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KOKU KULLANIM KÜLTÜRÜ VE  TÜRKİYE’DE  KOLONYA AMBALAJI 

ÖZET 

Koku kullanımı toplumumuz tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bir kültür olarak 
nitelendirilebilecek koku kullanımı tez içinde tarihsel gelişim ve günümüz kullanım 
alışkanlıklarını ortaya çıkaracak şekilde irdelenmiştir. 

Araştırmanın ikinci ve üçüncü bölümleri Avrupa’da koku kullanım tarihi, Türkiye’de 
koku kullanım tarihi ve Türk tüketim tarihinde kolonya tüketiminin incelendiği 
literatür araştırmasından oluşmaktadır. Yapılan araştırmalar Türkiye’de kolonya 
kullanımının diğer ülkelerden farklı olduğunu göstermektedir. Tez içinde, Türk 
toplumunun koku kullanımında önemli bir yere sahip olduğu için, limon kolonyası 
daha detaylı incelenmiştir. Kolonyanın güzel kokma amaçlarının yanında bir ikram 
unsuru, hediyelik ürün ve hijyen sağlama amaçlı kullanımları toplum içinde bir 
metaya dönüşmesine yol açmıştır. 

Araştırmanın uygulama kısmında kolonya kullanımında, tüketim ve tercihlerdeki 
değişimi en iyi yansıtabileceği düşünüldüğü için niteliksel olarak birbirinden farklı 
kolonya satışı yapan perakendecilerle görüşülmüştür. Perakendecilerden alınan 
görüşler tüketicinin görüşlerini de yansıtması açısından, gündelik yaşamda kolonya 
kullanım alışkanlıklarının anlaşılmasını sağlamıştır. Araştırmanın bulguları ürün 
profili, müşteri profili, satış ve teşhir, ürün ambalajı başlıkları altında irdelenmiştir. 
Perakendecilerde çekilen fotoğraflar, araştırmanın bulgularını güçlendirmektedir.    

Türkiye’deki kolonya pazarının anlaşılması, kolonya üretimin tarihsel gelişiminde 
fikir sahibi olma amacıyla üç kolonya üreticisiyle görüşülmüştür. Koku 
tüketimindeki değişimin daha iyi anlaşılması amaçlanarak ünlü parfümlerin benzerini 
üreten yerli parfüm üreticisiyle de tüketici tercihleri üzerine görüşme yapılmıştır. 
Firmaların ürünleri ve tarihleriyle ilgili bilgiler eklerde daha detaylı anlatılmaktadır. 

Araştırmanın sonucunda, Türk toplumunda limon kolonyasının güzel kokma amaçlı 
kullanımından uzaklaştığı yargısına varılabilir. Limon kolonyası hala en çok 
kullanılan kolonya çeşidi olma niteliğini toplumdaki geleneksel değerlerin yavaş 
yavaş yok olmasıyla kaybetmektedir. 



 
viii 

THE CULTURE OF USING FRAGRANCE AND THE PACKAGING OF  

EAU DE COLOGNE IN TURKEY 

SUMMARY 

The use of fragrance has always been an important issue in the history of our society. 
To reveal the historical evolution and everyday use of fragrance, it is considered as a 
culture in this research. 

In the second and third part of the research, the historical usage of fragrance in 
Europe and Turkey and the fragrance consumption  in Turkey has been  analysed as a 
theoretical study. The researches made, lead to a conclusion which reveals that the 
habits of using cologne is different from other countries. Because of the fact that the 
lemon fragrance cologne has a comman usage in Turkey, this fragrance is observed 
as a case study. Beyond the usage of personal care, it is used as a custom of offering 
to the guests, as a gift to a patient and as a hygienic product. These usages lead 
lemon fragrance be a precious commodity. 

In the experimental research, a qualitative research method is used to reveal the 
change in consumption and preferences of fragrance. Interviews are made with 
different kinds of retailers (a branch of an international supermarket chain, a branch 
of a national supermarket chain, a perfumery, a pharmacy, a fragrance retailer and a 
sale shop of sanitary products) to examine the attitudes and the everyday use of 
fragrance of the consumer. The findings of the research is catogorized as the profile 
of the product, the profile of the client, the sale and disposal issues and the packaging 
of the product. The photos taken in the retailer shops are also used as a supporter of 
the findings.  

To find out the developments in Turkish fragrance market and to reveal the history of 
fragrance production, interviews are made with three fragrance companies.  Because 
of the fact that the percentage of the use of fake perfumes is high, an another 
interview was held with a fake fragrance producer company. The details of the 
companies are revealed in the appendix part. 

As a conclusion of the research, it can be judged that the usage of lemon fragrance is 
far beyond the intention of usage as a personal care product. Furthermore, the value 
given to the lemon fragrance in Turkish culture is being lost each day.
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1. GİRİŞ 

İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren koku, insan hayatında önemli bir yere sahip 

olmuştur. Gerek dini törenlerde, gerek kişisel bakım, güzel kokma amaçlı gerekse 

şifa verici niteliğiyle koku kullanımı temel ihtiyaçlardan sonra önemli bir ihtiyaç 

olarak gündelik hayatta yerini almıştır. Kokunun önemli bir kullanım amacı ise 

toplumda kabul görme isteğinden kaynaklanmaktadır. Toplum içinde kabul görme, 

kişinin yaşamsal ihtiyaçlarından sonra gelen en önemli ihtiyacı olarak sayılabilir. Her 

kültürün yaşam şekli farklıdır ve dolayısıyla hoşa gideni algılama şekli de farklılık 

göstermektedir. Tarihten günümüze güzel kokma, toplum arasında beğenilmeyi de 

beraberinde getirmiştir.  

Tezin ikinci bölümünde geçmişten günümüze güzel koku kullanım tarihi 

anlatılmaktadır. Güzel koku için kullanılan parfüm sözcüğü, Eski Mısır’a 

dayanmaktadır ve Latince kökenlidir. Tezin ana konusu olan kolonya ise bizim 

kültürümüzde farklı olsa da bir parfüm çeşidi olarak ortaya çıkmıştır. Kolonya 

sözcüğü dilimize Fransızca’dan geçen bir sözcük olduğundan, tez içinde de gerekli 

durumlarda orijinal hali, “eau de cologne” sözcüğü kullanılmıştır. Parfüm kullanım 

tarihi içinde din, eğlence, temizlik olgularına, toplumsal yaptırımlara 

değinilmektedir. Tezde, Avrupa parfüm tarihinde bir parfüm çeşidi olarak anlatılan 

kolonyanın, Türkiye’de kullanımı amaç ve şekil itibariyle Avrupa’dan farklıdır. 

Batıdan gelen bir ürün olmasına karşın hiç bir ülkede ülkemizde olduğu kadar 

benimsenmemiş olan kolonya, “Türk Tarihinde Parfüm” başlığı altında incelenmiştir.  

Türkiye’de kolonya kullanımı bir kültür öğesi olarak nitelenmektedir. Kolonya 

kullanım alışkanlıkları, zamanla değişime uğrasa da, ülkenin her kesiminde farklı 

amaçlarla, farklı çeşitlerde kullanımı devam etmektedir. Tezin ikinci bölümünde 

kolonya kullanım alışkanlıklarına değinilerek, kültürün alışkanlıklara ve tercihlere 

yansıması irdelenmeye çalışılmıştır. Kolonya kullanım alışkanlıklarının irdelenmesi 

için, toplumun yapısındaki, tüketim ve tüketici alışkanlıklarındaki değişimlerin, 

kolonyanın toplum içindeki statüsünün belirlenmesi önemli adımlar olmuştur. Tezin 

üçüncü bölümünde Türkiye’de değişen alışveriş mekanları, tüketim şekli, gelir ve 
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refah seviyesi, demografik özellikler tarih sürecinde incelenerek kolonya tüketim ve 

kolonya kullanım kültürüne etkileri daha iyi anlaşılacaktır. 

Ambalaj ise tüketimi etkileyen önemli bir unsur olarak üçüncü bölümde ele 

alınacaktır. Koku için ambalaj, diğer ürünlerde olduğundan çok daha önemlidir. 

Kokuların sözcüklere dökülme işlevini görselliği aracılığıyla ambalajları 

sağlamaktadır. Tarihte parfüm ambalajlarının geçirdiği evreler incelendiğinde, 

ambalajın kokudan ayrı düşünülemeyecek bir eleman olduğu açıkça görülmektedir. 

Bölümde tüketimi etkileyen bir unsur olarak ambalajın reklam, marka, estetik, 

fonksiyona yönelik özelliklerinden bahsedilmiştir. Türkiye’de de tarih süreciyle 

birlikte kolonya ambalajındaki değişim yine üçüncü bölümde irdelenecektir. 

Ambalajın kültürle doğrudan ilişkisi kullanım alışkanlıkları ve kullanılmakta olan 

ambalajlarla ortaya çıkacaktır. 

1.1. Problemin Tanımlanması 

Türk toplum yapısı, alışkanlıkları kolonya kullanımını bir kültür öğesine 

dönüştürmüştür. Parfümün seyreltilmiş bir şekli olarak ülkemize giren kolonya daha 

sonraları ayrı bir değer kazanmış ve parfümden bağımsızlaşmıştır. Yakın zamana 

kadar sadece yüksek gelir seviyesindeki kişilerin parfüm tüketimine gücü 

yetmekteyken, orta ve alt gelir seviyesi için kolonya güzel koku, hediyelik eşya 

görevi görmüş ve halk ritüellerini devam ettirmede bir araç olmuştur.  

Günümüzde tüketim mekanlarının dönüşümü, süpermarketlerden alışveriş kolaylığı 

ile çok çeşitli kolonya raflarda yerini almaktadır. Kullanımı bu kadar yoğun olan bir 

ürünün ambalajı ise piyasada çeşitli markalar olmasına rağmen, neredeyse tek tip 

denecek şekildedir. Çoğu marka birbirine yakın hacimlerde kolonya satarken, 

ambalaj şekilleri silindir, büyük boylar için bidon; ambalaj malzemeleri cam ya da 

ağırlıklı olarak plastiktir. Günümüzde parfüm ambalajlarına bakıldığında ise hepsinin 

ayrı bir kimliği vardır. Bu kimlik içerdiği kokuyla doğrudan bağlantılıdır. Oryantal 

bir kokuya kokuyu sembolize etmesi açısından oryantal bir ambalaj tasarlanmaktadır. 

Kolonya tipleri arasında en fazla kullanılan limon kolonyası ise her markada 

birbirine yakın ambalaja sahiptir. Değişen kullanıcı kitlesi ve parfümün hayatımızda 

daha önemli bir statüye ulaşması, bu tip firmaların kokulu kolonya denilen parfümeri 

tip kolonya üretimine geçmesinden, pazardaki hedef  kitlesinin içine gençleri de 

aldığı anlaşılmaktadır. Kişisel gözlemler sonucunda, kokulu kolonya ambalajlarında 
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da özgünlük bulunmamaktadır. Hepsi birbirinin benzeri ya da ithal ürünlerin benzeri 

ambalajlara sahiptir. 

Kolonya bir kültürü temsil etmektedir, önceleri salonun önemli köşesinde vitrinde 

saklanan kolonyanın artık dolap içinde gizlenmesinden, ambalajın çağımızdan geri 

kaldığı sonucu çıkarılabilir mi? Kolonya kullanım kültürü ve kolonya ambalajı 

etkileşim içinde ele alınarak, ambalajdaki değişimlerin kültürün değişimiyle 

paralelliği tez içinde sorgulanacaktır. 

1.2. Araştırmanın Hedef ve Amaçları 

Kültür kavramının dinamik ve değişken yapısından dolayı, zaman içinde değişime 

uğramış olabileceği düşünülen Türk tüketicisinin kolonya kullanım alışkanlıkları 

irdelenecektir. Kentleşme, gelir seviyesi, göçler, tüketim mekanlarının değişimi, 

yaşam tarzlarının değişimi, genç tüketici kitlesinin önemli bir pazar haline 

dönüşümünün kolonya kullanımına etkisi saptanacaktır. Toplum katmanları arasında 

hangi amaçlarla kullanıldığı, nerelerden satın alındığı, geleneklerin korunup, 

korunmadığı, kolonyaya verilen değer belirlenecektir. Bu bilgiler ışığında piyasadaki 

çeşitli ambalajlar incelenecek, toplum ihtiyaçlarını, isteklerini karşılayabilmesi 

ölçülmüş olacaktır. 

1.3. Literatürde Araştırma Konusu Üzerine Yapılmış Mevcut Çalışmalar  

Çalışmada, tarihte güzel koku kullanımının irdelenmesi çeşitli yabancı kaynaklardan 

yapılmıştır. Bu kaynaklardan antik çağdan başlayarak orta çağda ve günümüze değin 

koku kullanım alışkanlıkları, kokuyla gündelik yaşam ilişkileri öğrenilmiştir. Koku 

kullanımının Avrupa’da temizlik olgusuyla iç içe olmasından dolayı temizlik 

kültürüyle ilgili literatürden de yararlanılmıştır. Osmanlı ve Türk tarihinde koku 

kullanımına ilişkin literatürde yeterli kaynağa rastlanamamaktadır. 14 Nisan–30 

Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen “Kutsal dumandan, sihirli 

damlaya: Parfüm” adlı sergi ve bunun bitiminde yayınlanan aynı adlı katalog (2005), 

Türk tarihinde güzel koku kullanımını anlatması ve kolonyanın ülkemize girişinden 

itibaren çeşitli ambalajları belgelemesi niteliğiyle tezde yararlanılan önemli bir 

kaynak olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’de parfüm tarihi araştırmalarında Aybala 

ve Nejat Yentürk’ün (2001 ve 2005) makalelerine ve İstanbul Ansiklopedisine 

başvurulmuştur. 



 
4 

Türk tüketim tarihini irdelemek ve bunun sonucunda kullanım ve tüketim 

kültüründeki değişimleri anlayabilmek açısından Orçan’ın “Modern Türk Tüketim 

Kültürü” (2004) adlı yayını tarihsel süreç içinde Türk tüketimindeki değişimi 

belgeleyen önemli bir kaynaktır. Bilimsel  literatürde kolonya tüketimi ile ilgili bire 

bir örtüşen kaynaklara rastlanamamaktadır. Kültür tanımına ve özelliklerine tez 

içinde kısaca değinilerek, kolonya kullanım kültürünün nitelikleri gösterilmek 

istenmiştir.  

Tüketimi etkileyen önemli bir unsur olan ambalaj ise pazarlama unsurlarıyla birlikte 

ele alınmıştır. Doğrudan kültür ve ambalaj tasarımı arasında ilişki kuran bir kaynağa 

rastlanmamıştır. Bu nedenle ambalaj tasarımı ile ilgili yararlanılan kaynaklar ambalaj 

ve ürünü pazarlama yönünden ele alan pazarlama ve güncel tasarım kitaplarından 

ibarettir. Endüstri ürünleri tasarım tarihi kitaplarında ise parfüm ambalajına 

değinilmediği görülmektedir.  

1.4. Araştırmanın Kapsam ve Sınırları 

Tezin kapsamında kolonya kullanımı ve yaşanılan kültür irdelenmektedir. Kültür 

konusu çok kapsamlı bir konu olduğu için kültürün tanımına ve özelliklerine, 

kolonya kullanım kültürünün daha iyi anlaşılabilmesi için kısaca yer verilmiştir. 

Kolonya, parfümün bir çeşidi olduğu için genel olarak parfüm kullanımı ele 

alınmıştır. Daha alt başlıklarda ülkemizde bir kültür unsuruna dönüşen kolonya 

kullanımına değinilmiştir.  

Tüketim ise kültürle etkileşim halindedir. Tezde Türk tüketim alışkanlıklarının 

incelenmesinin nedeni, zamanla kolonya kullanımındaki değişimlerin nedenini 

belirlemek içindir. Tüketim ve tüketici davranışlarının incelenmesi ise başlı başına 

bir tez konusu olacaktır. Bu nedenle tezin kapsamında ambalaj, tüketim ve kolonya 

kullanım kültürü bir üçgen oluşturularak  ele alınmıştır.  

Ambalaj tasarımı içerisinde hiç şüphe yok ki, parfüm ambalajının önemli bir yeri 

vardır. Günümüz ambalaj tasarımını incelemeden önce, parfüm ambalajının 

gelişimine tarih sürecinde yer verilmiştir. Günümüzde her kokuya özgü tasarımlar 

yapılan parfüm ambalajları ise geniş kapsamlı olduğu için tezde sadece genel hatlarla 

ele alınmıştır. Türk ambalaj tasarımları ele alınarak, özellikle kolonya ambalajı 

araştırma kapsamında tutulmuştur. 
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1.5. Araştırmada Uygulanan Yöntem 

Araştırmada amaçlanan, kolonya kullanım kültürünü irdelemek, günümüzdeki koku 

tüketimini belirlemek ve bunun sonucunda hangi ambalajın neden kullandığını 

anlamaktır. Tercihlerde ve ambalajlardaki değişim, yaşam tarzı ve kültürdeki 

değişimi ortaya çıkarmakta yararlı olacaktır. 

Piyasada ürünlerinin satışını kendi yapan küçük ölçekteki ve büyük ölçekteki 

üreticiye yönelik anket hazırlanmıştır. Hazırlanan sorularla Türkiye’de kolonya 

tüketiminin boyutu, nerelerde daha fazla olduğu, kolonya satış kanalları, hedef 

kitleler, ambalaja verilen önem ölçülmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte 

perakendeciye sorulmak üzere sorular hazırlanmıştır. Bu sorular İstanbul’un yüksek 

ve alçak gelir semtlerindeki eczane, süpermarket, ucuzluk market, bakkal, kozmetik 

ve sıhhi malzeme dükkânlarına yönelik hazırlanmıştır. Perakendecinin tüketici 

kullanım alışkanlıkları ve davranışına yönelik gözlemleri bulunmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca satmakta oldukları ürünler ve ambalajlarıyla ilgili yorumları irdelenmeye 

çalışılmıştır. Perakendeciye sorulacak sorularla değişik katmanlardaki Türk 

tüketicisinin, ürünü ne kadar sıklıkta, nerede kullandığı, eskiye göre kullanımındaki 

değişiklikler, kolonya kullanım alışkanlıkları saptanmaya çalışılacaktır. 

Mevcut büyük firma ambalajlarının yanı sıra küçük ölçekli üreticilerin kullanmakta 

oldukları ambalajlar da satış yerinde incelenecektir. 
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2. PARFÜM VE KOLONYA KULLANIMI 

2.1. Parfüm ve Kolonyanın Tanımı 

Parfüm, Türk Dil Kurumu sözlüğünde şişelenmiş güzel koku olarak 

tanımlanmaktadır. Kolonya ise içinde, limon, lavanta, tütün vb. bitkilerin yağı 

bulunan, hafif kokulu alkollü madde olarak tanımlanmaktadır. Tarihte kolonya,   

parfümün bir çeşidi olarak değerlendirilmiştir. Çeşitli doğal (bitkisel ve hayvansal 

kaynaklar) ve sentetik esansların etanol ya da etanol-su karışımıyla belirli oranlarda 

damıtılmasıyla üretilir. Esans oranları parfüm için % 10-30, eau de toilette için % 5-

20, kolonya için ise % 2-5 arasındadır. Limon kolonyası için en az 70°, diğer 

kolonyalar için 60° alkol kullanılır. 80°’nin üzerinde alkol kullanımı tercih edilmez 

(Büyük Larousse Ansiklopedisi, 1986). 

2.2. Parfüm ve Kolonya Kullanımının Tarihte İncelenmesi 

Parfümün tarihçesi günümüzden beş bin yıl öncesine dayanır. Mısırlılar, Museviler, 

Asurlular, Yunanlar, Romalılar ve Araplar parfümü kendilerine özgü incelmiş 

biçimde kullanmaya başlamışlardır. Dinsel amaçlarla, tıbbi amaçlarla ya da güzel 

kokma isteği, kişisel bakım amacıyla kullanılmaya başlanan parfüm her dönemde ve 

her kültürde bir ihtiyaç olarak görülerek günümüze kadar gelmiştir. 

Parfümün ilk kullanımı Eski Mısır’a dayanmaktadır. Parfümün bulunuşu ağaçları 

yakarken, bu ağaçların çevreye hoş koku yayıldığının fark edilmesiyle olmuştur. 

Parfüm sözcüğü de Latince ‘per’ içinden, ‘fumum’ duman sözcüklerinden 

oluşmuştur. Eski Mısır’da kokulu ağaçlar yakılarak dini ritüellerde, cenaze 

merasimlerinde Tanrı’ya armağan olarak sunulmuştur. Parfüm, cenaze merasiminin 

önemli bir unsuruydu (Genders, 1972). MÖ 5000 tarihine dayanan kral mezarlarında 

kokulu yağ izleri ve parfüm kapları bulunmuştur (Yentürk A., 2005). Yoksulların 

cenazelerinde ise gerçek maddelerin yokluğunun duyulmaması için tabutlara parfüm 

şişeleri resmedilirdi (Genders, 1972). Eski Mısır toplumu MÖ 3000 tarihinden 

başlayarak, kişisel bakım amaçlı güzel kokuları kullanmış, vücutlarını güneşten 

korumak, nemlendirmek için  kokulu yağlarla masaj yapmışlardır. O dönemde sabun 
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bilinmediği için kokulu yağlar, merhemler temizlik gereci olarak kullanılmıştır. 

Farklı koku üretiminde kendi topraklarında bulunan hammaddeler yanında Arabistan, 

Hindistan ve Çin’den hammadde getirtmişlerdir. Farklı uygarlıklarla yaptıkları 

ticaret, gelenek ve  kullanım alışkanlıklarında değişimlere neden olmuştur (Yentürk 

A., 2005). İbraniler, Asurlular, Babilliler, Persler ve Yunanlar Mısır parfüm sanatını 

devam ettiren uygarlıklar olmuşlardır.                                                                                                        

 

Şekil 2.1 Başlarında parfüm konileri olan Mısırlı kadınlar ve erkekler     

(Yentürk A., 2005. Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya: Parfüm) 

 Kokulu çiçek ve ağaçlara tutkun olan Babilliler, tapınaklarını esans kokularıyla 

doldurarak, dini ritüellerinde kokulu bitki ve ağaçları kullanırlardı. MÖ 7. yüzyılda 

da Babil, Doğu kokularının ticaretinin ve parfüm üretiminin merkezi konumundaydı. 

