks = 4,21 ve min =3,04). Grafik
25’de gül kokusu için orta düzeyde olan mavi kümelenmenin oluşmadığı
gözlenmektedir. Yeşil kümede ise; “sıcak, romantik, genç, karakter sahibi,
benim koku türüm, meyvemsi, güçlendirici, zevk verici, moda, yeşil, serinletici
naneli, modern çağdaş ve lüks/ elegant” sıfatlarının yer aldığı
gözlemlenmektedir (maks = 2,80 ve min =1,74).
Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında; yüksek düzeyi temsil eden
kırmızı kümede yer alması gereken ve bir koku için istenmeyecek özelliklerden
olan “ağır, modası geçmiş, sert kimyasal” sıfatları ayrışırken; olumlu ya da
olumsuz denilemeyecek özelliklerden ”kadınsı ve klasik” sıfatları birbirinden
ayrı ve diğerlerinden uzakta konumlanmıştır. “Akılda kalıcı” sıfatı ise mavi
kümede yer alan “canlandırıcı” ile beraber ayrışarak kümelenmiştir. Yine orta
düzeyde yer alan “erkeksi” özelliğin tek başına ayrıştığı ve “sıcak, romantik”
sıfatlarının da düşük düzeyde yer alan yeşil kümede yer aldığı
gözlemlenmektedir. Düşük düzeydeki yeşil kümede yer alması gereken “ekşi
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ve baharatsı” tanımlayıcılarının da ayrışarak birlikte hareket ettiği
belirlenmiştir.
Örneklem grubu tarafından koku tanımlamaya yönelik sıfatlar bir arada
değerlendirildiğinde; “çiçeksi, temiz, doğal, bitkisel, taze, yumuşak,
rahatlatıcı ve tatlı” sıfatlarının gül kokusu için tanımlayıcı olduğu
söylenebilir. sıfatlar arasında bulunan ve koku ailelerini tanımlayan çiçeksi,
meyvemsi, baharatsı vb. Tanımlayıcıların yer alması gül kokusunun doğru
olarak tanımlandığına işarettir. Çünkü “çiçeksi” tanımlayıcısı, yüksek düzey
olan kırmızı kümenin içinde yer alırken; “meyvemsi, baharatsı” ifadeleri
düşük düzeyde ve ayrışarak haritada yer bulduğu görülmektedir.
Türk toplumunda camilerde ve dinsel törenlerde sıklıkla kullanılan gül
kokusunun kadınsılık ve erkeksilik tanımlayıcılarından uzak kaldığı
gözlemlenmektedir. Ozan(2009)’da benzer bir yorum yapmıştır; “kuzey
ülkelerinde gül kokan erkeğe garip bakılır, Türkiye’de ise Sirkeci’de camiden
çıkan erkeklerin sakalı gül kokar”. Gül kokusunun ülkemiz için kadınsılık ve
erkeksilik özellik taşımaması bu nedene bağlanabilir.

Grafik 26. Paçuli Kokusunun Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Çok Boyutlu Ölçekleme
Haritası
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Grafik 26 incelendiğinde, paçuli kokusunun diğer kokulardan farklı
olarak tek grupta kümelendiği görülmektedir. Tanımlayıcı sıfatlarına ilişkin
çok boyutlu ölçekleme haritasında yalnızca düşük düzeyde yer alan yeşil küme
ve ayrışan turuncu kümeler göze çarpmaktadır. Yeşil kümede yer alan
tanımlayıcılar ” yeşil, ekşi, temiz ve akılda kalıcı, klasik, baharatsı,
serinletici/naneli, çiçeksi, canlandırıcı, güçlendirici, karakter sahibi, rahatlatıcı,
meyvemsi, yumuşak, kadınsı, lüks/elegant, zevk verici, modern/çağdaş,
romantik, moda, tatlı, genç, sıcak ve benim koku türüm” olarak sıralandığı
gözlemlenmektedir (maks = 2,71 ve min =1,17). Kokuyu tanımlayan sıfatların
aritmetik ortalamalarına bakıldığında; yüksek düzeyde tanımlanan “ağır, sert
kimyasal, modası geçmiş, bitkisel ve doğal” sıfatlarının harita üzerinde ayrıştığı
ve “ağır” tanımlayıcısının diğer sıfatlardan oldukça uzağa konumlandığı
gözlemlenmektedir. Aritmetik ortalaması orta düzeyde yer alan sıfatlardan
“erkeksi” ayrışmış ve diğerleri “yeşil, ekşi, temiz ve akılda kalıcı” ise yeşil
kümede kümelenmiştir. "Erkeksi” sıfatı ise; tek başına konumlanmıştır. Düşük
düzey içerisinde bulunan “taze” sıfatı ise ayrışarak ait olduğu yeşil kümeden
uzağa düştüğü gözlemlenmektedir.
Aritmetik ortalaması 4,27 ile en yüksek olan “ağır” sıfatı haritanın en
sağına ayrışmıştır. Haritanın diğer boyutunda yer alan “taze” sıfatı “ağır”
sıfatına en uzak konumlanan tanımlayıcıdır. Bu iki tanımlayıcının anlam
bakımından da birbirlerine zıt oldukları söylenebilir. Sonuç olarak; paçuli
kokusunu, 31 tanımlayıcı içerisinden en iyi tanımlayan sıfatın “ağır” sıfatı
olduğu söylenebilir. Paçuli kokusunu; “sert kimyasal, modası geçmiş, bitkisel
ve doğal” sıfatları ile tanımlanmıştır. Yine bu sıfatlara yakın olarak
konumlanan “erkeksi” sıfatının paçuli kokusu için uygun olduğu, “taze”
sıfatının ise paçuli kokusu için tanımlayıcı olarak uygun olmadığı söylenebilir.