Asurlular güzel kokuları büyük miktarda tüketirler, kadınları vücutlarını yumuşatmak 

için süngertaşıyla ovaladıktan sonra kendilerini en pahalı kokularla parfümlerlerdi 

(Genders, 1972). Eski Doğu’da ün yapmış Asur parfümleri, bedensel temizliğin yanı 

sıra ruhsal temizlik amaçlı da kullanılmaktaydı (Yentürk A., 2005). MÖ 600’lerden 

400’lere kadar varlığını sürdürmüş olan Persler ise gül yetiştirmek için kendilerine 

geniş alanlar ayırmışlardır (Genders, 1972). 

MÖ 6. y.y.’da  Kudüs’te parfümcülük daha çok kadınların icra ettiği bir meslek 

olmuştur. İbraniler dinsel ve resmi törenlerde tütsüler yakıp, vücutlarına kokulu 

merhemlerle masaj yaparlardı. Kokulu maddelerin kullanımına İncil’de de 

rastlanmaktadır. Hrıstiyanlar da Museviler ya da diğer çok tanrılı dinlerde olduğu 

gibi, dinsel törenlerde kutsal emanetlerin yağlanmasında ve mekanları kokulandırma 

amaçlı güzel kokulara başvurmuşlardır (Yentürk A., 2005). 

Parfümün Tanrı katından geldiğine inanılan Eski Yunan’da parfümcüler genellikle 
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kadın idi. Doğu etkisinin çok belirgin olduğu Eski Yunan parfümcülüğünde 

Hindistan, Mısır ve Babil parfüm sanatlarının etkileri açıkça görülmüştür. Bu 

dönemde Atina’da koku satan dükkânların sayısının artmış olduğu kaynaklarca 

belirtilmektedir. Yunanlılarda vücudun farklı yerlerine farklı kokular sürmek gibi bir 

adet vardı (Yentürk A., 2005). Eski dönem parfüm kokularının, kişisel haz 

uyandırması dışında diğer bir niteliği şifa verici oluşuydu. Parfüm, yüzyıllar boyunca 

da bu amaçla kullanılmıştır (Genders, 1972). 

Eski Roma’da doğu aromaları bilinmese de parfüm günlük hayatta önemli yer 

almaktaydı. Kokulu maddelerin kullanımı, Eski Yunan’da olduğu gibi Roma’da da 

dinsel gerekçelerle başlayıp, günlük hayata geçmiştir. Romalılar kokulu maddelere 

düşkünlüğü nedeniyle her şeyi parfümlemişlerdir. Çiçeklerin kurutulup yastıkların 

içine doldurulması, Roma kadınlarının çiçekten yapılmış tuvalet suyuyla banyo 

yapmaları, savaştan dönenlere özel banyolar hazırlanması buna örnek gösterilebilir 

(Genders, 1972). Bizans İmparatorluğunda kokulu madde kullanımı en az Roma’daki 

kadar fazladır. Mısır’dan İstanbul’a düzenli olarak baharat ve misk geldiği çeşitli 

kaynaklarca doğrulanmaktadır. Yentürk A., (2005) ’e göre İstanbul’da eczacılar, 

merhemciler, ilaç satıcıları dışında kozmetik gereçleri satan meslek grupları 

oluşmuştur.  

Parfümcülük sanatının asıl büyük devrimcisi Araplar kabul edilmektedir. Günümüz 

modern parfümcülük sanatına geçişin belirleyici adımını 8. ve 9. yüzyıllarda 

damıtma yönteminin buluşuyla, Araplar atmıştır (Groom, 1997). Damıtma 

konusunda ve uzun süre dayanabilen kokulu suların elde edilmesi yolunda önemli 

çalışmalar yapan Cabir ibn Hayyan ve El-Kindı’nın yazdıkları kitaplar çığır açıcı 

olmuştur. 11. yüzyılda kokulu yağı çiçeklerden damıtarak gül suyunu elde eden kişi 

tıp doktoru İbni Sina’dır. Bununla birlikte, İslam toplumunda önemli yeri olan gül 

suyu üretimi geniş boyutlara ulaşmıştır. Hz. Muhammed’in güzel kokulara 

düşkünlüğü, İslam dininin güzel kokuların kullanımını sünnet olarak kabul etmesi bu 

kokuların kullanımını artırmıştır. Ortaçağ İslam dünyası parfümcülüğü, kadın ve 

erkekler için ayrı kokular üretmek gibi çok öncü bir tutum izlemiştir. Galiye adı 

verilen çok pahalı, zengin kesim tarafından tercih edilen parfümlerin yanı sıra 

masrafı az olan, ucuz türde parfümlerin de üretilmesi modern parfümcülüğün 

pazarlama taktiklerinin Ortaçağ’da keşfedilmiş olması açısından önemlidir (Yentürk 

A., 2005). Arap doktorlar parfümü hastalarını iyileştirmek için kullanmışlardır. Çok 
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çeşitli baharat, bitki ve aromatik özlere ulaşımın rahat olması ve doğu kökenli 

bitkilerin parfüm yapımında tercih edilir olması, Arapların bu alanda ilerlemesine 

neden olmuştur (Genders, 1972). MS 1000 yılı civarında Araplar baharat ve kokulu 

madde ticaretinde tekeli kendi ellerinde tutmaktaydılar. Arapların baharat ve 

esanslara erişim rahat olsa da, günümüzdeki anlamında parfümcülük Doğu yerine 

Avrupa’da başlamıştır. 

2.2.1. Avrupa’da Parfüm Tarihi 

Modern parfümcülüğün başlangıcı 11. ve 12. y.y.’da seferden dönen Haçlıların 

yanlarında parfümü Avrupa’ya getirmesiyle gerçekleşmiştir (Groom, 1997). 

Dönemin önemli ticaret yolu olan Venedik, doğu kokularının batıya açılmasında 

büyük rol oynamıştır. Bu nedenle başlangıçta İtalya parfümcülük sanatının merkezi 

konumundadır (Hurton, 1995). Daha önce Arapların elinde bulunan bazı yerlerin 

Haçlılar tarafından ele geçirilmesiyle Arapça kitaplar düzenli olarak Latince’ye 

çevrilmiş, böylece Antikçağ, Arap ve diğer kültürlere ait bilgilerin Avrupa’ya 

aktarımı sağlanmıştır. Parfüm sanatı ve parfüm kültüründe Doğu uygarlıkları ile 

karşılaştırıldığında Avrupa parfümcülüğü bu dönemden sonra gelişmeye başlamıştır. 

Bugünkü anlamıyla parfüm ise Avrupa’da ancak 14. y.y.’da ortaya çıkmıştır. Kokulu 

yağların ve alkolün bir karışımı olan ilk modern parfüm Eau d’Hongrie, “Macaristan 

Suyu” üretilmiştir. Bu parfümün içeriğinde gülsuyu ve biberiye bulunmaktadır. 

Macaristan Kraliçesi Elizabeth için güzelliğini ölüme kadar koruyacağı vaadiyle 

hazırlanan parfüm, kolonyanın öncüsü olarak nitelendirilmiştir (Genders, 1972). 16. 

yy sonunda Venedik’in koku ticareti üzerindeki etkisinin azalmasına neden olarak 

Hindistan yolunun Portekizlilere açılması gösterilebilir. Portekizlilerin baharat ve 

kokulu maddeleri yerel üreticilerinden alması sonucunda, fiyatlarda düşüş yaşanmış, 

bununla birlikte 17. ve 18. y.y.’da çok çeşitli kokuların bol miktarda kullanım 

olanağı doğmuştur (Yentürk A., 2005). 1555 yılında Rosetti’nin, parfümcülük 

sanatına ilişkin yayımlanan ilk kitabında 19. yy büyük parfümeri mağazalarının 

kataloglarında yer alan losyonlar, parfüm bileşimleri, diş macunları, ağız yıkama 

suları, pudralar, sabun küreleri, sıvı sabunlar ve kozmetikler gibi ürünlerinin çoğu 

yer almaktadır (Hurton, 1995).  

Parfümün Fransa’ya geçişi ise Catherina de Medici’nin Fransa prensi II. Henri ile 

evlenmesiyle sağlanmıştır. Catherina de Medici Floransa’dan Paris’e kendi 

parfümcülerini de getirmiş ve içlerinden René adlı parfümcünün Paris’te açtığı 
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dükkân oranın en seçkin adreslerinden biri olmuştur. Çeşitli kaynaklarda bu 

dükkânın adına rastlanmaktadır. Catherina de Medici ile birlikte gelen bir başka 

İtalyan parfümcünün Grass’a yerleşerek esans elde etmek üzere çiçek yetiştirmeye 

başlaması da Fransız parfümcülüğüne büyük katkıda bulunmuştur (Yentürk A., 

2005). 

16. y.y.’da merhemcilik, eczacılık ve parfümcülük uzun süre ilişkili meslekler 

olduktan sonra parfümcülük bağımsızlaşıp, saygın bir meslek kolu haline gelmiştir. 

İtalya’da önemli bir moda aksesuarı olan eldivenin üreticileri, derilerdeki kötü 

kokudan kurtulmak için parfümcülerle çalışmaya başlamıştır. Döneminde parfümlü 

eldivenler çok popüler olmuştur (Hurton, 1995). 

2.2.1.1. Maskeleme Amaçlı Parfüm Kullanımı 

Bu dönemde giysilerin deri bölümleri ve aksesuarlar ağır kokularla 

parfümlendirilmiştir. Ağır kokuların kullanımı sadece modadan kaynaklanmıyordu, 

asıl amaç vücut kokularını maskelemektir. 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa’da parfüm 

kullanımının artışındaki en önemli neden, veba ve diğer salgın hastalıklarla mücadele 

için yanlış sağlık bilgilendirmesi sonucunda banyoların kapatılması olarak 

görülmektedir. Fransa ve İngiltere’de sokaklar balçık içinde, lağım çukurları açıkta 

bulunmaktadır. Evlerde tuvalet bulunmamasından dolayı dışkılar sokağa dökülmekte, 

kentin ileri gelen mekanlarında da bunun farklı olmadığı görülmektedir. Sokaklarda 

kokulu çiçeklerle dolaşmak, parfüm bulundurmak sadece estetik bir davranış değil, 

sokakların kokusunu hissetmemek amacıyla yapılmaktaydı (Hurton, 1995). Banyo 

yapmanın vücudun dengesini bozduğuna inanan halk, doktorlar tıbbi gerekçe 

önermedikçe yıkanmaktan kaçınmıştır. 16. y.y. sağlık kitaplarında vücudun 

kokularından arınmak için kuru kuru ovunma ve parfüm her türlü yıkamadan üstün 

tutulmuştur. Yüzyılın metinleri, ısrarla vücudun temizliğinden söz ederken, 

banyodan bahsedilmemiştir. Görünen bölümlerin yıkanması üzerinde durulmuştur. 

“Sabahları yüzü soğuk suyla yıkamak sağlıklı olduğu kadar temiz bir şeydir.” 

(Vigarello, 1985). Dönem kitaplarında temizlenmeden bahsedilse de bu dönemde 

gerçekten ”yıkamak” amaçlanmamıştır. Ağır, yoğun parfümlerin yaygınlaşmasının 

ikinci nedeni ise bir yanlış anlaşılmadır: doktorlar antik çağlardan beri, bazı yağların 

mikrop kırıcı olduğunu savunmaktadır. Ne kadar ağır koku sürünülürse, veba, tifo, 

kolera gibi salgın hastalıklardan o kadar çok korunulacağına inanılmaktadır. Bunun 

yanında vücudun doğal kokusunun da vebaya karşı bir çare olduğu düşünülmekteydi 
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ve su, olası mikropların vücuda girişini kolaylaştırıcı bir etken olarak görülüyordu. 

Baştan aşağı temizlenmenin hastalıklara yol açacağı inancından yola çıkarak insanlar 

mutlaka yanlarında koku kapsülleri ve kokulu muskalar bulunduruyordu. Parfümlerin 

solunan havayı düzelttiğine ve salgın hastalıkların bulaşıcılığını engellediğine 

inanılmaktaydı. 16. y.y.’da Fransa’nın Grass ve Montpellier kentleri çiçek üretiminde 

önemli bir merkez haline gelmiştir (Yentürk A, 2005). 

2.2.1.2. Temizliğin Biçim Değiştirmesi 

17. y.y.’da da suya karşı duyulan korkular aynı şekilde devam etmektedir. Su ancak 

ellerin ve ağzın yıkanmasında devreye girmiştir. Karşı kokuya başvurmanın 17. 

y.y.’da da devam ettiği görülmektedir. Parfümün yanı sıra temizlik işlevini yerine 

getiren diğer bir öğe ise çamaşırdır. Çamaşırın beyazlığı ve çamaşır değiştirme cilt 

temizliği yerine geçmekteydi. Temizlik giyimi nitelemekteydi (Vigarello, 1985). Bu 

dönemde gömlek değişimi bir temizlik kuralı halini almıştır.  

18. y.y. ikinci yarısında banyo, toplumda yeni bir varlık kazanmıştır. Banyoya 

alışıldığı tam olarak görülmese de, temizliğin biçiminin değişmesi dolaylı olarak 

banyo yoluyla olmuştur. Banyoya girme adetiyle yavaş yavaş temizlenme yerleşmiş, 

veba çeşidi salgınlar, çeşitli hastalıklar karşısında duyulan korkular unutulmuş ve 

amaçsız kalmıştır. Yine de bu yenilik geleneği hemen sarsmamıştır. Yüzyılın 

ortasında bile, banyonun hala sınırlı kaldığı görülmektedir (Vigarello, 1985). Fransız 

devrimi ve değişen banyo alışkanlıklarıyla, parfüm kullanımında ve koku 

tercihlerinde değişimler olmuştur. Ağır kokular 18. yy ortalarından itibaren 

popülaritesini yitirmiş, hafif kokulu parfümler tercih edilmeye başlanmıştır (Yentürk 

A., 2005). 

2.2.1.3. Kolonyanın Bulunuşu 

Fransız askerlerinin Almanya ile savaşı sonrası ülkelerine dönerken Köln’den 

getirdikleri “Eau de Cologne” Türkçe anlamıyla Köln suyu, (Türkçe’de kolonya 

olarak kullanılagelmiştir) Fransa’da dönemin hafiflik, zerafet sembolü olmuştur. Eau 

de Cologne’un tarihine ilişkin iki ayrı teori bulunmaktadır. Birincisi, 17. y.y.’da 

Floransa’da bir gezgin olarak bulunan Giovanni Paolo Feminis’in şehirde 14. 

y.y.’dan beri rahibeler tarafından ‘aqua reginae’ adıyla üretilmekte olan kokunun 

formülünü alıp, Köln’e döndüğünde üretime başlamasıyla gerçekleşmiştir. Kokuya 

öncelikle ‘Eau Admirable’ adını verdikten sonra üretim Köln şehrinde yapıldığı için 
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‘Eau de Cologne’ ismiyle pazarlamaya başlamıştır. Dükkân’ın işletmesi 1709 yılında 

Feminis’e yardım amaçlı gelen Giovanni Maria Farina’nın kontrolüne geçmiş ve 

koku, kentte ünlenerek kendisinin Farina olduğunu iddia eden kırka yakın dükkânın 

açılmasına neden olmuştur (Pavia, 1995). 

 

Şekil 2.2 Giovanni Maria Farina’nın buluşu kolonya (Pavia, 1996) 

Kokunun doğuşunda ikinci bir teori ise Köln’lü Wilhelm Muelhens’e hediye edilen el 

yazması kitaptaki ‘Aqua Mirabilis’ adlı şifa verici suyun formülünü uygulatmasıyla 

gerçekleşir (Pavia, 1995). Bu koku, bergamut, limon, portakal, neroli, lavanta ve 

biberiye esanslarını içermekteydi. Başlangıçta dahili olarak kullanılmak üzere ‘sağlık 

suyu’ olarak düşünülen kolonya, sindirim sistemi rahatsızlıklarında şeker üzerine 

damlatılarak, şaraba karıştırılarak, antiseptik özelliğinden dolayı ağızda çalkalanarak 

kullanılmaktaydı (Yentürk, 2001). Daha sonraları yüzü, elleri, ayakları hatta zaman 

zaman tüm gövdeyi yıkamak amaçlı kullanılmıştır. Napolyon’un,  eau de cologne’a 

düşkünlüğü çeşitli kaynaklarda görülmektedir. 

                              

Şekil 2.3 Guerlain markasına ait  kolonyalar (Sırasıyla Marsh, 1999, Pavia, 1996 

ve Pavia, 1996) 



 
13 

2.2.1.4. Sentetik Kokuların Bulunuşu 

18. y.y. sonlarında Paris’te açılan ilk parfümerilerin arasında L.T. Piver (1774), 

Houbigant (1775), Lubin (1798) isimleri sayılabilir (Hurton, 1995). 

                                 

Şekil 2.4 L.T. Piver ve Houbigant markalarının parfümleri (Sırasıyla; Kutsal 

Dumandan Sihirli Damlaya: Parfüm, 2005 – Aybala & Nejat Yentürk 

Koleksiyonu, Marsh, 1999, Marsh, 1999 ) 

                                    

Şekil 2.5 L.T. Piver ve Lubin markasına ait kokulu kartlar (Sırasıyla, Yentürk A. 

ve Yentürk N., 1996, Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya: Parfüm, 2005 

Aybala & Nejat Yentürk Koleksiyonu) 

19. yüzyılda doğal kokuların yerini sentetik kokuların alması parfümün daha geniş 

kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Değişen koku tercihleri, bitkisel kokuların tercih  

edilmesi, bitkilerden elde edilen kokuların ayrıştırılmasıyla aynı kokuların yapay 

olarak elde edilmesi olanağını doğurmuştur. Bu buluş parfümün statüsünü 

değiştirmiş, parfümü lüks ürün olmaktan çıkarıp kitlesel ürüne dönüştürmüştür. 

Kokuların sentetik olarak üretilebilmeleri, doğada olmayan kokuların yaratılmasını 

sağlamış ve böylece parfümerinin altın çağı başlamıştır (Yentürk A, 2005).  
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Bu altın çağda Guerlain ismi ön plana çıkmaktadır. 1828’de kurulan önceleri 

ithalatla uğraşan Guerlain, daha sonra koku üretimine başlamış ve kişiye özel 

parfümler yaparak ünlenmiştir. 1892’de ürettiği “Jicky”, bunu takiben Mitsouko ve 

Shalimar adlı parfümleri aynı popülaritede günümüze kadar ulaşmıştır (Pavia, 1995). 

1855 yılı Paris Uluslararası Sergisi’nde parfümler hala “hijyen” başlığı altında yer 

almaktaydı. 1867 yılında gerçekleşen Paris Uluslararası Sergisi’nde ise parfümeri 

ürünleri ayrı bir başlık altında sergilenmiştir. 1834 yılında Londra’da faaliyete geçen 

parfümcü Eugene Rimmel, 1865 yılında parfüm tarihinde  klasik olarak kabul edilen 

“The Book of  Perfumes” kitabını yayımlamıştır (Yentürk A., 2005). 

           

Şekil 2.6 Guerlain firmasının ün yapmış “Jicky”, “Mitsouko”, “Shalimar” ve 

“L’heure Bleue” adlı kokuları (Pavia, 1996) 

20. y.y.’a gelindiğinde parfüm artık, kokusunun yanı sıra şişesi, ambalajı ve reklamı 

ile bir bütün olarak değerlendirilen bir ürün haline gelmiştir. 1905 yılında Francois 

Coty’nin yarattığı L’Origan adlı parfüm, içeriğinde hem doğal hem sentetik 

maddelerin kullanıldığı ilk modern parfüm olma özelliği ile önemlidir.  

                                

Şekil 2.7 Francois Coty’nin ünlü parfümleri “Muguet”, “L’Origan” ve 

”L’Aimant” (Sırasıyla; Marsh, 1999, www.perfumestation.com, 

10.04.2007, Pavia, 1996) 
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2.2.1.5. Moda Dünyasının Parfümeriye Girişi 

1920’lerde I. Dünya savaşının etkileri olumsuz olsa da, parfüm moda dünyasına 

girerek farklı bir statüye ulaşmıştır. Modaevlerinin parfümeriye girişi parfümü 

modanın bir parçasına dönüştürmüştür. Giysi tasarımlarının yanında ilk kez parfüm 

üretmeye başlayan modacı Paul Poiret sayesinde parfümeri dünyasına olağanüstü bir 

çeşitlilik,  yaratıcılık ve rekabet gelmiş, bu alandaki potansiyel ortaya çıkmıştır 

(Hurton, 1995). Modacıların parfümeriye girişinde öncü, dönemin ağır kokularına 

zıt, ambalajı ve imajıyla farklılık yaratan Chanel’in “no: 5”  adlı parfümü olmuştur. 

No: 5 adlı parfüm tüm dünyada çalışan modern kadını temsil etmesi nedeniyle 

önemlidir. Parfümün yaratıcısı Ernest Beaux, kokuyu yaratırken aldehitleri yoğun 

olarak kullanmıştır. Daha sonra aldehitleri bu kadar yoğun olarak kullanan bir başka 

isim ise Arpége  adlı parfümüyle Lanvin olmuştur (Yentürk A, 2005). Modaevlerinin 

parfüm pazarına girmesiyle, lüks giysilere parası yetmeyen orta kesime erişme şansı 

doğmuştur (SHM, 1993).  

   

Şekil 2.8 Chanel, No:5 - Lanvin, Arpege - Nina Ricci‘nin ilk parfümü Couer 

Joie ve l’Air du Temps ( Sırasıyla Pavia, 1996, Marsh, 1999 ve Pavia, 

1996) 

1930’lu yıllarda tüm dünyada ve özellikle Amerika’da yaşanan ekonomik kriz 

nedeniyle parfümcülükte sadelik, pratiklik öne çıkmıştır. Eskinin doğu kokuları, 

süslemeleri yerini fonksiyonel, endüstriyel üretilmiş, ambalajlı parfümlere 

bırakmıştır. 1936-1938 arası dönemde modacı Elsa Schiaparelli şok edici parfüm ve 

ambalajlarıyla parfüm piyasasını canlandırmıştır. Schiaparelli’nin döneminde şok 

edici sıfatıyla bağdaştırılmasında, gerçeküstü izler taşıyan parfümleri ve ürünlerinde 

kullandığı pembe renk neden gösterilebilir (Yentürk A, 2005).  
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Şekil 2.9 Schiaparelli’ye ait “Si” adlı parfüm, ilan ve tanıtım seti (Sırasıyla; 

Pavia, 1996, Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya Parfüm, 2005, Marsh, 

1999) 

1940’lı yılların ikinci yarısında 2. Dünya Savaşı parfüm üretim ve tüketimini 

olumsuz yönde etkilemiştir. Bu yıllarda parfümeri sektörüne Nina Ricci - L’air du 

temps, Christion Dior - Miss Dior adlı parfümleriyle katılmıştır. 1950’lerden itibaren 

parfüm üreticilerinin bir kısmı hala kendi adları ile üretime devam ederken, önemli 

bir kısmı büyük holdinglerin eline geçmeye başlamıştır. 1950’lerde modacıların çoğu 

parfüm endüstrisine adım atmıştır (Yentürk A., 2005). Önemli gelişmelerden bir 

diğeri ise Edmond Roudnitska’nın 1966 yılında Dior firması için tasarladığı erkek 

parfümü, Eau Savage’ı piyasaya sürmesi olmuştur (Pavia, 1995). Bu dönemde 

parfüm reklamlarının artması, endüstrileşmiş parfümün pazarlama yönünde 

ilerleyişini göstermektedir. 60 ve 70’li yıllarda uçucu olması, hafiflik, dinamizm 

izlenimi verdiği için eau de toilette (tuvalet suyu) kullanımı artmıştır (Yentürk A., 

2005). 

 

Şekil 2.10 Dior firması için tasarlanan ilk erkek parfümü  “Eau Savage” (Pavia, 

1996) 
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2.2.2. Türk Tarihinde Parfüm 

Türkler, tarih boyunca Avrupa koku kültürlerinden etkilenmiş, bununla birlikte kendi 

kültürlerini geliştirmişlerdir. İslam dininde koku kullanımının sünnet kabul edilmesi, 

Hz. Muhammed’in güzel kokulara olan düşkünlüğü, güzel kokuların Müslümanlar 

arasında kullanımının gündelik yaşamda ne kadar önemli yer tuttuğunun belirtisidir. 

Osmanlı döneminde kadın ve erkeklerin kullanmakta oldukları parfümler hakkında 

yeterli yazılı kaynak bulunmasa da ıtriyat malzemelerinin yaygın olarak kullanıldığı 

bilinmektedir. Dönem parfümlerinin esanslarının hazırlanış biçimi, bileşimine ilişkin 

kaynak bulmak ise oldukça güçtür.  

2.2.2.1. Osmanlı Döneminde Kullanılan Kokular 

Yaygın kullanımdaki koku çeşitlerinden biri buhur suyu adı verilen yaklaşık 500 yıl 

öncesine dayanan bir kokudur. Buhur suyu imalatı ve dağıtımı büyük bir ciddiyetle 

yapılmaktaydı. Padişaha, saray mensuplarına, vükelaya, hareme, ulemaya zarif 

şişeler içinde dağıtılmakta ve Hırka-i Şerif Alayı’na davetiye yerine geçmekteydi 

(İstanbul Ansiklopedisi, 1963). Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden elde edilen 

bilgilere göre, buhur suyu halk tarafından da kullanılmaktaydı. İstanbul’da misk 

satıcıları ve gül suyu esnafından temin edilmekteydi. Bileşimi ve hazırlanışı 

günümüze dek ulaşmış olan buhur suyu, çeşitli esansların buhurdan içinde 

kaynatılmasıyla elde edilmektedir. Dönemde ellerin bu kokulu suyla yıkanması bir 

adet halini almıştır (Yentürk N., 2005). 

İslam dünyasında bir meta olarak kabul gören gül suyunun, Osmanlı döneminde 

kullanımı oldukça fazladır. Süs güllerinden ayrılan kokulu güllerin üretimi ancak 

belirli bölgelerde yapılabildiği için gül suyu ve gül yağı değerli niteliktedir. Gül 

suyu, konuk ağırlama geleneklerinin en önemli unsuru olarak görülmüştür. Ziyarete 

gelen kişiye buhur suyu yanında gül suyu da ikram edilmektedir. Bununla birlikte 

mevlitlerde, hac karşılamalarında konukların eline gül suyu serpme adeti vardır. Bu 

kokuya verilen değer, yeni yapılan ya da onarılan bir caminin gül suyu ile 

yıkanmasından anlaşılmaktadır. Parfümeri amaçlı kullanımının yanı sıra tıbbi amaçlı 

da kullanılmıştır. Cilt ve göz hastalıklarında kullanılan koku, Ortaçağ İslam 

parfümcülüğünde olduğu gibi Osmanlı parfümcülüğünde de misk ve amber ile 

birlikte en çok rağbet gören kokular arasında olmuştur. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ 

ne göre 17. yy. sonlarında Edirne çevresinde yetişen güllerden üretilen gül suyunun 
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kadınlar tarafından bakır kazanlar içinde satıldığı anlaşılmaktadır. Osmanlı’da ilk gül 

yağı üretimi Edirne’de başlamıştır. Bursa ve İstanbul bölgelerinde ise ticari 

boyutlarda gül suyu ve gül yağı üretimi yapılmıştır (Yentürk N., 2005). 

       

Şekil 2.11 Osmanlı dönemine ait tombak buhurdan ve gülabdanlar (Kutsal 

Dumandan Sihirli Damlaya: Parfüm, 2005, sırasıyla; Işıl & Mehmet 

Akgül Koleksiyonu, Güler Arnas Koleksiyonu, Rüksan Ürgüplü 

Koleksiyonu, Güler Arnas Koleksiyonu) 

Yentürk N. (2005) ‘e göre 17. y.y.’da Osmanlı’da buhur suyu ve gül suyu dışında, 

macun kıvamındaki koku birleşimi galiye de kullanılmaktadır. Galiyenin ana 

bileşenleri misk ve amber olduğu için pahalıya satılmaktaydı. Galiyenin geçmişi 7. 

y.y. Emeviler’e dayanmaktadır. Galiyedan denilen küçük kaplar içinde satılmaktaydı, 

kullanımı parmakla alınarak saçlara, kaş üstlerine sürme şeklindeydi. Galiyeler 17. 

y.y.’dan 20. y.y. başına kadar seyyar esans satıcılarından temin edilmiştir. 

 

Şekil 2.12 Seyyar esans satıcısı (Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya: Parfüm, 

2005) 
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Evliya Çelebi’nin dönem için belirttiği üzere, İstanbul’da gül suyu esnafında bulunan 

gül suyu, buhur suyu dışındaki diğer bir koku ise çiçek suyudur. Parfüm olarak 

değerlendirilebilecek diğer bir ıtriyat malzemesi ise, Avrupa’da da 17. y.y.’da 

kullanımı yaygın olan koku topları şemmamelerdir. Şemmameler giysi üzerinde 

taşınmakta, elde tutularak gezilmekte ya da yazı takımına konulmaktaydı. 

2.2.2.2. Günlük Yaşamda Koku Kullanımı 

Günlük yaşamda koku kullanım oranı, mekanların buhurdan içindeki tütsülerle 

kokulandırılması, ikram edilen kahvenin kokulandırılması, çeşitli kokularda mumlar 

imal edilmesi, kokulu mürekkepler kullanılması, çiçek sulu yemek ve şerbet tarifleri 

uygulanmasından anlaşılmaktadır. Bu denli yaygın koku kültürünün bedene 

uygulanan parfüm çeşitlerinin sınırlı kalmasıyla çelişen durumu, Avrupa’nın aksine 

İslami inançlar gereği suyla temizliğin, parfümden öncelikli olmasından 

kaynaklandığı söylenebilir. Dönemde vücudun kötü kokularını maskelemek için 

parfüm kullanan Avrupalıların aksine, Osmanlılar’da ağır koku kullanımına gerek 

duyulmamıştır. Parfüm üretiminin sınırlı kalması bu gerekçeden kaynaklanmaktadır. 

19. yy sonuna kadar Osmanlı parfümleri alkolsüz, kokulu sular, kokulu yağlar ve 

macunlardan ibaret olmuştur. Kalıcılığı az, uçuculuğu fazla olan Osmanlı kokularının 

alkollü olarak üretimi Avrupa tarzı kolonya, parfüm ve losyonlarla tanıştıktan sonra 

gerçekleşmiştir (Yentürk N., 2005). 

2.2.2.3. Osmanlı’nın Avrupa Tarzı Kokularla Tanışması 

Alkol içeren ıtriyatın kalıcılığının fazla olması, kokuların daha iyi hissedilmesi, uzun 

süre saklanabilme olanağı sunması ve saf kokulara göre maliyetinin düşük olması bu 

tip kokuların kolayca benimsenmesine neden olmuştur. Akasya, hanımeli, zambak, 

lavanta, sümbül, şebboy, manolya, gardenya ve yasemin gibi çiçek kokuları yerini 

sentetik kokular ve batılı heveslere bırakmıştır (Akçura, 2001). Yine de geleneksel 

kokulardan hemen vazgeçilmemiş, Avrupa tarzı yeni kokular öncelikli olarak yüksek 

kesime hitap etmiştir (Yentürk N, 2005). 

1838-1841 yıllarında Avrupa devletleriyle yapılan serbest ticaret anlaşmalarıyla, 

gümrük vergisi indirilmiş, bunun sonucunda ithalat beş kat artış göstermiştir. İthal 

malların her alanda yaygınlaşmasıyla, Tanzimat döneminde toplumsal değişikliklere 

sahne olmuş Osmanlı’da beğenilerin değişmesine, yeni bir tüketici kimliği ve tüketici 

alışkanlıklarının oluşmasına neden olmuştur. Bu dönem Avrupa’da sentetik 
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kokuların bulunması ve endüstriyel üretime geçiş dönemine rastladığı için Avrupa 

parfümeri endüstrisi Osmanlı’da kendine oldukça rahat yer bulmuştur. İstanbul’da 

Galata ve Pera, İzmir’de Frenk mahallesi ve diğer liman kentleri büyük kozmetik ve 

parfümeri mağazalarının açıldığı, Osmanlı kadınlarının geleneksel güzellik 

ürünlerinden kopup, modern güzellik ürünleriyle tanıştığı merkezler olmuşlardır. Bu 

mağazalarda satılan ürünler, iç kesimlere ulaşım ağı eksikliğinden dolayı ilk başta 

yabancılar, levantenler, Osmanlı bürokrasisi, yabancı ülkelerle ve kültürlerle 

aşinalığı olanlara hitap etmiştir (Yentürk N., 2005). 

Yentürk N. (2005)’e, göre Abdülhamit döneminde (1876-1909) Avrupa’dan gelen 

tuvalet malzemelerinin kullanımı oldukça revaçtadır. Bunların arasında özellikle 

parfümler önemli yer tutmaktadır. O dönemde günümüzde parfüm olarak 

adlandırılan ürünler için “lavanta” adı kullanılmaktadır. Abdülhamit döneminin koku 

beğenisi aynı dönemde hafif, çiçeksi kokuların zerafeti simgelediğine inanan Avrupa 

ile aynıdır. Bu dönemde Beyoğlu’ndaki dükkânların vitrinlerinde nişan sepetleri, 

çeyizlere konulan  geleneksel koku ve ıtriyatın yerini losyon, kolonya, pudra, 

lavantadan oluşan modern güzellik malzemeleri almaya başlamıştır (Kayaoğlu ve 

Pekin, 1992).  

     

Şekil 2.13 Osmanlı’da Avrupa tarzı ıtriyatın ilk örneklerinden F. Wolff & Sohn 

firmasının “Divinia” ve L.T. Piver firmasının Pompeia parfümleri, 

Jean Marie Conti Kolonyaları (Sırasıyla; Kutsal Dumandan Sihirli 

Damlaya: Parfüm, 2005 Aybala& Nejat Yentürk Koleksiyonu, Yentürk 

A. ve Yentürk N., 2001) 

Kolonyanın Osmanlı’da en çok rağbet gören ürün olarak nitelendirilmesi yanlış 

olmaz. Dünya üzerinde benzerine az rastlanacak ölçüde bir ilgiyle karşılanmıştır. 

Orijinal eau de cologne’un sabit bir formülü olmasına rağmen, ülkemizde birçok 

çeşit ve renkte kolonya üretilmiştir. Parfüm esansları seyreltilerek, kolonya çeşitleri 
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üretilmiş, farklı formüllerde kolonyalar geliştirilmiştir. İçeriğinde alkol bulunan 

kolonyanın Osmanlı’da bu kadar sahiplenilmesine neden olarak, ferahlatıcılık 

özelliği ile gül suyundan üstün olması, bu vesileyle gülsuyu kullanım alışkanlığının 

yerini alması gösterilebilir. 

2.2.2.4. Avrupa Tarzı Itriyatın Yerli Üretimi 

Abdülhamit döneminde parfümeri tarihimizde, Avrupa tarzı ıtriyat üretmek üzere 

İstanbul’da yerli üretime başlayan öncü kişi Ahmet Faruki’dir. Parfümcülüğe 

ithalatla başlayan Faruki, 1894 yılında Sultanhamam’da açtığı dükkânı ve 1882 

yılında Feriköy’de kurduğu imalathanesiyle bir çok yerli üreticiye önderlik etmiştir. 

Yaptıkları sanayi anlamında bir gelişme olarak değerlendirilemese de, ithal malların 

kullanımının oldukça yoğun olduğu dönemde Osmanlı kadınlarının güzelleşmeye 

olan aşırı meraklarını ulusal bir atılımla değerlendirmeye karar vererek, yerli üretim 

yapması açısından Osmanlı’da büyük bir anlam taşımaktadır. Faruki’nin ürettiği çok 

çeşitli ıtriyat ürünleri, kalitesi açısından Avrupa üretimi ürünlerle yarışacak 

niteliktedir. Kaliteli ürünlerini, etiketli ambalajlar içinde sunarak Osmanlı halkının 

beğenilerini fazlasıyla karşılamış, Sultanhamam’daki dükkânından alışveriş etmek 

bir ayrıcalık olmuştur (Yentürk N., 2005). Ticari anlamda dahiyane bir fikir sürerek, 

yabancı parfüm isimlerini halkın dilinin döneceği şekilde değiştirmiştir. Faruki, 

halkın ‘odikolon’ olarak isimlendirdiği ’eau de cologne’ için halkın karşısına 

öncelikle Faruki Kolonya Suyu olarak çıkmış, daha sonra Faruki Kolonyası‘na 

dönüştürmüştür. Parfüme ise lavanta ismini takmıştır (Akçura, 2001).  

    

Şekil 2.14 Osmanlı Devletinde kurulan ilk yerli parfüm fabrikası: Ahmet Faruki 

dökümanları ve parfümleri (Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya: 

Parfüm, 2005) 
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19. yy. ikinci yarısından itibaren açılmaya başlayan uluslararası sergilerde tarım ve 

tekstil ürünleriyle altın madalya alabilen Osmanlı İmparatorluğu, ıtriyat ürünleriyle 

güçlü bir sanayi haline gelmiş Avrupa ile rekabete girememiştir. Faruki’nin ürettiği 

yerli ıtriyat malzemeleri  ise çeşitli uluslararası sergilerden ödüller almıştır (Yentürk 

N., 2005). 

   19. y.y.’ın son çeyreğinde yerli üretimin korumaya alınarak teşvik edilmesiyle, 

yeni ıtriyat imalathaneleri açılmıştır. Önceleri kokulu ıtriyat üretiminin küçük partiler 

halinde yapıldığı parfümcülüğe yakın bir meslek alanı olan eczaneler, daha sonra 

imalat ve ruhsatlandırma için eczacılık diploması gerekmemesinin yarattığı elverişli 

ortamda yerini ıtriyat imalathanelerine bırakmıştır. Osmanlı’da imalathanelerin yavaş 

yavaş açıldığı dönemde, Avrupa ve Amerika’da hammaddelerin sentetik olarak 

üretilmesi, parfümlerin ucuzlaması ve bu nedenle talebin artmasıyla imalathaneler 

çığ gibi büyümüştür. Yurt dışında sanayinin gelişmiş olması nedeniyle, yerli 

imalathaneler esans, boya, şişe ve etiketlerini dışarıdan temin etmekteydiler. Çok 

geçmeden bu ürünler de yerli ıtriyatçı, eczacı ve kimyagerler tarafından üretilmeye 

başlanmıştır. Yabancı büyük firmalar ise taklidin önüne geçmek amacıyla ülke içinde 

kendi adlarına üretim yapacak kişilerle anlaşmışlardır. Osmanlı döneminden 

başlayarak Cumhuriyet döneminde de üretilen yerli ıtriyat, yurt dışındaki rakipleriyle 

yarışacak durumdadır. Cumhuriyet hükümetinin ithal ürünlerde gümrüğü 

yükseltmesi ve hammadde ithalatını serbest bırakmasıyla yerli üretim altın çağını 

yaşamaya başlamıştır (Yentürk N., 2005).  

          

Şekil 2.15 Yerli üretim yapan Şükûfe ve Necip Bey ıtriyat dükkânları (Kutsal 

Dumandan Sihirli Damlaya: Parfüm, 2005) 
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Faruki firması ürünlerinin kalitesinin yanı sıra, şişe, ambalaj ve etiketleriyle de 

uluslararası standartlara erişmeyi başarmış, bir marka halini almıştır. Yerli üreticiler 

kendi üretimleri esanslara, Altın Damlası, Çoban, Şebnem, Cici, Meltem, Unutma 

Beni gibi isimler koyarak, halk tarafından uzun yıllarca benimsenecek, kullanılacak 

özgün kokular yaratmışlardır (Yentürk N., 2005).  

     

Şekil 2.16 Çoban Kolonyaları ve Hasan Kolonyaları (Kutsal Dumandan Sihirli 

Damlaya: Parfüm, 2005) 

       

Şekil 2.17 Hasan Şevki, Pertev ve Süleyman Ferit ve İsmail İbrahim Kolonyaları 

(Sırasıyla; Yentürk A. ve Yentürk N., 2001 ve Yentürk A. ve Yentürk 

N., 1997) 

Yerli üretimde Faruki’yi takiben anılması gereken önemli isimler şöyle sıralanabilir; 

Ethem Pertev, Süleyman Ferit, Necip Bey, Hasan Hassan, Evliyazade Nurettin, 

Ahmet Ekrem, Hasan Şevki, İsmail İbrahim ve Kemal Kamil (Akçura, 2001). Ethem  

Pertev’ in (1871-1927) bir dönem tuvalet pudrası, çocuk pudrası, Krem Pertev, 

Briyantin Pertev, sürme ve kolonya suyuyla oldukça popüler olduğu dergilerdeki 

reklamlarından da anlaşılmaktadır (Emiroğlu, 2001). Eczacıbaşı Süleyman Ferit 
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(1885-1973) ise 1909 yılında İzmir’de açtığı Kanaat eczanesinde sattığı çok çeşitli 

tuvalet müstahzaratı ve çiçek suyu, gül suyu, kolonya ve esanslarıyla ünlenmiştir 

(Yentürk ve Yentürk, 1997). Yerli üreticilerin şöhreti yurtdışına da taşarak İran, 

Hindistan ve Japonya’dan siparişler alınmıştır. Paris’ten gelen yabancı seyyahlar 

dahi ülkelerine dönerken hediyelik amaçlı Faruki ürünlerinden götürmekteydiler 

(Akçura, 2001). 

Eczacıların açık kolonya üretimi taşrada devam ederken, zamanla ıtriyat fabrikaları 

ve eczacılar, özel koku ve şişeleriyle fabrika üretimine geçmiştir. Adını Fransız 

kurucusundan alan Rebul eczanesi (1895), aynı isimde lavanta kolonyaları üreterek 

Cumhuriyet döneminde erkek müşterilerine hitap etmiştir. 1940 ve sonrasında ise 

fabrikada kozmetik ve kolonya üretimi devam etmiştir. Eczacılıktan fabrika 

üretimine geçen diğer bir isim daha öncede bahsedildiği üzere Eczacıbaşı Süleyman 

Ferit’tir. 1952 yılında Eczacıbaşı İlaç Fabrikası kurulduktan sonra Ferit 

Müstahzaratı’nın bir kısmı bu tesislerde üretilmeye başlanmıştır. Eyüp Sabri Tuncer 

markasının temelleri ise 1923 yılında kolonya ve esans satışı yapan bir dükkân olarak 

atılmış, 1950 yılında seri üretime geçilmiştir. Pereja firması ise 1957’de kurulmuştur. 

2.3. Kolonya Kullanım Kültürü 

2.3.1. Bir  Kültür  Öğesi Olarak  Kolonya  Kullanımı 

Kültür, bir kuşaktan diğer kuşağa (aile, okul, cami, kilise v.b.ile) aktarılan soyut 

(tutumlar, ülküler, kişilik tipleri, değer yargıları, töreleri, gelenekleri, din vb.) ve bir 

kısım somut değerler (maddi kültür unsurlarından oluşan mallar, binalar vs.) 

öğrenilmiş ve tatmin edilmiş tepkileri eğitici, uygulatıcı ve değerleyici bir süreç, 

sosyal bir olay ve sosyal bir sistemdir (Karabulut, 1981).  

Kolonya kullanımının bir kültür olarak nitelendirilmesi, nesilden nesile geçmesi, 

Türk gelenekleriyle birebir bağlantı içinde olması, toplum yaşamında bir yeri olması 

nedeniyledir. Kolonya kullanımı diğer toplumlarda olduğu gibi sadece güzel kokma 

amaçlı değildir. Elbette ülkemizin çeşitli yörelerinde, kültürlerinde bu amaçla da 

kullanılmaktadır. Fakat daha çok seramoninin bir parçası ya da günlük ihtiyaç olarak 

nitelendirilebilir.  

Türkiye çeşitli yörelerinde çok çeşitli kültürler barındırmaktadır. Farklı bölgelerde 

kolonya kullanımına farklı değerler yüklenmesi, kültürlerin birbirine benzeşip, 
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farklılaşması niteliğini de doğrulamaktadır. Düğün, doğum, cenaze gibi törenler 

kırsal ya da kentsel kesimde birbirinden farklılık gösterirken, birbirine çok yakın 

olduğu noktalar da bulunmaktadır.  