4. SONUÇ
4. 1. Hoş Kokuların Tercih Edildiği Ortamlara İlişkin
Sonuçlar
Kokunun tercih edildiği ortamlar; sosyal yaşamda kullanılabilecek
zamanlar, günün vakitleri ve hava koşulları şeklinde üç farklı grupta ele
alınmıştır.
Ankete katılan üniversite öğrencilerinin her gün iş yerinde kullanmak
istedikleri kokular sırasıyla; şeftali, vanilya, amber, sandal ağacı, yasemin, gül,
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bergamot, portakal çiçeği ve misk olarak belirlenmiştir.
Sakin bir hafta sonunda evde kullanmak istedikleri kokular; vanilya,
şeftali, gül, portakal çiçeği, amber, bergamot, çimen, yasemin, sandal ağacı ve
misk’tir.
Heyecanlı bir akşam için dışarıda kullanmak istedikleri kokular ise;
şeftali, vanilya ve portakal çiçeği olarak saptanmıştır.
Sosyal /bilimsel (düğün, organizasyonlar vs.) toplantılara katılırken kullanmak
istedikleri kokular; şeftali, vanilya, sandal ağacı, amber, bergamot ve portakal
çiçeği’dir.
Sportif faaliyetlerde fiziksel aktivitelerden önce tercih ettikleri kokular;
şeftali, bergamot, çimen, amber, vanilya, misk, yasemin ve portakal çiçeği’dir.
Gece yatmadan önce kullanmayı düşündükleri koku; vanilya’dır.
Sabah kalktığınızda hangi kokuyu tercih edersiniz sorusuna verdikleri cevap
ise; şeftali, vanilya, bergamot, gül, portakal çiçeği, yasemin, amber ve
çimen’dir.
Akşamları evde kullanabilecekleri kokular; vanilya, şeftali ve amber’dir.
Sıcak hava koşullarında tercih edilen kokular sırasıyla; vanilya, bergamot,
çimen, yasemin, şeftali, amber, sandal ağacı, portakal çiçeği ve misk’tir.
Soğuk hava koşullarında kullanmak istedikleri kokular; vanilya,
yasemin, portakal çiçeği, şeftali, amber, sandal ağacı, gül, bergamot, çimen ve
misk’tir.
Nemli hava koşullarında tercih edilen kokular sırasıyla; şeftali, vanilya,
bergamot, yasemin, çimen ve portakal çiçeği olarak belirlenmiştir.

4.2. Hoş Kokuların Tanımlayıcı Sıfatlarına İlişkin Sonuçlar
Çiçeksi, bulunan kokular sırasıyla; gül, portakal çiçeği, yasemin, amber
ve misk’ tır.
Meyvemsi bulunan kokular sırasıyla; şeftali ve bergamot’tur.
Bitkisel ve yeşil olarak algılanan kokular ise sırasıyla; çimen, çam,
sandal ağacı olarak saptanmıştır.
Eril bulunan koku çam iken dişil bulunan kokular sırasıyla; şeftali,
vanilya, yasemin, portakal çiçeği ve misk’tir.
Hem kadınsı hem de erkeksi olarak tanımlanan uniseks kokular ise
sırasıyla; amber, bergamot ve aldehit’tir.
Moda olan kokular sırasıyla; şeftali, vanilya, amber ve aldehit iken