Kültür, insanın gereksinmelerini karşılamak amacıyla yarattığı, toplumca kabul 

edilen, kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla tarihsel bir özellik gösteren, aynı anda 

güncelliğini koruyan ve durmadan değişen bir olgudur. Kültürün özellikleri bilindiği 

sürece tüketici davranışına etkisi daha net anlaşılabilir. Kültürü niteleyen özellikler 

şöyle sıralanabilir (Odabaşı ve Barış, 2002): 

Kültür değişkendir: Kültür, dinamik bir yapıya sahiptir, bir kültür ürünü toplumdan 

topluma geçerken, aynı toplumda bir kişiden diğer bir kişiye geçerken, aktarılırken 

çağdan çağa, günden güne değişmektedir. 

Kültür gelenekseldir: Bütün kültür motifleri, hazır bulunup alınır, kazanılır, değişime 

uğratılır, ya olduğu gibi veya ayıklanarak yetişmekte olan kuşaklara aktarılır, 

korunur ve yaşatılır. Kültür bir ürün olduğuna göre, her ürün gibi yerel olabilir, 

ulusal olabilir veya yabancı olabilir, ithal veya ihraç edilebilir (Türk Aile 

Ansiklopedisi, 1991). Kültür, bir toplumun geçmişten gelen tüm değer ve 

alışkanlıklarını kapsar. 

Kültür toplumsaldır: Kültür, toplum üyelerince paylaşılan değerler ve inançlar 

sistemidir. Kültürel değerler sadece bir zaman diliminde değil, geçmişte paylaşılmış 

ve gelecekte paylaşılacak değerleri kapsar. Hofstede’e göre kültür, özünde bireylerin 

bir özelliği değildir fakat aynı eğitim ve yaşam deneyiminden geçen insanları 

çevreler (Mooij, 2004). 

Kültürler birbirine benzeşip, birbirinden farklılaşabilir: Her kültürü birbirinden 

ayıran farklı özellikler olduğu gibi, ortak özellikleri de mevcuttur. Kültür, insanların 

yarattığı ve kendi gereksinmeleri doğrultusunda geliştirdiği, değiştirdiği bir olgudur.  

Kültür öğrenilen bir davranıştır: Kültür, içgüdülerin aksine doğuştan gelen bir olgu 

değildir; insanın erken yaşlardan itibaren aile, okul ve çevreden öğrendiği ve 

benimsediği normlar bütünüdür. 

Kültürü oluşturan elemanlar etkileşim içindedir: Kültürün öğeleri birbiri ile ilişki 

içinde olup, kültürün bir öğesindeki değişim diğer öğeleri de direkt ya da dolaylı 

olarak etkileyebilmektedir (Erzi, 2006). 
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2.3.2. Türk Tüketiminde Kolonya Kullanım Alışkanlıkları 

Kültür tarihimizde eve gelen konuğa kahve, şerbet ikramının yanında koku ikram 

etmek de kökleri eskiye dayanan bir alışkanlıktır. Bu ikram sarayda önemli bir konuk 

kabul edilirken de bir komşu ağırlanırken de aynı şekilde yapılmaktaydı. Konuğun 

niteliğine göre altın, gümüş ya da camdan bir gülabdanın içinden ellere ve yüze 

sürmek üzere gül suyu ikramı yapılırdı. Daha sonra içine çeşitli kokulu bitkinin ya da 

tabaka halinde satılan buhurun konulduğu kor yerleştirilmiş buhurdan getirilirdi. 

Buhurdandan çıkan duman ve koku saçlara, sakala sindirilir, bu duman daha önce 

sürülmüş olan gül suyunu kurutarak daha kalıcı olmasını sağlardı (Yentürk N., 

2005). Üretim maliyetinin düşüklüğü ve kolaylığı ile ülkemiz topraklarına girdiği 

andan beri çabuk benimsenip, kullanım alışkanlığına dönüşen kolonya, ferahlatıcılık 

niteliğiyle gülsuyundan üstün olduğu için gülsuyu kullanım alışkanlıklarının yerini 

almıştır. Emiroğlu (2001)’e göre, 9. y.y.’da Müslüman dünyasında damıtılan ve 

Bizans’a da yayılmış olan gülsuyunun yerini alan kolonyanın, misafirlik, otobüs 

yolculuğu, lokantalarda ve bayram, cenaze günleri gibi ritüellerde, hastane 

ziyaretlerinde hediye amaçlı kullanımı yaygındır. Kolonyanın, günümüzde değişen 

yaşam koşulları, mobilitenin artması ile otobüs yolculuklarında yolculara ikramı 

konuk ağırlama ritüelinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. 

Otobüs firmaları, konuklarını en iyi şekilde ağırlayabilmek, yolculuk sırasında 

hoşnut tutmak istemektedirler. Bununla birlikte hasta ziyaretlerinde hediye amaçlı 

alınmasının nedeni, eskiden beri sağlık suyu olarak düşünülmesinden kaynaklanıyor 

olabilir. Kolonya etiketlerinde turistik bölgelerin isimlerinin ya da resimlerinin 

bulunması kolonyayı, geziye gidilen yerden alınacak gözde bir hediye haline 

getirmiştir. Öyle ki bir dönem ülkemize gelen Avrupalı seyyahlar bile ülkelerine 

dönerken hediyelik amaçlı kolonya götürmekteydiler (Akçura, 2001). 

        

Şekil 2.18 Bolu yayla çamı, Düzce fındık ve tütün kolonyaları (Sırasıyla; Yentürk 

A. ve Yentürk N., 2001 ve www.servetkolonyalari.com, 13.03.2007) 
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Kolonyanın anavatanından daha çok ilgiyi ülkemizde görmesinde geleneklerin ve 

ritüellerin katkısı büyüktür. Çoğu bölge kendi isminde, çeşitli renklerde ve bölgeye 

has üretimde ün yapmış mahsulün kolonyasını üretmiştir. Bunlara; İzmir inciri, 

Antalya’nın turunç çiçeği kolonyası, Rize’nin çay kolonyası, Düzce’nin ceviz 

yaprağı ve tütün kolonyaları, Trabzon’un hamsi ve fındık kolonyaları, Amasya’nın 

elma kolonyası, Isparta’nın gül kolonyası, Edremit ve Ayvalık’ın zeytin çiçeği 

kolonyası, Sındırgı’nın çam kolonyası, Balıkesir’in beyaz zambak kolonyası örnek 

gösterilebilir (Yentürk ve Yentürk, 2001). Üretildiği bölgeye göre adlandırılan, 

etiketinde o bölgenin resimleri bulunan kolonyalar turistik amaçlı satılmaktadır. 

Evlilik ritüellerinden nişan sepetinin olmazsa olmazları arasında elbiselik kumaş, 

pudra, lavanta, kolonya, ayakkabı, sakız ve karanfil bulunmaktadır (Kayaoğlu ve 

Pekin, 1992).  Bu amaçla “Gelin Suyu” adı altında özel kolonya üretilmiştir, 

etiketinde ise Batı tipi gelinliğin içinde bir Cumhuriyet kızı betimlenmiştir (Yentürk 

ve Yentürk, 1996). 

 

Şekil 2.19 Gelin suyu olarak piyasaya sürülen kolonya etiketi (Yentürk A. ve 

Yentürk N., 1996) 

Bayramlarda ailece yenen yemekler, misafirlere ikram edilen tatlı ve kolonya 

günümüze ulaşmış geleneklerdendir.  

Berberlerde traş sonrası kolonya kullanımı, II. Abdülhamit (1876-1909) dönemine 

dayanmaktadır (Emiroğlu, 2001). Bu kullanım alanıyla beraber erkeklere özel 

ferahlatıcı traş kolonyaları üretilmiştir. Ülkemizde geniş kullanımı olan limon 

kolonyası da traş sonrası için tercih edilmektedir. 
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Kolonyanın güzel koku amaçlı kullanımın yanında hijyen amaçlı kullanımı da 

oldukça yaygındır. Kolonyada bulunan alkolün 80° olması, mikropları öldürücü 

özelliğini beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte kebap yeme kültürüne sahip 

toplumumuzda, yemeklerden sonra arındırıcı ve ferahlatıcı etkisi nedeniyle işletme 

tarafından kolonya ikram edilmektedir. 

Kolonya kullanımı yaz mevsiminde ferahlatıcı etkisi nedeniyle artmaktadır. Yazın 

evde buzdolabında saklanan kolonya, arabada, iş yerinde her an kullanabileceğimiz, 

ekonomik bir ürün olarak gündelik hayatımızın vazgeçilmezi olmuştur. 

2.3.3. Kültür ve Tüketim İlişkisi  

Toplumun kültür yapısı, inançları, değer yargıları, adetlerinin oluşumu ve nesilden 

nesile geçişinin incelenmesi ürün tasarımı ve geliştirilmesini, bunun sonucunda satın 

alma ve tüketim alışkanlıklarını direkt olarak etkilemektedir.  

Değerler, normlar, dil, din, töreler, gelenekler ve inanışlar, törenler kültürü 

yapılandıran öğeler olarak, zamanla değişime uğramaktadır. Geçmişten günümüze 

genel kabul görmüş ve oturmuş değer yargıları nesilden nesile aktarılırken, aynı 

zamanda tüketim alışkanlıkları ve tercihlerini de beraberinde getirmektedir. Tüketim 

alışkanlıklarını incelemek, disiplinler arası bir yaklaşım gerektirmektedir. Tüketici 

davranışını etkileyen kültürel, sosyal, kişisel, ve psikolojik faktörler arasında, en 

derin ve geniş etkiyi ise kültürel faktörler göstermektedir (Kotler ve Armstrong, 

2001). 

Ülkenin tüketim ve dolayısıyla üretimi o ülkenin kültüründen doğrudan etkilenir. 

Kültürü oluşturan, değerler, yargılar, dil, din, töreler, gelenekler, alışkanlıklar 

tüketimle de birebir ilgilidir. Bazı kültürlerde talep görmeyen bir ürün başka bir 

kültürde popüler olabilir. Kolonya, Avrupa kökenli bir ürün olmasına rağmen, 

ülkemizdeki kullanımı Avrupa’dan çok farklıdır ve kendine has bir kültür 

oluşturmuştur. Avrupa’da içeriğindeki esans oranının seyreltilerek parfümden 

farklılaşan kolonya, bizde kullanım alışkanlıkları nedeniyle parfümden 

bağımsızlaşmıştır. Esans olarak limon kolonyası toplumca beğenilmiş, bunun 

sonucunda üretim ve tüketiminde parfümden bağımsız bir sektöre dönüşmüştür.  

 

 



 
29 

3. KOLONYA TÜKETİMİ VE AMBALAJ TASARIMI 

3.1. Tüketim ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 

Günümüzde insanların tüketim davranışlarını ve yaşam standartlarını gösteren en 

önemli etkenlerden birisi satın aldıkları mal ve hizmetlerdir. İnsanların gelir, meslek, 

eğitim durumu gibi özellikleri ile yaşadıkları fiziksel ve sosyal çevre hangi mal ve 

hizmetleri satın alacaklarını (ya da aldıklarını), nerelerden alacaklarını, boş 

zamanlarını nasıl ve nerede değerlendireceklerini, nasıl tasarruf edeceklerini 

etkilemektedir (Saracel ve diğ., 2002). Güzel koku kullanımında da bu etkenlerin 

önemli rolü vardır.  Güzel koku kullanımı tarihte de olduğu gibi sadece beden 

gereksinimlerinden değil, tüketicilerin arzuladıkları kimlikleri sergilemek için 

kullandıkları bir araç olmuştur.  

Tüketici davranışları araştırmacıları insanların tüketim davranışlarını açıklamaya 

yönelik çeşitli davranış modelleri öne sürmüşlerdir. Bu modellere göre tüketim 

davranışı çeşitli içsel (kişilik, değerler, yaşam tarzı vb.) ve dışsal (kültür, sosyal sınıf, 

referans grupları) faktörlerden etkilenmektedir (Saracel ve diğ., 2002). Tüketici 

davranışlarını açıklamaya çalışan model ve yaklaşımların ortak noktası, tüketicileri 

etkileyen değişkenlerin gruplanmasıdır.  

• İç değişkenler ya da kişilik, öğrenme, güdülenme, algılama, tutum gibi 

psikolojik etmenler 

• Dış değişkenler ya da aile, toplumsal gruplar, sosyal sınıf gibi sosyo-kültürel 

belirleyiciler 

• Yaş, gelir, eğitim, coğrafik yerleşim gibi demografik değişkenler 

• Pazarlama çalışmalarının etkileri olarak tanımlanan etmenler 

• Satın alma sürecinin oluştuğu ortamın etkileri (Odabaşı, 1998). 

Demografik ve ekonomik özellikler tüketicilerin nasıl davrandıklarını açıklamakla 

birlikte, tüketicilerin birbirinden nasıl farklı davrandıklarını açıklamaya 

yetmemektedir. Ekonomik etkenlerin talep üzerinde önemli bir rolü vardır. Daha 
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fazla gelir daha fazla nesneye sahip olmayı, daha fazla hizmet satın almayı 

sağlayacağı için geliri yüksek olanlarla düşük olanlar arasında yaşam tarzı ve tüketim 

davranışları açısından belirli farklılıklar olacağını söylemek yanlış olmayacaktır 

(Saracel ve diğ., 2002). Farklı sosyal sınıflara, farklı kültürlere sahip farklı gelir 

grubuna dahil olanların ilgileri, faaliyetleri, fikirleri, tutumları da farklı olmaktadır 

(Odabaşı ve Barış, 2002). Gelir seviyesi, yaşam standardı yükseldikçe daha pahalı 

kokular tercih edilir olmuştur. Lüks ürün olarak nitelendirilen parfüm, ihtiyaç halini 

almıştır. Gelir seviyesi yüksek tüketici günün farklı saatleri ya da özel günlerde 

kullanılmak üzere, ruh durumuna göre, yazın ya da kışın birden fazla çeşitte  parfüm 

kullanır olmuştur.  

Tüketici pazarlarının hacmi ve büyüklüğü hakkında genel bir fikir elde etmek için ise 

nüfusun sayısı ve niteliğini incelemek gerekir. Pazar talebini etkileyen nüfusla ilgili 

başlıca nitelikler şöyle sıralanabilir: Toplam nüfus, nüfusun dağılımı (coğrafi, kentsel 

ve kırsal alana), nüfusun yaş dağılımı, nüfusun cinsiyet dağılımı, aile yapısı ve 

özellikleri, nüfusun diğer özellikleri (eğitim, meslek, çalışan-çalışmayan nüfus 

dağılımları) (Mucuk, 1998). Nüfusun miktarı ve dağılımı tüketici pazarındaki 

potansiyel talebi gösterirken yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek gibi özellikleri de hangi 

mal ve hizmetlere talebin yönelebileceğini tahmin etmeyi sağlamaktadır. Genç 

nüfusun fazla olduğu ülkemizde, kolonya üreticileri de bu kitleyi hedef alarak limon 

kokusuna alternatif kokular üretmektedir. Önemli bir tüketici kitlesi olan geliri kısıtlı 

bu grup için, çekici ürünler üretilmektedir.  

Türkiye’de 1980 öncesinde ve sonrasında kırsal nüfusla kent nüfusu arasındaki 

tüketim oranlarında ciddi farklılıklar görülmektedir. Artan nüfusun kentleşmeye olan 

talebiyle, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş yaşanmıştır. Bununla birlikte 

tüketim kalıpları ve tarzları da çeşitlenmiştir. Yeni tüketim düzeni ile üretilen mallar 

rahatlıkla satılmaya başlanmış, geleneksel ve kültürel farklar esnekleşmiştir. Zorunlu 

ihtiyaçların dışında kalan; kültür, eğlence, lokanta, kişisel bakım ve hizmetleri adı 

altında makyaj malzemesi, kuaför, berber harcamalarında artışlar olmuştur (Orçan, 

2004). Türkiye’de kentsel ve kırsal kesimdeki koku kullanımı da farklılık 

göstermektedir. Kırsal kesimde yöreye özgü daha ağır kokular kullanılırken, kentsel 

kesim daha çok limon kolonyası ya da parfümeri amaçlı kullanımı yaygın olan 

kokulu kolonya kullanmaktadır.  
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Geçmiş deneyimler, kültür, demografik özellikler, ekonomik koşullar ve psikolojik 

yapı sürdürülen yaşam biçimini etkiler (Odabaşı ve Barış, 2002). Yaşam tarzı 

insanların nasıl yaşadıkları, zamanlarını ve para kaynaklarını nasıl harcadıklarını 

ifade eder. Birey sosyalleşme ve çevresi ile etkileşim sonucu kendine özgü bir yaşam 

tarzı geliştirir ve içinde bulunduğu kültür, sosyal sınıf, referans ve arkadaş  grupları 

bireyin yaşam tarzını etkiler (Assael, 1987). Yaşam tarzlarının değişimi kişilerin 

alışkanlıklarının ve bu doğrultuda satın alma davranışlarının değişmesine neden 

olmaktadır. Değişen yaşam tarzları, kadının iş yaşamında kendini ispatlaması, kent 

insanının hayatı daha hızlı yaşamaya başlaması, üreticileri de buna uygun ürünler 

yaratmaya yöneltmiştir. İnsanların ihtiyaçlarına, zevklerine ve arzularına göre 

yapılan üretim, ihtiyaç kavramının genişlemesini, hatta ihtiyaçların sınırsızlığı 

olgusunu gündeme taşımıştır  (Saracel ve diğ., 2002). Çalışan insan daha hızlı 

yaşamak zorunda kalmış, mobilitenin artması ürünlerinde buna uyum sağlamasına 

neden olmuştur. İş çıkışı, spor salonuna gidilmeye başlanmış, koku kişinin yanında 

taşımak zorunda olduğu bir ürüne dönüşmüştür. Çantada taşımak üzere üretilen 

küçük boy parfümler, çantaya akmayı önleyen sprey başlıklı şişeler, kolonyalı kağıt 

mendiller buna örnek gösterilebilir. 

3.2. Türk Tarihinde Tüketimin Değişimi ve Kolonya Tüketimi 

Tüketim kültürü kavramı; toplumların kendine özgü tüketim geleneğini, tarzını, 

biçimini belirtmektedir. Bu tanım, yerli kabilelerden en modern ve küreselleşmekte 

olan toplumların tüketim kültürlerine kadar geniş bir alanı kapsar (Orçan 2004). 

Bölümde Türk tüketim tarihi kısaca incelenerek, geleneksel tüketimin Batılılaşma ve 

modernleşme olgularıyla değişimi, Türk gündelik hayatındaki ve tercihlerindeki 

değişim anlaşılacaktır. Son iki yüzyılda Türk toplumunun geleneklerinde önemli 

esnemelerin yaşandığı ve farklı kültürlerle doğrudan etkileşimde bulunduğu 

görülmektedir. Bunun önemli bir nedeni Batılı ürünlerin ülkemize girişiyle, Türk 

gündelik hayatını ve tüketim tarzını değiştirmesi gösterilebilir. 

Orçan (2004) ‘a göre 19. y.y. ikinci yarısından itibaren, Türk toplumunun Batılı ve 

modern yaşamla tanışmasıyla, Batılılaşma Türk toplumunda yavaş yavaş derinden 

yer edinmeye başlamıştır. Duraklama dönemine sahne olan Kurtuluş savaşı ve 2. 

Dünya savaşı sonrasında, üretim ve tüketim sistemine entegre olarak asıl batılılaşma 

gerçekleşmiştir. Bu döneme kadar sadece üst sınıflarca benimsenen batılılaşma bir 
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devlet politikası olmaktan çıkıp alt sınıflara da yayılarak kitleselleşmiş, toplum 

tercihi olarak gündeme gelmiştir.  

Tüketimde değişim talepleri dönemlerine göre, yönetimin iradesi merkezi irade, 

çevre ya da halkın iradesi toplumsal irade ve uluslararası gücü temsilen küresel 

irade‘den gelmektedir. 17. y.y.’da ortaya çıkan talepler o dönemde merkezi iradenin 

kontrolü altındadır, 19. y.y. ikinci yarısında ise toplumsal iradenin çok az bir 

kısmında tüketimde değişim talebi olmuştur. Cumhuriyet döneminde de yine 

Osmanlı’daki gibi merkezi irade hakimdir. Yakın zamanlarda ortaya çıkan 

kitleselleşme ve küreselleşme süreci ile tüketim kültüründe küresel irade hakim 

olmaya başlamıştır (Orçan, 2004). 

Tüketim ve üretimi birbirinden bağımsız düşünmek yanlış olur. Orçan (2004)’a göre 

tüketimde meydana gelen devrimsel değişmeler, üretimde meydana gelen 

değişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Gelişmekte olan toplumların bu 

yapılanmayla tanışması ise öncelikle üreterek değil, tüketerek başlamıştır. Batılı 

tüketim kültürünün ilk belirtileri ise Lale devrinde görülmüştür. Batıda endüstriyel 

üretim sistemi gelmeden, tüketim mallarının gelmesi ve üretimin geç başlaması 

temelsiz bir tüketim değişimini doğurmuştur. Osmanlı’nın ıtriyat malzemeleriyle 

tanışması ithal ürünlerin kullanımıyla başlamış, yerli üretime geçildiğinde bile 

esanslar, ambalajlar, etiketler Avrupa’dan ithal edilmiştir. Bazı yabancı markalar,  

İstanbul’da bulunan eczanelerin kendilerinin mümessili olduğunu duyurmuştur. 

Genel olarak; Osmanlı’nın Batı’yla olan ticari ilişkisinin üretimle değil daha çok 

tüketimle gerçekleştiği söylenebilir. Üretime yönelik fabrikalar kurulmaya 

çalışılmışsa da bunlar daha çok yabancı sermayelerden oluşmaktadır. Dönemde, 

sistem küçük ve orta ölçekli üreticileri barındırabilmekteydi. Kozmetik satışı daha 

çok eczane ve ıtriyat dükkânlarından yapılmaktaydı. 

Batılı tüketim alanında önemli bir gelişme, demiryolu ulaşımı yönünde yatırımların 

yapılmasıyla gerçekleşmiştir. Demiryolları sayesinde liman kentlerindeki tüketim, 

yavaş yavaş iç bölgelere de girmeye başlamış, demiryolunun girdiği bölgelerde 

ekonomik anlamda olumlu değişimler olmuştur. Orçan (2004)’a göre bazı bölgelerde 

değişimler yaşanmış olsa da toplumun geneline ulaşılamadığı için, devrimsel 

dönüşümler gerçekleşmemiştir. İthal kozmetikler, öncelikle liman kentlerini etkisi 

altına almıştır. 
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20. y.y.’da Cumhuriyetin ilanıyla, devletin yapısındaki köklü değişimler, Türk 

tüketim kültüründeki değişimleri de beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin Batıyla 

sürdürmek zorunda olduğu ilişkileri bu dönemde de  artarak devam etmiştir. Osmanlı 

dönemindeki toplumsal muhalefet yumuşamış, ilerleyen dönemlerde batılılaşma 

devlet politikası olmaktan çok toplum tercihi olarak değişime uğramıştır. Cumhuriyet 

öncesi devlet, daha çok kurumların batılılaşmasını ön plana çıkarırken, Cumhuriyet 

ile yeni kurulan devlet, Türk insanının ailesinin, kültürünün, dininin, giyiminin, 

eğlence şeklinin batılılaşmasını ön plana çıkarmıştır. Bu nedenlerden dolayı, 

Batılılaşma bu dönemde devrimci bir nitelik kazanmıştır (Orçan 2004). 1928 - 1930 

yıllarında gazetelerde çıkan reklamlar arasında traş bıçağı, haşere ilaçları, alkollü 

içkilerin yanı sıra güzellik ve bakım ürünlerine de rastlanmaktadır.  

Cumhuriyetin kuruluşundan 2. Dünya savaşı bitimine kadar geçen 35 yıllık süre 

içerisinde Batılı tüketim, kitlesel değil sınıfsal bir durum olarak görülmektedir. 

Avrupai yaşam tarzı ve özentisi artan refah seviyesi ile birlikte görülmüştür. Batılı 

ürünler öncelikle, toplumun ekonomik yönden güçlü olan tabakası tarafından 

benimsenmiştir. Batıdan gelen her ürünle, toplum yaşamında geri kalmışlığın en ilkel 

ürünleriyle gelişmişliğin en ileri ürünleri karşılaştırılmaktaydı.  Gündelik hayatta 

kullanılan eşyalar hızla yerlerini Avrupa’dan gelen ürünlere bırakmıştır. Geleneksel 

yapı ile yabancı ürünlerin sindirilmeden kaynaştırılması uyumsuzluğu da beraberinde 

getirmiştir  (Özer, 2005). 

Batılılaşma ve modernleşme geleneksel tüketime karşıt değişim olgularıdır. 

Geleneksel tüketimle batılı tüketimi ayıran önemli özellik tüketilen ürünün 

niteliğidir. Önceleri güzellik ve bakım amaçlı kullanılan kına, çiçek suları, kokulu 

yağlar, gülsuyu, yerini saç boyası, alkollü ıtriyat, pudra ve diş iksirlerine bırakmıştır 

(Özer, 2005). 

2. Dünya savaşı sonrasından 1980’lere kadar devam eden kitleselleşme süreci,  

geleneksel tüketim ve Türk gündelik hayatında önemli değişmelere sahne olmuştur. 

Bu süreçte kente göçün başladığı görülmektedir. Göçler Türk tüketim kültüründe 

önemli değişikliklere neden olmuştur (Orçan, 2004). Akraba bağlarının arasına 

mekan ve kültür ortamının değişikliği nedeniyle mesafeler girmiştir. İlişkiler 

bayramlarda, yıllık izin günlerinde devam ettirilmeye çalışılsa da toplumsal yaşamda 

çekirdek aile, bireysellik ön plana çıkmaya başlamıştır. Kentleşmede yaşanan artışa 

rağmen belli bir döneme kadar kırsal tüketim alışkanlıkları devam etmiştir.  
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1950’lerden itibaren yabancı kökenli firmalarla yerli sermayecilerin ortak girişimleri 

sonucunda günümüze kadar devam eden bir üretim sistemi kurulmuştur. O döneme 

kadar eczane ya da ıtriyat dükkânlarında üretilen kolonyanın, kozmetik ve ilaç 

fabrikalarının açılmasıyla seri üretimine başlanmıştır. Yerli üretimin güçlenmesi ise 

1980’lerden itibaren gerçekleşmiştir. 

3.2.1. Koku Tüketiminde Değişim 

Ülkemizde kullanılmaya başlandığından itibaren çeşitli kokularda ve renklerde 

kolonya üretilmiştir. Limon, lavanta, tütün kolonyaları bu kokular arasında en fazla 

ilgi gören kokular olmuştur. Limon kolonyası ise diğer tüm kokular arasından 

ferahlatıcılık, tazelik vericilik nitelikleriyle sıyrılıp ülkenin bir çok yerinde en fazla 

kullanılan koku olmuştur. Limon kolonyası erkekler tarafından traş sonrası losyonu 

görevi de görmektedir.  

            

Şekil 3.1 Çeşitli koku ve renklerde satılan kolonyalar, kolonya dolum şişeleri      

(Sırasıyla; http://karatekinkolonyalari.web.tr, 13.03.2007, 

www.duzcetanitim.com, 14.04.2007) 

 

Şekil 3.2 Türkiye’de gençlik kolonyaları pazarının ilk ürünü Johnson markasına 

ait Johnson’s baby cologne (http://www.johnsonsbaby.com, 

14.04.2007) 
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Limon kolonyasına alternatif olarak pazara giren gençlik kolonyaları, (kokulu 

kolonya da denmektedir), tüketicilere bir kaç farklı koku arasından seçme şansı 

vererek, düşük maliyetiyle geniş bir kitleye hitap etmektedir. Johnson & Johnson 

firmasının bebe kolonyası adıyla pazara girdiği ürün, daha çok genç kesim ve 

bayanlar tarafından tercih edilir olmuştur.  

Erkeklerde limon kolonyasına alternatif olarak traş losyonları gösterilebilir. Önceleri 

traştan sonra limon kolonyası kullanan erkeğin uygun fiyata satın alabileceği yerli 

üretim traş kolonyalarının piyasaya girmesiyle, erkeğin tüketim tercihlerinde de 

değişiklik yaşanmıştır. 

 

Şekil 3.3 Duru’nun Arko traş kolonyası ve losyonu adı altında çıkardığı erkek 

kolonyası  (www.evyap.com.tr, 14.04.2007) 

Kolonyanın hijyen amaçlı kullanımında öne çıkan ürün ise kolonyalı mendil 

olmuştur. Kolonyalı mendil; değişen yaşam tarzıyla, rahatlıkla taşınabilir olması, tek 

kullanımlık olması nedeniyle uçaktan, fast food restoranlarına, şehirlerarası 

otobüslerden kebapçılara kadar çeşitli mekanlarda gündelik yaşamımızda sıklıkla 

kullandığımız bir ürüne dönüşmüştür.  

Lüks tüketim mallarından sayılabilecek parfüme alternatif olarak açık parfüm pazarı 

gelişmiştir. Tüketici, popüler orijinal parfümlerin taklitlerini açık parfüm 

dükkânlarından temin edebilmektedir. Taklit parfümlerin ambalajları ve resmi 

isimleri orijinal parfümlerden farklı olduğu için yasal kabul edilmektedir. Sattığı 

kokuların sağlığa zararı olmadığını tespit ettiren parfümcü, piyasada parfümlerini 

rahatlıkla satabilmektedir. Ancak, orijinal parfüm üreticilerine göre açık parfümlerde 

kullanılan ucuz ve düşük kaliteli hammaddeler tüketici sağlığı açısından tehlike 

yaratabilmektedir (Derin, 2001). Bunlardan bazıları; renk ve kokuda kısa sürede 

bozulma, düşük kalıcılık ve alerjik etkiler olarak sıralanabilir. Yine de gelir seviyesi 

düşük kesim için alternatif bir pazar olduğundan, talep çok yoğun olmakta ve bu tip 

mağazaların her ilde şubeleri açılmaya devam etmektedir. 
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Şekil 3.4 Açık parfüm örnekleri (www.floreks.com, 18.04.2007) 

3.2.2. Tüketim Mekânlarında Değişim 

Değişen tüketim sürecinde önemli bir yeri de tüketim mekanlarındaki değişim 

kapsar. Türkler, tarih içerisinde etkilendikleri kültürlere göre alışveriş mekanlarını 

isimlendirmişlerdir. Bunlara örnek olarak dilimize Arapça ve Farsça’dan geçen 

“bakkal ve dükkân” kavramları, İtalyanca’dan geçen “mağaza” kavramı, 20. y.y.’da 

batıdan geçen “market, süpermarket ve alışveriş merkezi” kavramları gösterilebilir. 

Geleneksel alışveriş mekanları Batılı tüketim sürecinin Türk tüketim kültürüne 

girişiyle dönüşüme uğramıştır (Orçan, 2004). Çarşı sembolü, kapalı çarşı’da olduğu 

gibi kozmopolit bir yapıda iken, 1830’lardan başlayarak bazı şehirlerde 1950’lere 

kadar varan süreç içerisinde ithal mallar satan mağazalar açılmıştır. 1860’lı yıllardan 

itibaren Bonmarşe (Bonmarché) olarak bilinen büyük mağazalar ise alışverişe yeni 

bir soluk getirmiştir. Bonmarşeler Galata - Pera bölgesinde konumlanmaktaydı ve 

vitrin düzenlemeleriyle üst tabakanın yanı sıra alt tabakaya da hitap etmekteydi. 

Bugünkü süpermarketlerin atası olarak değerlendirilebilecek bonmarşelerin 

vitrinlerinde sergilenen ithal mallar, caddelerin kalabalıklaşmasına neden olmuş, 

bununla birlikte alışveriş yapmadan vitrin gezmeye çıkan bir toplumun oluşumunu 

tetiklemişlerdir. Dönemde, Beyoğlu bonmarşelerinde ithal malı Mikado, Pompeia, 

Safronor, Vivitz marka lavanta, kolonya ve pudralara rastlamak mümkündür (Işın, 

1995).  

1954’te kitleselleşmenin başlamasıyla alışveriş mekanlarında da önemli dönüşümler 

yaşandığı söylenebilir. Yarı toptan anlamına gelen adıyla aracıların ortadan 

kaldırılarak üreticiden alınan ürünleri tüketiciye daha ucuza satmayı hedefleyen 

Migros, self-servis mağazaları, gezici kamyonları ve çeşitli semtlerdeki satış 

pazarlarıyla döneme yeni bir alışveriş biçimi getirmiştir. Migros’u takiben kurulan 
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Gima’nın da amacı temel gıda mallarını tüketiciye ulaştırmaktı. 1980’lerden sonra 

Avrupa’nın büyük mağaza zincirlerinin Türk holdingleriyle yaptığı işbirliği sonucu 

süpermarketler yaygınlık kazanmış, 1990’lardan sonra ise kitlesel tüketim alışveriş 

merkezlerinden yapılmaya başlanmıştır (Emiroğlu, 2001). Süpermarketlerin 

açılmasıyla tüketicinin ürünlerle birebir ilişkisi sağlanmıştır. Tüketici çeşitli ürün 

arasından kendine uygun olanı seçme özgürlüğüne kavuşmuştur. Önceleri bir 

ambalaja sahip olmayan ürünler, artık ambalajlarıyla raflardaki yerini almıştır. 

Bakkal ve dükkânlar daha çok mahalli ölçekte kalırken, büyük marketler kentsel 

ölçekte hizmet vermeye başlamıştır. Son dönemde kozmetik ve parfümeri ürünleri 

segmentinde artış olması, süpermarketlerin çoğalmasıyla birebir ilgilidir. Kozmetik 

ürünlerin %25’i süpermarketlerde satılmaktadır. 

3.2.3. Tüketim Psikolojisi ve Kimlik Duygusu 

Geleneksel kültür döneminden modern tüketim dönemine geçişte toplumun tüketim 

psikolojisinde de değişimler olmuştur. Geleneksel dönemde tutumluluk ön planda 

iken, modern tüketim döneminde mütevazilik ve alçak gönüllülüğün yerini gösteriş 

almıştır. Üretimle karşılaştırıldığında, tüketim paylaşımcı değildir. İnsanlar üretirken 

takım ruhuyla hareket etmeleri istenirken, tüketirken bireysel ve bencil olmaları 

istenir. Modern yaşamda tüketimin bireyselliği ön planda olsa da refah seviyesinden 

bağımsız olması düşünülemez. Yüksek ve orta refah düzeyi için bir genelleme 

yapılırsa, önceleri sadece temel ihtiyaçlara yönelik tüketim, istek ve arzuların 

yönlendirdiği eğlence, dinlence amaçlı yapılan bir eyleme dönüşmüştür. Tüketilen 

ürünler bireylerin etnik, siyasal, sosyal  ve kişisel kimliklerini ifade etmede bir araç 

konumuna gelmiştir (Orçan, 2004). Bu konuda Bocock şunları söylemiştir (1997): 

“Tüketim, artık insanların kim oldukları, kim olmak istedikleriyle ilgili 

duyarlılıklarını ve bu duyarlılıkları korumalarını sağlayan yöntemleri etkilemekte. 

Kimlik duygusunun gelişimini çevreleyen olgularla çok iç içe geçmiş durumda. Bu 

nedenle tüketim, ekonomik olduğu kadar toplumsal ve kültürel bir olgu olmaya 

devam edecektir.”  

Galbraith’in deyimiyle, “Çoğu ihtiyaçlar aslında, üretimin ürünüdür.” Yeni ürünler 

üretildikçe, daha önce gereksinimini duymadığımız ürünler bir ihtiyaç haline 

gelmekte, o ürüne bağımlılık kazanılmaktadır. Kozmetik ürünlerde bu söylemin 

geçerli olduğu görülmektedir.  
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3.2.4. Kadının Batılılaşması  

Günümüz Türk kadın kimliğinin oluşumu Cumhuriyetten çok öncelere 

dayanmaktadır, toplumsal değişim olarak nitelendirilebilecek, kadının 

modernleşmede geçirdiği safhalar, kısa sürede gerçekleşmemiştir (Özer, 2005). 

Batılılaşma sürecinde, kadının toplumsallaşması, Türkiye’de kadınların Batılı tarz 

kozmetik ürünlerini benimsemesi, reklamların artması, reklamlarda kadın ve kadın 

güzelliğinin kullanılmasına rağbet 1920’lerin sonunda artmıştır (Emiroğlu, 2001). 

Kadının gündelik yaşamdaki yerini elde etmesinde basının önemi büyüktür. Moda 

dergileri ve gazetelerin kadın köşeleri, özellikle kentli ve varlıklı kesimden kadınları, 

saç ve cilt bakımı, kozmetik kullanımı, görgü kuralları, pratik ev bilgileri, ev düzeni, 

spor ve kadın sağlığı gibi konularda  aydınlatması açısından kadının yaşamının 

değişiminde önemli rol oynamıştır (Özer, 2005). 

Orta ve üst sınıf kadınları hedefleyen yayınlarda moda olgusuna değinilmektedir. 

Batılı moda değerleri ve alışkanlıkları ilk başlarda üst sınıfa hitap etmiş, daha 

sonraları alt sınıflar arasında kitleselleşme yolunda ilerlemiştir. Bir zamanlar popüler 

olarak kullanılan kokular, Avrupa tarzı kokularla tanıştıktan sonra dar gelirlilerin 

kullandığı ürüne dönüşmüştür.  

Kadınlara yönelik dergilerde 2. Dünya savaşı sonrasında ciddi bir artış gözlenmiştir. 

Modern kadın olgusunun güçlenmeye başladığı anlaşılmaktadır. Kadın giyiminde 

modanın bütünleyici parçası olan kozmetik ürünler ve kokuların gittikçe önemi 

artmakta ve kendi modasını oluşturmaktadır. 1928’den 1950’ye kadar toplam 34 

dergi ve gazete çıkmıştır. Çıkan kültür ve moda dergilerine rağmen, gelir seviyesinin 

düşüklüğü ve yerel kültür ve alışkanlıklar nedeniyle Batılı moda belli çevrelerde 

sınırlı kalmıştır (Orçan, 2004). 

3.2.5. Tüketim ve Reklam 

Cumhuriyet yıllarında dergi ve gazeteler halkı Batı tarz bir yaşama hazırlamada 

siyasetten sosyal yaşama, modadan eğlenceye gündelik yaşamda eğitici görevi 

üstlenmiştir. Kişilerin zevklerine, beğenilerine hitap ederek, kültürleri 

biçimlendirmiştir. 

Kolonya üreticilerinin artması, rekabeti de beraberinde getirmiştir. Vitrinlerde 

sergilenen ürünlerin cazibesini arttırmak, daha çok müşteri çekebilmek amacıyla 
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gazetelerde ürünlerin faydalarını anlatır ilanlar görülmeye başlamıştır. Gazetelerde 

ilk olarak görülen ilanlar Avrupa ve Amerikan ürünlerine aittir. Bu ilanlar arasında 

en çok dikkat çekenleri sağlık ve kozmetik ürünleri ile ilgili olanlardır.               

Toplumsal değişimin kanıtlarından olarak nitelendirilebilecek gazete, dergi ilan ve 

reklamları, toplumun tüketimine sunulan ve üretimine yeni başlanılan ürünleri, yeni 

ilgileri, modaları ve bunların nasıl değiştiğini gösteren önemli belgelerdir. 

Kaliteli baskı yapan dergiler arttıkça ilanlar da o ölçüde artmış ve özgünleşmiştir. 

Kozmetik alanında verilen reklamlarda Avrupa ürünleri satan mağazalar reklamlarını 

yapmaktadır. Fetiche L.T. Paris’in saadet getiren koku reklamları, Pompeia 

reklamları gazete ve dergilerde yer almaktadır (Özer, 2005).  

Yerli üreticiler de Avrupalı rakiplerinden geri kalmayarak, yaratıcı reklamlar 

yayınlamışlardır. Örneğin, Hasan Şevki losyonları kadınların şahsiyetini en etkili 

biçimde açığa çıkaran şeyin “şüphesiz yalnız neşrettikleri nefis rayihalar (koku)” 

olduğunu söylemektedir. Hüsnü Şevki Bey iddialı ilanı da şöyle demektedir: 

“Tecrübe ile sabittir ki, bu losyonlar yerli kokuların değil, Avrupa’dan gelen ıtriyatın 

bile fevkindedir ve bundan dolayı mahir olarak satılmaktadır. Demek zevk sahibi 

hanımefendiler için yapılacak yegane şey Hüsnü Şevki Itriyatını kullanmaktır.” 

(Akçura, 2001). Hasan kolonyaları ise “Bütün dünyada emsaline tesadüf 

edilmeyecek kadar nefis rühnüvazdır” başlığı altında ürünün özelliklerini şöyle 

anlatmıştır: “Halis ve tabii limon çiçeklerinden yapılmıştır, 90 derecedir. Nezle, baş 

ağrısı, hafakan, baygınlık, her türlü ruhi ve asabi hastalıklarda kullanılır. Tesiri 

derhal görülür.” (Özer, 2005). 

             

Şekil 3.5 Hasan Itriyat malzemeleri ve Hayat kolonyaları reklamları  (Kutsal 

Dumandan Sihirli Damlaya: Parfüm, 2005) 
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Şekil 3.6 Şükûfe ve Hasan kolonyaları reklam ve ilanları (Diğer reklam ve 

ilanlar için Bkz. EK A) (Sırasıyla; Akçura, 2001 ve Yedigün Dergisi, 

1934) 

Daha ileriki dönemlerde aynı markalar, reklamlarında parfüm ambalajıyla birlikte 

kadın resimlerini kullanmaya başlamışlardır. Moda, süs, makyaj ve diğer 

ihtiyaçlarıyla tüketim toplumunun bir parçası haline dönüşen kadın, zamanla 

pazarlama stratejisinin önemli bir unsuruna dönüşmüştür (Altun ve Sarıoğlu, 2006).  

Sanayi tipi üretim yapan Eyüp Sabri Tuncer markası, sektörde ilk defa promosyon 

yapmış marka olması niteliğiyle önemlidir. Mağaza broşürlerine eklenen kupon, 

tüketicinin mağazadan istediği bir kokuyu seçip, hediye olarak alabilmesini vaat 

etmektedir. Yapılan promosyon, satışların etkili artışına neden olmuştur (Nursel, 

2006). 

Günümüz kolonya markalarının, parfüm markalarının aksine dergi ve gazetelere sık 

reklam vermediği görülmektedir. Dergilerde rastlanan reklamlar sadece genç kitleyi 

hedefleyen kokulu kolonyalar için verilmektedir. Televizyondaki reklamlara ise 

ancak bayram öncelerinde  çok nadiren rastlamaktayız. 

3.2.6. Markalaşma 

Verilen ilan ve reklamlar dönem ürünlerinde markalaşma yolunda da önemli bir adım 

niteliğindedir. Sanayi tipi ilk kolonya üretimi 1912 yılında İzmir'de, Süleyman Ferit 

Eczacıbaşı tarafından yapılmıştır. 1952 yılında Eczacıbaşı İlaç Fabrikası kurulduktan 

sonra Ferit Müstahzaratı’nın bir kısmı bu tesislerde üretilmeye başlanmıştır. 

Eczacıbaşı kolonya üretiminde adını Selin markasıyla duyurmuştur.  1940’dan beri 

lavanta kolonyası üretimi yapan Rebul eczanesi (1895),  ürün çeşitlerinin arasına 
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limon  kolonyalarını da katmıştır. Eyüp Sabri Tuncer markasının temelleri ise 1923 

yılında kolonya ve esans satışı yapan bir dükkân olarak atılmış, 1950 yılında seri 

üretime geçilmiştir. Pereja firması  ise 1957’de kurulmuştur. 

Para dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre (2005), perakende pazarda tüketilen 

kolonya miktarı 7.5 milyon litreyi bulmaktadır. Ancak buna toptan satışlar, 

tuhafiyecilerdeki açık kolonya satışları ve semt pazarlarındaki satışlar dahil 

edildiğinde, yıllık toplam tüketim 10 milyon litre olarak kabul edilmektedir (Evrim, 

2005).  

AC Nielsen ZET araştırma verilerine göre, Türkiye’deki kolonya pazarının % 42'si 

markasız dökme ürünlerden oluşmaktadır. % 85 pazar payı ile limon kolonyası 

pazarda liderliğini sürdürmektedir. Ancak 1988 yılında Johnson&Johnson'ın 

Johnson's Baby Cologne ile arkasından Henkel'in Fa kolonyaları ile Türkiye pazarına 

girmesiyle gelişen genç kolonya pazarı, yerli firmaların da katkısıyla pazar payını 

yüzde 15' e yükseltmiştir (Tüzün, 2000). Bu pazarın gelişimine neden, tüketicilerin 

alternatif ferahlatıcı kokuları, limon kolonyasına tercih etmesi gösterilebilir. Kokulu 

kolonya sınıfındaki bu kokuların tüketici kitlesi de yine gençler ve bayanlar olarak 

gösterilebilir.  