Dr. Ömür UÇAR | 78

modası geçmiş kokular ise; amber, çimen ve paçuli’dir. En klasik koku; sandal
ağacı olarak belirlenmiştir.
Modern kokular ise sırasıyla; şeftali, vanilya, misk, bergamot ve aldehit
olarak bulunmuştur.
Karakter sahibi kokular ise; şeftali, vanilya, amber, sandal ağacı,
bergamot, misk ve aldehit olarak saptanmıştır.
Akılda kalıcı kokular arasında ise sırasıyla; şeftali, vanilya, bergamot,
portakal çiçeği, amber, aldehit ve misk’tir.
Örneklem grubunun lüks olarak nitelediği kokular sırasıyla; şeftali,
vanilya, amber, misk, bergamot, sandal ağacı ve aldehit olarak belirlenmiştir.
Romantik kokular sırasıyla; vanilya, şeftali, yasemin, amber, misk,
bergamot ve aldehit olarak belirlenmiştir.
Tatlı kokular; vanilya, şeftali, gül, sandal ağacı, misk, çimen, amber,
aldehit olarak bulunmuştur.
Sıcak kokular arasında ise; vanilya, şeftali, bergamot, sandal ağacı, misk,
amber, aldehit’in yer aldığı görülmektedir.
Zevk verici kokular ise sırasıyla; şeftali, vanilya, yasemin, amber,
portakal çiçeği, bergamot, sandal ağacı, misk ve aldehit’tir.
Temiz kokular arasında en yüksek değer sahip olanlar ise; şeftali,
bergamot, gül, çimen, portakal çiçeği, vanilya, yasemin, sandal ağacı, amber ve
çam olarak saptanmıştır.
Doğal kokular ise sırasıyla; şeftali, çimen, bergamot, gül, portakal çiçeği,
sandal ağacı, yasemin, çam, amber, paçuli ve misk’tir.
Yumuşak olan kokular sırasıyla; vanilya, şeftali, gül, misk, amber,
çimen, sandal ağacı, portakal çiçeği, bergamot, aldehit olarak bulunmuştur.
Genç kokular arasında en yüksek değere sahip olanlar ise; şeftali,
vanilya, bergamot, amber, çimen, portakal çiçeği ve sandal ağacı’dır.
Canlandırıcı kokular ise; şeftali, bergamot, çimen, çam, sandal ağacı,
misk, vanilya, portakal ağacı, amber ve aldehit olarak belirlenmiştir.
Güçlendirici kokular ise sırasıyla; bergamot, şeftali, çimen, portakal
çiçeği, sandal ağacı, amber ve misk’tir.
Serinletici/naneli kokular arasında ise; bergamot, çam, sandal ağacı ve
amber olarak belirlenmiştir.
Ağır bulunan koku ise; çimen olarak belirlenirken, sandal ağacı ve
aldehit diğer kokularla karşılaştırıldığında ekşi bulunmuştur. Sert kimyasal
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kokular arasında ise sırasıyla; paçuli, çimen ve sandal ağacı yer almaktadır.

4.3. Ankette Yer Alan Sıfatların, Tanımlayıcı Olarak
Kullanılmadığı Hoş Kokular
Portakal çiçeği kokusu için; ağır, modası geçmiş ve klasik sıfatları
kullanılamaz.
Yasemin kokusu için; ağır, akılda kalıcı, modası geçmiş, meyvemsi,
klasik, sert kimyasal, yeşil, ekşi, serinletici / naneli ve erkeksi olduğu
söylenemez.
Şeftali kokusu; çiçeksi değildir. Aldehit kokusu; bitkisel, doğal, temiz,
yeşil, çiçeksi, taze, serinletici / naneli, rahatlatıcı ve kadınsı bulunmamıştır.
Mİsk kokusu için; temiz, erkeksi, ekşi, klasik ve benim koku türüm
sıfatları tanımlayıcı bulunmamıştır.
Vanilya kokusu ise; klasik ,baharatsı,doğal, çiçeksi, meyvemsi ve
erkeksi değildir.
Sandal ağacı kokusunun; ağır, kadınsı, erkeksi ve romantik bir koku
olduğu söylenemez.
Çimen kokusu; meyvemsi, ekşi, çiçeksi, akılda kalıcı, kadınsı ve erkeksi
değildir. Amber kokusunun bitkisel olduğu söylenemezken; bergamot kokusu
için de ekşi, bitkisel, kadınsı, çiçeksi ve klasik olduğu söylenemez.
Çam kokusu; ağır, sert kimyasal, modası geçmiş, ekşi, taze, akılda kalıcı,
güçlendirici, rahatlatıcı ve akılda kalıcı bulunmamıştır.
Gül kokusu; ağır, kadınsı, modası geçmiş, klasik, akılda kalıcı,
canlandırıcı, erkeksi, sert kimyasal, baharatsı ve ekşi değildir.
Paçuli kokusu ise; ağır, erkeksi ve taze sıfatları ile tanımlayıcı
bulunmamıştır.
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