Kolonya pazarına 1997 yılında Arko Traş Kolonyası ile giren Evyap, 1998 yılında 

Duru Limon Kolonyaları'nı piyasaya sürmüştür. Duru kolonyaları, Türkiye'nin ilk 

şeffaf şişe ve ilk sprey şişede limon kolonyası olması açısından önemlidir. Daha 

sonra diğer kolonya üreticileri de tüketicinin talepleri doğrultusunda bu tip 

ambalajlar üretmeye yönelmiştir. 

Arko traş kolonyaları da tüketicinin ihtiyaçlarına cevap veren bir ürün olma 

özelliğiyle önemlidir. Piyasada limon kolonyası ile ithal ürünler arasında bir 

konumlandırma yapılarak, toplumun geniş kesimine hitap etmektedir. 

1957'den bu yana Pereja markasıyla limon kolonyası pazarında yer alan Temsu genç 

kolonyalar pazarına Sandy markasıyla girmiştir. Hunca Kozmetik'in Kasım 1999'da 

Hunca markasıyla girdiği genç kolonya pazarında, Henkel-Fa, Johnson&Johnson'ın 

Johnson's Baby Cologne, Kopaş-Dalin, kolonyaları tüketimde öncü markalardır 

(Tüzün, 2000).  

Tüzün’ün (2000) makalesinde belirttiği üzere, uzmanlara göre perakendecilerin 

yüzde 68'i limon kolonyası ticareti yaparken, kokulu kolonyalarda bu oran yüzde 



 
42 

38'de kalmaktadır. Eczacıbaşı Beiersdorf Kozmetik Ürünleri Sorumlusu 2000 yılında 

limon kolonyasında talebin belirli bir seviyenin altına inmesinin mümkün 

olmayacağını, kokulu kolonya pazarına girmeyi düşünmediklerini söylemişse de 

günümüzde Eczacıbaşı’nın kokulu kolonya sektörüne Moments kolonyaları ile girmiş 

olduğu görülmektedir. 

3.3. Ambalaj Tüketim İlişkisi 

Ambalaj, içine konulan ürünü barındıran, fiziki olarak koruyan, o ürün hakkında 

bilgi veren, ürünün kolay bir şekilde kullanımını sağlayan, dağıtım zincirinin tüm 

üyelerinin gereksinimlerini karşılayan bir araçtır (Günal, 1993). Tüketiciye sağladığı 

kullanım, taşıma, depolama vb. kolaylıkların yanı sıra, ürünü tamamlamak suretiyle, 

tüketicinin ihtiyaç duyduğu zaman o ürünün zihninde canlanmasını sağlayan, 

tüketiciyi yönlendirici görev üstlenmektedir. Tüketici ambalajın şeklini, markayı, 

renklerini, etiketini, grafik stilini, tipografisini görür ve buna tepki verir. Ambalajın 

üzerindeki her şey, tüketiciyle iletişim içindedir (Meyers ve Lubnier, 2003). 

Ambalajlamanın önem kazanması; alışveriş yaptığımız mekanların dönüşümü, 

tüketici gelir ve refah seviyesindeki artış, ambalajlama endüstri ve teknolojisindeki 

gelişmeler, üretimin çeşitlenmesi ve ekonomik kalkınmada görülen iyileşmeler gibi 

faktörlere bağlıdır. Ambalaj sahip olduğu fonksiyonlarıyla tüketimde etkin bir rol 

oynamaktadır (Erkınay, 1996). Mahalle bakkalları, ürünlerini açık kaplarda 

sergileyip, satış sırasında taşıma amaçlı ambalajlara yerleştirirken, az sayıda bulunan 

ambalajlı ürünlerden ambalajın, korumanın yanı sıra ürünler üzerinde ilgiyi arttırıcı 

bir araç olduğunu görmüşlerdir. Müşterilerin aldıkları ürünleri ambalaj ve markasıyla 

hatırladıkları aşikardır (Meyers ve Gerstman, 2005). 

Bazı üretim dallarında ambalaj hala geleneksel anlamında sadece ürünü dış etkilere 

karşı koruma görevli üretilse de; gıda, kozmetik, temizlik gibi pek çok üretim 

alanında  ürünün imajına yön veren, ürünün tutundurulmasına, farklılaştırılmasına, 

dolayısıyla satışına etki eden bir pazarlama aracı konumundadır. 

Ambalaj tasarımı yapılırken, ürünü tüketecek kitleler de önceden belirlenmektedir. 

Demografik özellikler, satın alma davranışları, ürünü ne tür insanların satın alacağı, 

ne tür insanların kullanacağı gibi konular ambalaj tasarımını da doğrudan 

etkilemektedir. Bir ürün ülkenin değişik bölgelerinde farklı amaçlarda, farklı 
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şekillerde kullanılabilmektedir. Bir markanın ürünü alt kategorilere ayrılarak, belli 

çeşitleri belli yaşam tarzlarına, değişik tüketici ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere 

hedeflenmektedir (Meyers ve Lubnier, 2003).  

3.4.  Tarihte Koku Ambalajı 

Flakon sözcüğü Fransızca’dan Türkçe’ye geçmiştir ve parfümlerin konulduğu cam, 

kristal, porselen, seramik, altın, gümüş vb. malzemelerden yapılan koku şişesi 

anlamında kullanılmaktadır. Dünyanın en eski flakonları yaklaşık 3000 yıllıktır 

(Yentürk, 2005). 

   

Şekil 3.7 Mısır ve Roma dönemine ait pişmiş topraktan koku ve ıtriyat kapları 

(Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya: Parfüm, 2005 sırasıyla; Turgay 

Tuna Koleksiyonu ve Haluk Perk Özel Müzesi) 

Eski dönemde parfüm ve kokulu yağlar pişmiş toprak, cam veya doğal taşlardan el 

işçiliği ile üretilmiş şişelerde saklanmaktaydı. MÖ 7. yüzyılda Eski Yunan’da güzel 

kokular pişmiş toprak yada mermerden yapılmış küçük boyuttaki şişelerde 

satılmaktadır. Camın parfüm şişelerinde kullanımı ise MÖ 6. y.y.’dan itibaren 

olmuştur. MÖ 1500 yılında koyu mavi renkte, opak yada transparan el yapımı cam 

şişelerin kullanıldığı bilinmektedir. MÖ 1. yüzyılda cam üfleme tekniği ilk defa 

Suriye’de keşfedilip, Roma Uygarlığında geliştirilmiştir. Roma’da üretilen cam 

şişeleri transparan camın üzerine renklendirilmiş süslemeleriyle yüksek seviyede bir 

zanaatkarlık örneğini temsil etmektedir (SHM, 1993). Cam parfüm şişeleri her 

dönemde kalitenin temsilcisi olup, varlıklı kişiler tarafından kullanılmıştır. Ortaçağda 

ise metal ve emaye şişeler üretilmiştir. 
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Şekil 3.8 Roma dönemine ait cam koku şişeleri (Kutsal Dumandan Sihirli 

Damlaya: Parfüm, 2005, İsmet & Özkan Arıkantürk Koleksiyonu) 

3.4.1. Avrupa’da Parfüm Ambalajı  

3.4.1.1. Kişisel Bir Aksesuar Olarak Koku Şişeleri 

Parfümcüler loncası İngiltere’de 12. y.y.’da kurulmuştur. Bu dönemde vinaigrette  

adlı küçük parfüm kapları yapılmaya başlanmıştır. 13. y.y.’da Venedik’in parfüm 

ticaretinde önemli bir liman sayılması, burada değerli kokuların saklanması için üzeri 

yarı-değerli taşlarla kaplı cam şişelerin üretilmesine öncülük etmiştir. 17. y.y.’da cam 

üretimiyle ünlü Murano’da renkli camdan çiçek desenli parfüm şişeleri yapılmıştır. 

        

Şekil 3.9 Vinaigrette örnekleri (Marsh, 1999) 

        

Şekil 3.10 Pomander örnekleri (Marsh, 1999) 
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 Aynı dönemde Fransa’da da renkli ve buzlu-beyaz camdan zarif şişeler üretilmiştir. 

16. ve 17. y.y.’da Avrupa’da pomander adı verilen genellikle altından yapılmış, 

portakala benzeyen ve açıldığında içinde altı adet koku haznesi bulunan koku kabı 

kullanılmıştır. Parfüm şişesinin bir sanat eseri olarak kabul görmesi ancak 18.y.y.’da 

gerçekleşmiştir. Çin’in porselen üretim tekniği öğrenilince, 1750’lerden itibaren 

parfüm şişesi yapımında porselen kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa’nın önde gelen 

porselen üreticileri, Rococo çiçeklerle ve manzaralarla süslenmiş, çiçek buketi, 

hayvan, ve insan şeklinde flakonlar üretmeye başlamıştır. Fakat esansın porselenle 

tepkimeye girmesi kullanım açısından olumsuz bir nitelik olmuştur. Parfüm 

şişelerinde camın tercih edilmesinde diğer önemli bir neden ise porselen şişelere 

tıkaç yapmanın zorluğundan kaynaklanmaktadır. 18. yy. ortalarından itibaren 

İngilizler orta sınıfa hitaben bakırdan şişe üretmiştir. Bu şişeler Fransa ve İsviçre’de 

üst sınıfa hitaben altın ve değerli taşlarla üretilen şişelerin taklididir (SHM, 1993).  

19. y.y.’a gelinceye kadar parfüm şişeleri genel olarak pahalı malzemeden 

üretilmiştir. Kendisi lüks ve pahalı olan kokuların flakonları da alım gücü yüksek 

kişilere hitap etmiştir. Kişilerin yanında taşıdıkları flakonlar dükkânlarda tekrar 

doldurulabilmektedir. Bu tip flakonların kullanımı 19. y.y.  ikinci yarısına kadar 

devam etmiştir. 

                    

Şekil 3.11 Cam koku taşıma şişeleri ve Murano’da üretilmiş cam parfüm şişeleri 

(Sırasıyla; Marsh, 1999, Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya: Parfüm, 

2005, Güler Arnas Koleksiyonu) 

3.4.1.2. Ambalajıyla Bütünleşen Kokular 

19. y.y.’ın ilk yarısından başlayarak parfümcülüğün bir endüstri haline gelmesi, 

flakonlarda da sadeliğe ve standartlaşmaya gidilmesine neden olmuştur. Parfümler 

daha düşük fiyatlarla daha geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır. Genel olarak parfüm 

üreticileri parfümlerini, alıcıların kendi özel flakonlarına koyması için eczacılıkta da 

kullanılan düz şişelerde satmaktaydılar. Flakonlar, ilaç ya da kimya kaplarından 
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renkli, litografik etiketleri sayesinde ayrılabilmekteydi (Yentürk, 2005). Bunun 

yanında, müşteri koku seçerken dükkânda bulunan koku şişelerinden kendi zevkine 

uygun olanı seçip,  istediği kokuyu doldurtabiliyordu (Groom, 1997).  19. y.y.’ın 

ikinci yarısında parfüm üreticilerinin ve rekabetin artması parfüm sunumlarının 

yaratıcılığını arttırmış olsa da; şişe, etiket ve kutu tasarımları henüz belli bir firma ya 

da tasarımcının imzasını taşımamaktadır (Yentürk, 2005). Turizmin gelişmesi, yarı 

şeffaf parfüm şişelerine çeşitli manzara resimlerinin, çiçekler ve tatil isimlerinin 

yerleşmesine neden olmuştur. 1842’de parfüm üreticileri flakon modelini tasdik 

ettirip kopya edilmesini önleme yolunda önemli adım atmıştır. 19. yy. sonu - 20. yy. 

başlarında ise içinde parfüm şişeleri ve çeşitli kozmetik ürünlerini barındıracak  

seyahat çantaları üretilmiştir (SHM, 1993). Yüzyılın sonunda ilk kez bir parfümle 

aynı koku ve markaya sahip, pudra, sabun gibi diğer kozmetik ürünlerin yer aldığı 

“ürün ailesi” satışa sunulmuştur (Yentürk, 2005). 

Parfüm üreticilerinin sanatçılar ve cam üreticileriyle çalışmaya başlaması 20. y.y.’da 

gerçekleşmiştir. Parfüm, kokusunun yanı sıra şişesi, ambalajı ve reklamı ile bir bütün 

olarak değerlendirilen bir ürün haline gelmiştir (Yentürk, 2005). Modern 

parfümcülüğe geçişle birlikte, parfüm fabrikalarda şişelenmeye başlanmış, şişenin de 

asıl görevi müşteriyi etkilemek, ürünün çekiciliğini arttırma yönünde değişime 

uğramıştır (Groom, 1997).  

20. y.y.’ın ilk yarısı parfüm sunumlarında bir altın çağ olarak değerlendirilebilir. 

Şişeler Art Nouveau’dan Sürrealizm’e birçok stili yansıtmıştır. Modaevlerinin 

parfümü keşfiyle parfüm ambalajı bir tasarım objesine dönüşmüştür. Yeni 

malzemelerin geliştirilmesi, plastiğin çeşitli formlarının kullanımıyla daha ucuz 

ambalaj üretilebilir olmuş ve pazar genişlemiştir (Marsh, 1999).  

     

Şekil 3.12 Elizabeth Arden için tasarlanan sürrealist parfüm şişeleri ve Dali’nin 

tasarımını yaptığı Laguna isimli parfüm şişesi (Pavia, 1996) 
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20. y.y.’ın başında parfümcü Francois Coty, Piver ve Roger & Gallet gibi 

parfümcüler şişe tasarımlarını Lalique gibi ünlü sanatçılara ve Baccarat gibi cam 

üretiminde ün yapmış firmalara yaptırmaya başladılar (Marsh, 1999). Parfüm 

endüstrisine Coty ile  adım atan René Lalique’in Art Nouveau stilindeki etiket, şişe 

ve ambalaj tasarımları günümüzde sanat eseri olarak kabul görmektedir. 1880’den 

itibaren parfüm endüstrisine hizmet etmeye başlayan Baccarat firmasının ilk 

parfümcü müşterileri arasında Houbigant, Guerlain, Piver isimlerine 

rastlanmaktadır. Lalique’e rakip olan firma Art Nouveau stilinde, 1920’lerden sonra 

ise Art Deco stilinde her biri  döneminde baş yapıt olan parfüm şişeleri tasarlamıştır. 

1930’larda Schiaparelli ve Elizabeth Arden için üretilen şişeler sürrealist akım 

etkisindedir.      

        

Şekil 3.13  Tasarımı Lalique tarafından yapılan parfüm şişeleri (İlk üç resim: 

Marsh, 1999, son resim: Tambini,2000) 

Modacıların parfüm endüstrisine girişiyle, parfümcüler ve modacılar arsında rekabet 

kızışmış, bunun sonucunda Kübizm’den Sürrealizm’e kadar çok çeşitli stilde yaratıcı 

parfüm şişeleri tasarlanmıştır. Modacılar arasında Chanel, 1921 yılında çıkardığı 

“No:5” adlı parfümü ile parfüm piyasasına yeni bir soluk getirmiştir. Parfüm şişesi 

kare, basit formu, minimal beyaz etiketi ile dönem parfüm şişeleri arasından 

sıyrılarak, büyük bir başarıya imza atmıştır (Marsh, 1999). 

1930’lu yıllarda yaşanan ekonomik kriz sonrasında parfüm endüstrisi doğu 

esintilerinden ve süslemelerden uzaklaşarak, sadelik ve pratikliği benimsemiştir. 

Bunun sonucunda üretilen parfüm şişeleri de endüstriyelleşerek basit, yalın olma 

yoluna gitmiştir (Yentürk, 2005).  

1936 – 1938 arası dönemde modacı Elsa Schiaparelli, Dali’nin de kendisi için 

tasarladığı gerçeküstü şişe tasarımlarıyla rasyonellikten kurtulma yolunda önemli 

adım atmıştır.  
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Şekil 3.14 Elsa Schiaparelli’nin Shocking, Zut, Sleeping ve Snuff isimli 

parfümleri (Marsh, 1999) 

1940’ların ilk yarısında 2. Dünya savaşının getirdiği olumsuzluklar nedeniyle parfüm 

üretim ve tüketiminde iniş yaşanmıştır. Fransız parfümlerinin bir çoğunun üretimi 

Amerika’ya kaydırılmıştır. Malzeme sıkıntısı nedeniyle ambalajların kalitesinde 

düşüş yaşanmış; cam kapakların yerini metal ya da plastik vidalı kapaklar almıştır. 

Ekonomik nedenlerden dolayı parfüm ambalajı endüstrisinde yeni bir kategori 

gelişmiş, küçük boyutta parfümler popülerlik kazanmıştır.  

1950’lerde el yapımı ürünlerin maliyetinin artmasıyla, parfüm endüstrisi genel olarak 

mekanik üretime kaymıştır (Yentürk, 2005). Önemli bir gelişme olarak traş sonrası 

losyonlarının gelişimiyle erkek parfüm endüstrisinde patlama yaşanmıştır. Erkek 

parfüm ambalajlarının daha yalın hatlara sahip olduğu gözlenmektedir. Erkek 

kokularının daha eski zamanlardan beri traş malzemeleri, tarak, gümüş aksesuarlarla 

birlikte set olarak piyasaya sürüldüğü gözlenmiştir. 

1960 ve 1970’lerde şişe tasarımlarında önemli bir değişimin yaşandığı söylenemez. 

Lüks parfümler hedef kitle olarak orta yaş grubuna hitap ederken, yeni bir hedef 

kitlesi olarak gençler keşfedilmiş ve alım gücünün kısıtlı olması nedeniyle, şişe 

tasarımları bu kitleye uygun geliştirilmiştir (Marsh, 1999). 

20. y.y. sonları modern yaşam tarzı ve ideallerin değişimine yönelik yaratıcı şişe 

tasarımlarına sahne olmuştur. 1990’da trendlerde değişim yaşanmış, çevreye 

duyarlılık, doğal yaşam özlemi ön plana çıkmıştır. Thierry Mugler, Angel (1994) 

parfüm şişesinde geri dönüşümlü cam kullanmış, Issey Miyake gibi bazı üreticiler de 

bu yönde tasarımlar yaparak, Issey Miyake, L’Eau d’Issey adlı parfümünde suyun 

kokusundan esinlenmiştir (Marsh, 1999). 
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Şekil 3.15 Thierry Mugler’a ait Angel adlı parfüm (Tambini, 2000) 

Günümüzde büyük bir ticaret payı olan parfüm endüstrisinde, kadın ve erkekler her 

zevke göre hazırlanmış, koku, şişe, kutunun  birlikte satıldığı  bütün bir sunum 

arasından tercih yapabilmektedirler. Parfüm artık özel tasarlanmış ambalajından ayrı  

düşünülemeyecek bir ürün halini almıştır (Marsh, 1999). Parfüm şişesinden ayrı 

düşünülemeyeceği gibi reklam da parfümü bütünleyen bir araç olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

    

    

Şekil 3.16 Kadının objeleştirilerek sıkça kullanıldığı parfüm reklamları (Pavia 

1996) 
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3.4.2. Türk Tarihinde  Parfüm  Ambalajı 

3.4.2.1. Geleneksel Kokulara Ait Kaplar 

        

Şekil 3.17 Büyük Selçuklu dönemine ait pişmiş toprak ıtriyat kapları ve Anadolu 

Selçuklu dönemine ait bronz buhurdan (Kutsal Dumandan Sihirli 

Damlaya: Parfüm, 2005, sırasıyla, Özlem Perk ve Işıl & Mehmet 

Akgül Koleksiyonu) 

Osmanlı’ya özgü ve yaygın kullanımı olan buhur suyu, çeşitli esansların buhurdan 

içinde kaynatılmasıyla elde edilmektedir. Buhurdan altın, gümüş, bakır, pirinç, 

tombak, porselen ve seramikten yapılmış küçük mangal biçimindeki tütsü kaplarına 

verilen addır. Alt kısmında kömür barındıran hanesi bulunmaktadır. Bu şekilde 

konuk ağırlama, şölen, şenlik ve özel günlerde topluluğun ortasında yakılarak, 

kaynayan güzel kokulu suyla eller yıkanmakta, tütsü dumanı ile mekanlar  

kokulandırılmaktadır (Yentürk N., 2005). 

       

Şekil 3.18 19. yüzyıla ait tuğralı gümüş buhurdanlar (Kutsal Dumandan Sihirli 

Damlaya: Parfüm, 2005, Rüksan Ürgüplü Koleksiyonu) 
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Şekil 3.19 19. yüzyıla ait tombak buhurdan (Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya: 

Parfüm, 2005, Rüksan Ürgüplü Koleksiyonu) 

Buhur suyu ile birlikte gül suyu ikram etmek önemli geleneklerden biridir. Gül 

suyunu serpmek için kullanılan şişeler gülabdan olarak adlandırılmaktadır. Hazne 

bölümü armut biçiminde, ağız kısmına doğru incelerek uzayan, ağız kısmında küçük 

delikler bulunan gülabdan tombak, porselen, cam, altın ya da gümüşten üretilmiştir. 

Cam, kimyasal bakımdan içine konulan malzemeyi etkilemediği için daha çok tercih 

edilmiştir. Alışılagelen formunun dışında ibrik, güvercin, fıçı biçimleri de 

bulunmaktadır. Kuş biçimindeki gülabdanlar, bağımsızlık, kutsallık, saflığın simgesi 

olarak nitelendirilmiştir (SHM, 1993). 

        

Şekil 3.20 Tombak ve Osmanlı pazarı için üretilmiş Çin porseleni gülabdanlar ve 

Beykoz opalin gülsuyu kapları (Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya: 

Parfüm, 2005, sırasıyla; Işıl & Mehmet Akgül Koleksiyonu, Monik & 

Ceri Benardete Koleksiyonu, Kaya Turgut Koleksiyonu) 
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Şekil 3.21 Beykoz opalin kuş formunda gülabdanlar (Kutsal Dumandan Sihirli 

Damlaya: Parfüm, 2005, sırasıyla; Işıl & Mehmet Akgül Koleksiyonu) 

    

      

 

Şekil 3.22 Beykoz cam fabrikasında üretilmiş gülabdanlar ve koku şişeleri 

(Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya: Parfüm, 2005, ilk resim: Rüksan 

Ürgüplü Koleksiyonu, diğerleri: Işıl & Mehmet Akgül Koleksiyonu) 

7. y.y.’dan 17. y.y.’a kadar geniş bir zaman diliminde kullanılan  macun kıvamındaki 

diğer bir parfüm çeşidi galiyelerdir. Galiyeler, galiyedan adı verilen kapaklı koku 

kaplarında saklanmaktadır. Galiyedanın içinden parmak uçlarıyla alınan macun saç 

ve sakala sürülmektedir (Yentürk, 2005). 
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Şekil 3.23 Galiye kapları ve parfüm de içeren bakım seti (Kutsal Dumandan 

Sihirli Damlaya: Parfüm, 2005, sırasıyla; Aybala & Nejat Yentürk 

Koleksiyonu ve Işıl & Mehmet Akgül Koleksiyonu) 

Gül suyu, buhur suyu ya da galiyelerin temin edilebileceği seyyar satıcılar, 

parfümlerini ahşap çerçeve içi camlı kutularda sergilemektedirler. Ayakların üzerine 

oturtulan bu kutular 20. y.y.’a kadar kullanılmış olmaları açısından önemlidir. 

 

Şekil 3.24 Seyyar esans satıcılarının kullandığı esans kutuları (Kutsal Dumandan 

Sihirli Damlaya: Parfüm, 2005, Güler Arnas Koleksiyonu) 

3.4.2.2. Yerli Üretim ve Avrupa’dan İthal Koku Ambalajları 

19. y.y.’da parfümler, Avrupa’yla imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla, yüzyıllardır 

hammadde ve esansların doğudan batıya aktarımında köprü niteliğinde olan Osmanlı 

topraklarına göz alıcı ambalajlarla geri dönmüştür. Üzerinde etiketleri bulunan, 

camdan zarif parfüm ve kolonya şişeleri büyük ilgi görmüştür. Türkiye’ye ilk gelen 

Avrupa kokular arasında L.T. Piver’in Pompeia, Floramye, Vivitz adlı parfümleri 

uzun bir süre en çok kullanılan parfümler arasında yer almıştır (Yentürk, 2005).  20. 

yy başlarında yabancı kokulardan, Francois Coty tarafından üretilen L’Origan ve 

Chypre parfümleri modern parfümerinin eseri olarak ülkemizde de uzun süre popüler 

kokular olarak kullanılmıştır. 
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Yerli kolonya üretiminin öncülerinden Ahmed Faruki, ismini bir marka olarak lanse 

ederek, ürettiği kolonyalarda da Türkçe adlar kullanmıştır. Faruki ürünlerini nişan, 

düğün gibi özel günlere hediye amaçlı satın alınabilecek şekilde pazarlamasını 

yapmıştır. Faruki ve diğer önemli ıtriyat üreticileri; Süleyman Ferit, Necip Bey, 

Hasan Hassan, Evliyazade Nurettin, Ahmet Ekrem, Hasan Şevki, İsmail İbrahim, 

Kemal Kamil üretime başladıkları dönemlerde şişe ve etiketleri yurt dışından ithal 

etmişler, daha sonra şişeler de Beykoz Cam fabrikasında yerli üretilmeye 

başlanmıştır. 

 

Şekil 3.25 Eczacıbaşı Süleyman Ferit’in ünlü Altın Damla Kolonyaları (Yentürk 

A. ve Yentürk N., 2001) 

       

Şekil 3.26 Orlov, Pertev ve Sembol  ve Şükûfe Kolonya şişeleri (İlk iki resim: 

Yentürk A. ve Yentürk N., 2001, Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya: 

Parfüm, 2005) 
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Şekil 3.27 Değişik renk ve kokularda kolonya ile doldurulan şişe örnekleri (İlk iki 

resim: Yentürk A. ve Yentürk N., 2001, Kutsal Dumandan Sihirli 

Damlaya: Parfüm, 2005) 

 

     

Şekil 3.28 Minyatür kolonya şişeleri (Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya: Parfüm, 

2005) 

3.5. Kolonya Ambalajını Etkileyen Faktörler 

Kokunun dili olmadığı için, kokuları betimlemek amacıyla metaforlara başvururuz 

(Classen ve diğ., 1994). Günümüz tüketim çağında kokuların sözcüklere dökülme 

işlevini imajlar aracılığı ile ambalajları sağlamaktadır. Ambalajı kokunun bir aynası 

niteliğindedir, raftaki ürünün tek iletişim aracıdır. Pazarlama stratejilerinde de 

görüldüğü üzere ürün bilgisi vermektense, insanlarda uyandırması düşünülen 

arzulara odaklanılmıştır. İmajlarla iletişim, tüketicinin kendi hayal gücünü 

kullanmasını mümkün kılmıştır (Classen ve diğ., 1994). Bir parfümün başarısını 

etkileyen karakteristik faktörler; ambalajı (şişesi, kutusu, etiketi) ve reklam materyali 

olarak tanımlanabilir. Tüketici ilk aşamada, ürünün içeriğinden, kalitesinden ve 

kokusundan çok ambalajından etkilenmektedir. Parfümler ambalajıyla bütünleşerek 
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akıllarda o şekilde yer etmektedir. İyi bir ambalaj ürünü çekici kılarak rafta fark 

edilmeyi kolaylaştırmaktadır. Tüketici, kozmetik markasıyla birlikte imaj da satın 

aldığından, ambalaj ürünün vermek istediği mesajı tam verebilmelidir. Ürünün 

yapısına uygun seçilen renkler, uyumlu yazı ve biçimlerle tasarlanmış bir etiket, 

ürüne uygun, etkili bir ambalaj malzemesi tüketici ile ürün arasındaki ilişkiyi olumlu 

etkilemektedir. 

3.5.1. Duygulara Hitap Edicilik ve Algı 

Parfümün rafta görülüp tüketiciye ulaşması tüketicinin görme, dokunma ve koklama 

algıları aracılığıyla olur. Odabaşı ve Barış (2002)’a göre ürünün algılanma şekli, 

ürünün gerçek özelliklerinden çok daha önemlidir. 

Ambalajın formu, etiketi, rengi, malzemesi ikincil ambalaj olarak parfüm ve 

kolonyada kullanılan karton ya da plastik kutu ve üzerindeki imajlar görsel algıyı 

etkileyen etmenlerdir. 

Görsel algı sayesinde üretici doğrudan tüketicinin duygularına hitap etmektedir. 

Parfüm şişeleri tasarlanırken daha çok, içerdikleri kokuyla bağdaştırılan anlamları 

iletmektedir. Oryantal kokular için oryantal şişeler tasarlanırken ferah kokular için 

özgürlüğü çağrıştırıcı şişeler tasarlanmaktadır. Parfüm şişeleri, kişilerle arzuladıkları 

karakter arasında bağ kurar. Formlar ve renkler aracılığıyla güzellik, arzu, aşk, lüks, 

cazibe gibi çeşitli duygulara gönderme yapılır. Chanel parfüm gibi bazı markalar 

kare şişesi ve elmas şeklindeki tapası ile öyle özdeşleşmiştir ki, bu ambalajı üründen 

ayrı düşünmek imkansızdır.  

 

Şekil 3.29 Chanel parfüm ambalajı (Pavia, 1996) 
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Ambalajlar renklerin psikolojik etkiler yarattığı gerçeği üzerinden yola çıkarak 

tasarlanmaktadır. Ambalajın rengi, ürünün yapısıyla bağdaşmalıdır. Piyasadaki 

mevcut kolonya ambalajları incelendiğinde serin, sakin ve doğallığı çağrıştıran mavi 

ve yeşil rengi; temiz, saf, katıksız olmayı çağrıştıran şeffaf ambalajları görmekteyiz.  

Ambalajın malzemesi de ürünün algılanması ve o ürüne yüklediğimiz değer 

açısından önemlidir. Parfümde kullanılan cam, kalite algısını beraberinde 

getirmektedir. Günümüzde çok çeşitli parfüm, raflarda kaliteli plastik ambalajlarıyla 

cam rakipleriyle yarışmaktadır. Pektaş (1993)’a göre, kozmetik ve parfümeri 

sınıfındaki ürünlerin ambalajlarının tasarımı ve ambalajda kullanılan malzemeler, 

ürünün kendisinden daha pahalıya mal olabilmektedir. Pahalı malzemeden yapılan 

gösterişli ambalajlar, ürünün de kaliteli olduğu imajını ve 

 

Şekil 3.30 Kullanılan camın kalınlığıyla kokunun değeri anlatılmaya çalışılan 

Ralph Lauren’in parfümü (Tambini, 2000) 

Ancak, günümüzde parfüm markaları, ünlü tasarımcıların kendileri için tasarladıkları 

ucuz olmasıyla bilinen plastik malzemeden ambalajlarla da piyasaya çıkabilmektedir. 

           

Şekil 3.31 Plastik malzemeden üretilmiş Karim Rashid tasarımı 5S Metasense ve 

Kenzoamour adlı parfümler ve Gucci firmasına ait Rush adlı parfüm 

(www.wallpaper.com, 15.04.2007, www.designerfragrances.co.uk, 

15.04.2007) 
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Bazı tüketici grupları, üreticinin yani markanın güçlülüğüyle üründen daha fazla 

ilgilenir. Güvendikleri markanın kaliteyi de beraberinde getireceğini düşünerek, yeni 

marka ya da ambalaj yeniliğine giden markaları denemekten kaçınıp, ürüne şans 

tanımazlar. 

Kolonyanın berraklığı ve rengi kullanıcının algısını etkilemektedir, ürünün saflığını 

nitelemektedir. Bu nedenle piyasadaki çoğu ambalajın şeffaf olduğu gözlenmektedir. 

Kolonya hem cam hem plastik ambalajda üretilmektedir. Şeffaflığı gösterme amaçlı 

bazı markalar kutularında da pencere açarak, ürünün berraklığının tüketici üzerindeki 

olumlu etkisini güçlendirmektedir. 

Parfümlerin kişiliği yansıttığına inanılmaktadır ve farklı kokular farklı algıyı 

beraberinde getirmektedir. Sabun kokusu masumluğu çağrıştırırken, baharat kokuları 

cazibeyi, çiçek kokuları tazelik, canlılığı çağrıştırmaktadır. Kokular da diğer 

duyumlarımız gibi kültürden etkilenir. Türkler sevdiği limon kokusunu, gündelik 

hayatlarına taşımıştır. Daha önceleri farklı kokularda üretilen kolonya tipleri 

arasından limon kolonyası sıyrılarak günümüze kadar kullanılagelmiştir. Limon 

kokusunun tazelenme, canlılık, ferahlık etkisi halk tarafından çabuk benimsenmesine 

neden olmuştur. 

3.5.2. Ambalajın Fonksiyonelliği 

Parfüm ambalajının fonksiyonel olması için tutma, taşıma, dökme gibi temel işlevleri 

yerine getirmesi, ürünü ışık, ısı gibi dış etkilerden koruması gerekmektedir. İkincil 

ambalaj ise plastik ya da cam şişenin koruyuculuğunu üstlenir. Ambalaj, taşıma ve 

depolama açısından toptancı, perakendeci ve diğer alıcıların ihtiyaçlarını karşılamalı, 

nakliye ve stok sırasında belli kolaylıklar sağlamalıdır (Erkınay, 1996). 

Ambalajın fonksiyonel olmasında malzeme seçimi önemlidir. Esans, konulduğu 

ambalajla tepkimeye girmemeli, ambalajı esansı dış etkilerden maksimum düzeyde 

koruyabilmelidir. Esans havayla temas etmemelidir. 

Ambalajın boyutları da tüketici tercihleri açısından önemlidir. Kolonya ambalajları 

da kullanıldığı yer ve amaca göre değişim göstermektedir. Kolonya, evlerde saklanan 

bir ürün olmaktan taşınabilir bir ürüne dönüşmüştür. Bu değişimle beraber insan 

hayatını pratikleştiren çantaya uygun küçük boyutta, dökülme riskini ortadan 

kaldıran kilitli, sprey başlıklı ambalaj tasarlanmaya başlanmıştır. Kolonyanın evlerde 

çok miktarda kullanılmasından dolayı bir litrelik bidon ambalajları satılmaktadır. 
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Bidonların yanında, evlerde küçük şişelere dolumu kolaylaştırıcı huniler de 

verilmektedir. Kullanıcı, küçük boydaki ambalaja aktarımını kendi yapmaktadır. Bu 

nedenle küçük boyutlu ambalajın tekrar doldurulabilir olması kullanıcı açısından 

önemlidir.  

          

Şekil 3.32 Boşaltma hunisi ile birlikte satılan bidon kolonya ve sprey başlıklı 

kolonya (www.eczacibasi.com.tr, 09.03.2007, www.evyap.com.tr, 

07.12.2006) 

Parfüm hediye olarak sıklıkla alınan bir üründür. Hediyeyi alan kişinin memnuniyeti 

için ambalaj genel görünümünden farklılaştırılarak, ayrıca tasarlanan hediye ambalajı 

içinde satılmaktadır. Bazı örneklerde tasarlanan hediye ambalajı, ürünle bütünleşerek 

ürünün bir parçasına dönüşmektedir. Kolonyanın hediye amaçlı alındığı zamanlar 

bayram, hasta ziyaretleri ya da nişan, söz gibi törenlerdir. Bunun dışında bazı 

kolonya üreticileri, ürünlerini yılbaşı öncesi ya da sevgililer gününde hediye paketi 

olarak tüketicilere sunmaktalar. 

          

Şekil 3.33 Yılbaşı hediye paketi olarak satışa sunulan Issey Miyake’nin L’eau 

d’Issey adlı parfümü (Calver, 2004) 
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3.5.3. Hedef Kitle 

Üreticiler ürünlerini pazarlarken çeşitli hedef kitleler belirlerler. Ambalaj tasarımı ise 

hedeflenen kitleye ulaşmada önemli bir araçtır. Ambalaj farklı kitlelere farklı 

mesajlar taşır. Bu mesajlar ürünü alt kategorilere ayırarak, ürünün farklı yaşam 

tarzlarına, değişik tüketici ihtiyaçlarına karşılık verir (Meyers ve Lubnier, 2003). 

Günümüzde kadınlara, erkeklere, gençlere, çocuklara, yaşlılara, ev hanımlarına, 

sporculara ayrı tasarımlar yapılmaktadır. Hedef kitleler çok çeşitli kategorilere 

ayrılarak kendi başına bir inceleme konusu olabilir. Bu bölümde sadece cinsiyet ve 

yaş kategorileri ele alınacaktır. 

3.5.3.1. Cinsiyet 

Ambalaj formu, renkleri ve tüketiciye ilettiği mesaj aracılığıyla kişinin duygularına, 

hitap eder. Kadın ve erkekte bu duygular farklılık göstermektedir. Ambalaj, ürünün 

statüsünü belirler, zevk ve kalite göstergesidir. 

Günümüzde kadınlar artık birden fazla koku kullanmaktadırlar. Gece, gün içinde, kış 

ve yaz mevsiminde, herhangi bir zamanda, kişinin o anki ruh durumuna göre 

kullanacağı kokular üretilmektedir. Koku bir kadının kıyafetini mücevher gibi 

tamamlayan bir aksesuar görevindedir. 

Erkekler için araba ve saat bir statü göstergesidir, günümüzde koku da bir statü 

göstergesi olarak kullanılmaktadır. Gerek traş kolonyaları gerek parfüm 

ambalajlarında sert ya da keskin hatlara sahip formlar, endüstriyel metal çağrışımı 

yapan renkler ya da araba, tekne, at imajları yer almaktadır (Meyers ve Gerstman, 

2005). Erkekler spor salonu gibi umumi yerlerde parfüm, deodorant vb. ürünleri 

kullanırken kendilerini rahat hissetmeleri açısından kullandıkları ürünün ambalajı 

markayı temsil ederek önemli bir görev üstlenmektedir. Erkeklerde gelir seviyesine 

göre traş sonrası kullandığı ürün de değişmektedir. Limon ve lavanta kolonyaları traş 

sonrası ferahlatıcı ucuz ürünler olarak piyasada geniş bir kullanım kitlesine sahiptir. 

Bunlardan sonra yerli markaların da ürettiği traş kolonyaları gelmektedir. Daha 

yüksek gelir seviyeleri ise aftershave olarak nitelendirilen, kullanmakta olduğu 

parfümün tamamlayıcısı olan, cildin bakımını da üstlenebilen ürünler 

kullanmaktadırlar. Şehirli, eğitimli, kariyer sahibi ve kişisel bakımına para yatırmaya 

başlayan bu erkek tipi için kozmetik üreticileri de çok çeşitli bakım ürününü 

piyasaya sürmektedirler. 
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Şekil 3.34 Erkeklere yönelik parfüm ambalajları (Sırasıyla; Marsh, 1999, 

www.puma.com, 01.05.2007, www.adidas.com, 01.05.2007) 

Erkek ve kadınlara ayrılan ürünlerin yanı sıra iki cinsin ortak kullanabileceği unisex 

parfümler piyasaya sürülmüştür. Kişilerin üzerinden baskıyı kaldırarak, kadın ve 

erkeğin aynı parfümü kullanma özgürlüğünü getiren kokuların ambalajları da 

cinsiyetlere göre tasarlanan ambalajlardan oldukça farklı, daha yalın tasarlanmıştır. 

Kokulu kolonya ya da bebe kolonyası adı altındaki kolonyalarda aynı ambalaj farklı 

renklerde üretilerek bayan ya da unisex olarak ayrılmaktadır. 

3.5.3.2. Yaş 

Bireyin yaşı ürünleri algılamada, seçicilikte farklılıklar gösterir. Parfüm ve kolonya 

sektöründe genç yaşlardaki tüketiciler için ambalaj, ürünün görselliği ve çekiciliğini 

arttırması nedeniyle önemlidir. Genç alıcı kitlesi uygun fiyatlı fakat çekici ambalajlı 

ürünlere yönelmektedir ve yeniliklere, denemeye açıktır. İlerleyen yaşlarda ise kalite 

algısı, markaya bağımlılık ya da alışkanlıklar ürün seçiminde ön plana geçer. 

Günümüzde kolonya üreticileri klasik limon, lavanta ya da tütün kolonyalarının yanı 

sıra genç kitleleri hedefleyen kokulu kolonyalar üretmektedir. Bu kolonyalar farklı 

kokularıyla genç tüketiciye alternatif sunmakta, parfümlere göre oldukça düşük olan 

fiyatları ve görsel yönden zengin ambalajlarıyla ürüne sahip olma isteği 

doğurmaktadır. 
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Şekil 3.35 Duru markasının gençlere yönelik çıkardığı e-motion adlı dört farklı 

kokudan oluşan kolonya seti (www.evyap.com.tr, 07.12.2006) 

Hedef kitleler arasında çocukların da önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. 

Oyuncak firmaları parfüm üreticileriyle işbirliği yaparak kendi seçimini yapabilecek 

yaşa gelen çocuklara, ambalajında oyuncak görselleri olan parfümler sunmaktadır. 

Bazı konfeksiyon markaları da anne çocuğuna giysi alırken, aynı bölümde çocuk 

parfümünü de bir aksesuar olarak sunmaktadır. 

        

Şekil 3.36 Çocuklara hitap eden ambalajlarda hazırlanmış parfüm ve kolonyalar 

(http://www.teentoday.co.uk/win/barbie.shtml,10.04.2007, 

www.rebul.com, 07.12.2006) 

Tüketici ürünlerinde hedef kitle arasında orta yaş ve üstünün önemsenmediği 

görülmektedir. Bunun bir nedeni kişinin önceden edindiği alışkanlıklar gösterilebilir. 

Geleneksel bir ürün olarak nitelendirilebilecek kolonyada da markaya bağımlılık, 

kalite algısı, kişinin alıştığı kokudan vazgeçememesi gösterilebilir. Tüketici, 

ambalajdaki değişikliği ya da fiyatı daha az önemsemektedir. Alıştığı ürünü koşulsuz 

şartsız almaktadır. Bu nedenle üretici bu yaştaki kitle için yatırım yapmaya gerek 

görmemektedir. 
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4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmada amaçlanan, kolonya kullanım kültürünü incelemek, günümüz 

tüketicisinin kültür bağlamında kullanım alışkanlıklarını belirlemek, piyasadaki 

kolonya ambalajlarının kültürümüzü ne ölçüde yansıttığını anlamaktır. Araştırmada 

cevap aranan sorular; 

Türk tüketicisinin koku kullanımı ne şekilde değişmiştir? 

Türk tüketicisinin kolonya kullanım alışkanlıkları devam etmekte midir? 

Üretici firmanın Türkiye’de kolonya kullanımı hakkındaki görüşleri nedir? 

Perakendecilerin Türkiye’de kolonya kullanımı hakkındaki görüşleri nedir? 

Piyasadaki kolonya ambalajları Türk kültürünü ne ölçüde yansıtmaktadır, Türk 

tüketicisinin ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılamaktadır? 

Araştırmadan elde edilen bulgularla kolonyanın toplum katmanları arasında hangi 

amaçlarla kullanıldığı, nerelerden satın alındığı, geleneklerin korunup, korunmadığı, 

kolonyaya verilen değer belirlenmeye çalışılacaktır.  

4.1. Araştırmanın Kapsamı 

Kozmetik ve parfüm ürünleri gelişmiş ülkelerde günlük tüketim grubunda yer 

almaktadır. Türk toplumu da bu yönde ilerleme göstermektedir. Koku kullanımının 

tarihten beri Türk gündelik hayatında önemli bir yeri olması, kolonya kullanım 

kültürünü de beraberinde getirmiştir. Kolonya birbirinden çok farklı toplum 

katmanları arasında kendine yer edinmiştir.  

Araştırma, Türk tüketicisinin kolonya kullanımındaki değişimi ortaya çıkarmak 

amacıyla yapılmaktadır. Kolonya, toplum katmanlarında farklı amaçlarla 

kullanılmaktadır. Başlıca kullanım amaçları; hijyen sağlama, hediyelik, ve güzel 

kokma olarak sayılabilir. Son dönemde revaçta olan ithal parfümlerin taklidi açık 

parfüm kullanımı da Türkiye’de kolonya kullanımındaki değişimi ortaya çıkarması 

nedeniyle araştırma kapsamında tutulmuştur.  
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4.2. Araştırmada Kullanılan Yöntem 

Bu araştırma sırasında kolonya üreticileri, kolonya satışı yapan perakendeciler ve 

açık parfüm üreticisiyle görüşmeler yapılmıştır. Kolonya satışı yapan 

perakendecilerin farklı olmasına, birbirinden farklı tüketicilere hitap ediyor olmasına 

dikkat edilmiştir. İstanbul’un çok çeşitli tüketici grubunu ve kültürü barındırması 

açısından araştırma İstanbul’da gelir seviyesi, tüketim alışkanlıklarının birbirinden 

farklı olduğu yerlerde yapılmıştır. 

Seçilen perakendeciler, uluslararası zincir market, ulusal zincir market, parfümeri, 

eczane, kolonya dükkânı, sıhhi malzeme satan ucuzluk market olarak sıralanabilir. 

Uluslararası bir zincir market olan Acıbadem Carrefour, hem Kadıköy hem 

Acıbadem halkına hitap ediyor olması, bu semtlerdeki farklı kültür yapısı ve gelir 

seviyesindeki tüketicinin bir arada alışveriş yaptığı, çok çeşitli ürün barındırıyor 

olma ve kitlesel alışverişe olanaklı olma nitelikleri taşımaktadır. Ulusal bir zincir 

markete örnek olarak, Tansaş Beşiktaş şubesi, Beşiktaş’ın öğrencilerin yoğun 

yaşadığı bir semt olması nedeniyle genç kesime hitap etmektedir. Bunun yanında 

orta büyüklükteki market, merkezi konumu ve çeşitli ürün barındırmasıyla, günlük 

tüketiciler için de gözde bir market olma niteliğindedir. Kadıköy’de en işlek alışveriş 

caddelerinden birinde konumlanan parfümeri ise günün her saati yoğunluğunu 

koruması, çok çeşitli tüketici grubuna hitap ediyor olması nedeniyle seçilmiştir. 

Nişantaşı’nda görüşülen eczane, yüksek gelir seviyesindeki kişilerin bu semtte 

oturuyor olması, bu kişilerin kolonya tüketim alışkanlıklarını ortaya çıkarmada 

yardımcı olacağı, kolonya alışverişinin eczaneden yapılıyor olabileceği düşüncesi ile 

seçilmiştir. Mısır çarşısında görüşülen kolonya dükkânı, hem turist hem yerli halka 

hitap ediyor olması, sadece kolonya ve esans satışı yapıyor olması, uzun süredir 

kolonyacılık yapması ve günümüzde artık bu tip dükkânlara rastlanmaması nedeniyle 

seçilmiştir. Üsküdar’da görüşülen sıhhi temizlik malzemeleri dükkânı, Üsküdar’da 

ya da çevresinde oturan dar gelirli tüketiciye, markette bulabileceğinden çok daha 

çeşitli ürünle uygun fiyata hitap etmesi, tüketiciyle birebir ilişki içinde olması ve 

bunun sonucunda dar gelirli grubun kolonya tüketiminde ipucu verebilecek nitelikte 

olması nedeniyle seçilmiştir. Perakendecilere sorulmak üzere 32 sorudan oluşan bir 

soru listesi hazırlanmıştır (Bkz. Ek D).  

Görüşülen kolonya üreticileri, Duru Kolonyaları, Rebul Kolonyaları ve Hikmet 

Kolonyalarıdır. Kolonya üreticilerine 48 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır 
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(Bkz. Ek E). Mevcutta kolonya kullanımıyla ilgili literatür bulunmadığı için 

görüşmeler sırasında firmaların kolonya üretim tarihleriyle ilgili de bilgi alınmıştır.  

Açık parfüm üretimi yapan Floreks firmasıyla Beşiktaş’taki dükkânında görüşme 

yapılarak, Türk tüketicisinin koku alırken önemsediği kriterler, neden açık parfüm 

aldığı sorularına yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Üreticiye sorulmak üzere 31 sorudan 

oluşan bir soru listesi hazırlanmıştır (Bkz. Ek F). 

4.2.1. Anket 

Üreticilere sorulmak üzere hazırlanan anketteki sorular belli bir sistematikte yer 

almaktadır. Öncelikle üretici hakkında bilgi alınabilecek sorular sorulmaktadır. 

Üreticinin ürün gamının üretime başladığı tarihten bu yana değişimi belirlenmeye 

çalışılmaktadır. Daha sonra kolonya kullanım alışkanlıklarını ortaya çıkarabilecek 

soru grubu yer almaktadır. Bu sorularla ürünlerin kullanıcı grubu da belirlenmeye 

çalışılmaktadır. Diğer bir soru grubu ise satış ve perakendeciye yönelik bilgileri elde 

etme amaçlıdır. Son olarak ise kendi ve piyasadaki mevcut ürün ambalajları ile ilgili 

sorular sorularak, kolonyada ambalaj tasarımının firma için önemi saptanmaya 

çalışılmıştır.  

Sorular genel olarak kısa tutulmuş ve seçenekli hazırlanmıştır. Üreticinin görüşlerine 

başvurulacağı durumlarda açık uçlu sorular sorulmuştur. Anket formu doldurulurken 

sadece sorulara bağlı kalmayarak, firmanın tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinilmiş, 

firmanın mevcut ürün çeşitleri ve ambalajları incelenmiştir. 

4.2.2. Görüşme 

Tüketici alışkanlıklarını ve değişimi belirlemede perakendecinin gözlemleri büyük 

önem taşımaktadır. Kolonya satışı yapan perakendecilerle görüşülerek, kolonya 

kullanımının ne yönde olduğu ve tüketici tercihleri hakkında fikir sahibi olunabilir. 

Perakendecinin kolonya kullanım kültürünü ortaya çıkarmakta, ürün seçiminde 

tüketiciyle birebir ilişki içinde olması, tüketiciyi yönlendirebilmesi, kişisel 

gözlemleri nedeniyle önemli rolü bulunmaktadır. Bu amaçla uluslararası zincir 

markete örnek olarak Carrefour Acıbadem şubesi, ulusal zincir markete örnek olarak 

Tansaş Beşiktaş şubesi, Üsküdar’da bulunan sıhhi temizlik malzemesi satan ucuzluk 

market, Kadıköy’de parfümeri, Mısır Çarşısında kolonya dükkânı, Nişantaşı’nda bir 

eczane ile görüşülmüştür. 
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Perakendeciler için hazırlanan 32 soruluk soru listesinde sorular kendi içinde 

gruplanmıştır. Perakendecinin niteliklerini ortaya çıkaracak soruların ardından 

tüketici tercihlerini belirleyici sorular sorulmuştur. Satışla ilgili sorular, tüketimin 

nitelik ve niceliğini ortaya çıkarma amaçlıdır. Perakendecinin sattığı ürünlerin 

ambalajları ile ilgili görüşlerine yönelik sorular ise bir anlamda tüketicinin ambalaj 

tercihlerini temsil ettiği için önemlidir. Mevcut ambalajlardan beğendiği ve 

beğenmediği yönlerinin sorulduğu açık uçlu soruyla görüşme tamamlanmaktadır. 

Türkiye’de parfüm ve kolonya kullanımı yanı sıra ünlü parfümlerin taklitlerinin açık 

parfüm adı altında satılması ve açık parfüm dükkânlarının yoğun bir tüketici grubuna 

hitap etmesi nedeniyle açık parfüm üreticisiyle de görüşme yapılmıştır. Yapılan 

görüşmeyle, Türk tüketicisinin koku kullanım tercihlerindeki değişim ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Üreticiye sorulmak üzere hazırlanan 31 soruluk soru 

listesinde, sorular açık parfümün ne şekilde üretilip, ne şekilde satıldığını, açık 

parfüm tüketicisini anlama amaçlıdır. Açık parfüm ambalajları görüşme sırasında 

incelenerek, piyasadaki diğer parfümlerden farkı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

4.2.3. Tespit 

Mısır Çarşısı kolonya dükkânı ve kendi kolonya üretimini yapan tarihi Hikmet 

Kolonyacısında kolonya ve esans şişeleri vitrinde sergilenmektedir. Vitrinde 

sergilenen ambalajlar el yapımı esans şişeleri ya da müşteriyi cezbedici (günümüzde 

bulunması güç) renkli kolonyalarla doldurulmuş camdan üretilmiş değişik objeleri 

betimleyen şişelerdir. Bu iki dükkânda cam kolonya dolum bidonları bulunmaktadır. 

Müşteri talep ettiği zaman, bidonlardan anında dolum yapılmaktadır. Kasanın 

yanında küçük boy kolonyalar (cep kolonyası) bulunduran dükkân sahipleri, 

müşterilere aldıkları ürünlerin yanında bu kolonyaları hediye amaçlı vermektedir. 

Müşteriler bu dükkânlarda geçmişteki kolonya kullanım ritüelini yaşamaktadır. Bu 

tip dükkânların günümüzde oldukça az kalması, endüstriyel üretim ve büyük satış 

kanallarıyla rekabete dayanamamasından kaynaklanmaktadır. 
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5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

5.1. Perakendecilerle Görüşme 

Kolonya satış yerlerinde görüşülen perakendecilere hazırlanan sorular sorulmuştur. 

Perakendeciler seçilirken kolonyanın farklı satış yerlerinde, farklı toplum 

katmanlarında ne şekilde tüketim yapıldığının anlaşılması amaçlanmaktadır. Bunun 

için uluslararası bir süpermarket zinciri olan Carrefour, ulusal bir süpermarket zinciri 

olan Tansaş, Üsküdar’da yoğun bir tüketici grubuna hitap eden sıhhi temizlik 

ürünleri satan dükkân, Kadıköy’de yoğun bir tüketici grubuna hitap eden parfümeri, 

Nişantaşı’nda yoğun bir tüketici grubuna hitap eden bir eczane ve Mısır Çarşı’sında 

bir kolonya dükkânı seçilmiştir. Kolonya satış yerlerinin farklı nitelikte tüketici 

gruplarına ve tüketim şekline hitap ediyor olmasına dikkat edilmiştir. 

5.1.1. Carrefour ile Görüşme 

Görüşülen Carrefour mağazası 2002 yılından beri satış yapmaktadır. Bu süre 

içerisinde belirli bir müşteri grubu oluşmuştur. Satılan kolonya çeşitleri; limon 

kolonyası, gençlik kolonyası (kokulu kolonya ya da bebe kolonyası olarak da 

isimlendirilmektedir), traş kolonyası ve kolonyalı mendildir.  

Müşteri Profili 

Satış müdürünün görüşü, limon kolonyasını 50 yaş ve üstünün kullandığı 

yönündedir. Sürekli müşterileri vardır ve orta yaş ve üstü kesimden bir grup salı 

günü yapılan indirimli ürünler gününde alışverişini yapmaktadır. Limon kolonyası en 

fazla tercih edilen kolonya çeşididir. Bunu traş kolonyası, gençlik kolonyası ve 

kolonyalı mendil takip etmektedir. Önceki yıllara göre tercihlerde bayanlar daha çok 

spreyli ve kokulu, gençlik kolonyalarına rağbet göstermekte, erkekler ise erkek 

kolonyalarını ya da traş kolonyalarını tercih etmektedirler. Süpermarkette satılan 

ürünler müşteriden gelen talepler doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda 

müşteri taleplerini üretici firmalara iletmektedirler. Satılmakta olan ürün çeşidi ise 

gün geçtikçe artmaktadır. Ambalajlarıyla yenilenen ürünlerin yanı sıra gençlik 

kolonya pazarına yeni giren limon kolonyası üreticileri de artmaktadır.  
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Yıl içinde satışlarda artış beklenen zaman dilimi olarak bayram gösterilse de, bayram 

arifesinde hazırlanan standlar, promosyonlar ürünün satışında artışı beraberinde 

getirmemiştir. Satış müdürü, bu sene satışların eski bayram dönemlerine göre çok 

düşük kaldığını söylemektedir.  

Ürün Profili 

Alıcı grubu bireyseldir fakat tüketiciler büyük boy ürünlere yönelmektedir. Bu 

nedenle litrelik, bidonlarda satılan kolonyanın tüketimi daha fazla olmaktadır. 

Tüketim süresi de buna bağlı olarak uzamakta, tüketici üç-dört ayda bir litrelik ürün 

almaya gelmektedir. Bireysel müşterilere hitap eden süpermarketlerde gözlemlendiği 

üzere, litrelik bidonlardan daha büyük ambalaj satılmamaktadır. Fakat satış müdürü, 

tüketicinin iki litrelik ambalaj talepleriyle karşılaştıklarını aktarmaktadır. Bu bilgilere 

tezat olarak, süpermarkette kolonya satışlarında düşüş olduğu bilgisi verilmektedir. 

Geçen sene iki raf ayrılan kolonya bölümü bu sene tek rafa düşürülmüştür. Bunun 

nedeni altı-yedi aydır kolonyada satışların düşük olmasıdır.  

Satış ve Teşhir 

Kozmetik bölümündeki tek rafta gençlik kolonyaları ve ağırlıklı olarak limon 

kolonyaları teşhir edilmektedir. Gençlik kolonyalarının bir kısmı ise kozmetik 

bölümünün dışında bebek bölümünde teşhir edilmektedir. Bu konuda müşterilerden 

şikâyet alsalar da kolonyaya kozmetik bölümünde ikinci bir raf ayıramamaktadırlar. 

Önceki sene kolonya teşhiri yapılan ikinci rafta bu sene pamuklar teşhir 

edilmektedir. Satış müdürü iki ürünün birlikte çok kullanıldığını öngörmektedir. Bu 

öngörü, kolonyanın hijyen amaçlı kullanımını da desteklemektedir. 

Ürün Ambalajı 

Satılmakta olan mevcut ürün ambalajları arasında satışta şu şekilde sıralama 

yapılabilir; bidon kolonyası en fazla tüketilen ambalaj tipi, onu ev tipi kolonya 

izlemekte, daha sonra sprey başlıklı kolonya gelmektedir. Bu veriden kolonyanın 

evlerde daha çok kullanıldığı çıkarımı yapılabilir. Tüketici bir kez aldığı küçük boy 

ambalajı, evde tekrar tekrar doldurmaktadır. Ambalaj malzemesinde eskiden daha 

fazla üretimi yapılan cam ambalajlar yerini plastik ambalaja bırakmıştır. 

Carrefour’da da gözlemlendiği üzere plastik ambalajlı ürünler çoğunluktadır. 

Satmakta olduğu ürün ambalajları hakkında yorumları sorulduğunda, gençlik 

kolonyalarının koruma ağzı olmadığı için dökülme riski taşıması, deneme ürünü 
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olarak kullanılması gibi olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar. Spreyli ürünler 

korumalı olduğu için, bu tip ambalajların daha verimli satışının yapıldığı 

görüşündedirler. Kolonyanın şişesini koruyucu ikincil bir ambalaj olan, karton kutu 

ise gereksiz olarak nitelendirilmektedir. 

Carrefour kendi adı altında kolonya üretimi de yapmaktadır. Sadece şişeli ambalajda 

müşteriye sunulan kolonyalar, bir pazarlama taktiği içinde, teşhirde tüketicinin tam 

göz hizasına yerleştirilmektedir. Diğer ürünlerden çok daha uygun fiyata satılmakta 

olan bu ürün, kolonya tüketicisinin fiyata endeksli tercihlerinden dolayı önemli bir 

satış oranına sahiptir. 

  

Şekil 5.1 Limon kolonyası bölümü ve bebek bölümünde yer alan gençlik 

kolonyaları (Topal, 2007) 

  

Şekil 5.2 Dönemsel olarak hazırlanan promosyon standındaki kolonyalar ve 

limon kolonyası standında bulunan Carrefour üretimi kolonya (Topal, 

2007) 
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5.1.2. Tansaş ile Görüşme 

Görüşülen Tansaş şubesi 1999 yılından itibaren satış yapmaktadır.  

Ürün Profili 

Satılan kolonya çeşitleri; limon kolonyası, gençlik kolonyası, traş kolonyası olarak 

sayılabilir.  

Müşteri Profili 

Kolonya alışverişi yapan tüketici yaş aralığı 25 yaştan 50 yaş üstüne kadar 

uzanmaktadır. Kolonyalardan tüketimi en fazla olan limon kolonyası, onu traş ve 

daha sonra gençlik kolonyası takip etmektedir. Görüşülen satış elemanı yıllara göre 

tüketici tercihlerinde büyük bir değişim yaşanmadığını söylemektedir. Gençlik 

kolonyalarının fiyatının yüksek olması, gençlerin tercihinin deodorant gibi ürünlere 

yönlenmesine neden olmaktadır. Erkeklerin tercihinde ise limon kolonyasından traş 

kolonyalarına bir geçiş olduğunu bildirilmektedir. Tüketicilerin mağazaya özellikle 

bazı markaları sorduklarını bildirmektedir. Satılacak çeşitler de müşteriden gelen 

talep ve kar miktarına göre belirlenerek, zaman içinde sürekli artmaktadır. Bayram 

arifesi, yıl içinde satışlarda artış yaşanan zaman dilimi olarak gösterilmektedir. 

Satış ve Teşhir 

Kolonyalar kozmetik reyonunda deodorant, kozmetik ürünleri ve parfümeri ile 

birlikte teşhir edilmektedir. Ürünün teşhirdeki yerine satışlarına göre karar 

verilmektedir. En çok tüketilen ambalaj tipi başta bidon kolonya olmak üzere, onu 

takiben ev tipi kolonya ve sprey başlıklı kolonya olarak gösterilmektedir. 

Ürün Ambalajı 

Satış elemanına satmakta oldukları ürün ambalajlarından beğendikleri sorulduğunda, 

üzerinde manzara resmi olan kutusuyla Pereja markasını göstermektedir. 

Tansaş’ın kendi ürünleri arasında kolonya da yer almaktadır. Diğer kolonyalarla 

birlikte teşhir edilen Tansaş ürünleri için ayrı bir teşhir düşünülmemiştir. Ambalaj 

tipleri ise piyasadaki mevcut ürünler gibi bidon, silindir şişe ve sprey başlıklı 

kolonyalardan oluşmaktadır. Tansaş kendi ürünleri için ikincil bir ambalaj olan 

karton kutuya ihtiyaç duymamıştır. 
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5.1.3. Sıhhi Temizlik Ürünleri Satan Ucuzluk Market ile Görüşme 

15 yıldır satış yapmakta olan Nur Temizlik Malzemeleri adlı dükkânda kozmetik 

ürünlerden, sıhhi malzemelere, temizlik ürünlerine kadar pek çok çeşit ürün 

bulunmaktadır. Bu çeşitleri piyasaya göre daha uygun fiyatlara satan dükkânın, 

müşteri grubu da oldukça geniştir.  

Ürün Profili 

Dükkânda satılan çeşitler; limon kolonyası, gençlik kolonyası, traş kolonyası ve 

kolonyalı mendildir.  

Müşteri Profili 

Dükkândan kolonya alışverişi yapan kitle 35 - 50 yaş grubu arasındadır. Dükkân 

sahibi ve satış elemanları tüketicilerle birebir iletişim içinde olduğu için sürekli 

müşterileri de takip edebilmektedirler. Sürekli müşteriler kolonya alışverişini ayda 

bir yapmaktadır. Alıcı grubu ise sadece bireyseldir, kurumsal bir kitleye toptan 

olarak hizmet vermemektedirler. 

Yıllara göre tüketici tercihlerinde değişimler olduğunu doğrulayan dükkân sahibi, 

kokulu kolonya (gençlik kolonyaları) ve traş kolonyalarının tüketiminde artış 

olduğunu söylemektedir. Gençler ve bayanlar özellikle yaz aylarında gençlik 

kolonyalarına yönelmektedir. 

Satış elemanları tarafından önerilen ürünleri alan tüketiciler bir dahaki 

alışverişlerinde memnuniyetlerini dile getirmektedirler. Tüketicilerden gelen bilgileri 

üretici firmayla paylaşmaktadırlar. Tüketiciler özellikle büyük markaların ürünlerini 

sormaktadırlar. Bundan dolayı dükkân, satacağı çeşitleri belirlerken öncelikli olarak 

müşteri taleplerini göz önünde bulundurmakta, bunu takiben kar miktarı gelmektedir. 

Stok, nakliye, teşhir ve ürüne erişim kolaylığı satılan ürün çeşidine yansımamaktadır. 

Satmakta oldukları ürün çeşitliliği ise zamanla artmıştır. Alışverişe sadece kolonya 

için gelenlerin ise çoğunlukta olmadığı söylenmektedir. Yıl içinde kolonya 

satışlarında artış yaşanan dönemler bayram ve yaz mevsimi olarak belirtilmektedir. 

Yaz mevsiminde özellikle gençlik kolonyalarının satışının fazla olduğu 

eklenmektedir. 
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Satış ve Teşhir 

Kolonyalar rafta deodorant ve kozmetiklerin yanında teşhir edilmekte, bidon 

kolonyaların küçük boy kolonyalardan yer olmadığı için ayrılmış olduğu 

gözlemlenmektedir. Kasanın yanında satılan küçük boy kolonya ve kolonyalı mendil, 

müşteri alışverişini yaptıktan sonra günlük kullanım ihtiyacını hatırlama amaçlı 

teşhir edilmektedir.  Ürünler hasta ziyareti için hediye amaçlı alındığında, satış 

elemanından hediye paketi yapılması istenmektedir. Ürün hediyelik alındığında 

Pereja markası ambalajı dolayısıyla tercih edilmektedir. 

Kolonyada promosyon yapılmasa da bayram arifesinde bidon kolonyaların fiyatları 

düşürülerek, dükkânın dışında teşhiri yapılmaktadır. Ayrıca bazı markalar yeni çıkan 

ürünlerini tanıtım amacıyla eski ürününün yanında küçük boy deneme ürününü de 

beraberinde vermektedirler.  

Ürün Ambalajı 

Tüketimi en fazla olan ambalaj tipi öncelikli olarak ev tipi kolonya, onu takiben 

bidon kolonyası, cep kolonyası, sprey başlıklı kolonya ve kolonyalı mendil 

gelmektedir. Kolonyalı mendillerde tüketimin daha az miktarlarda olması nedeniyle 

çoklu paketler perakendeci tarafından ayrılarak tekli olarak satılmaktadır. 

Satılan ürün ambalaj malzemelerinde özellikle bir tercihleri olmamasına rağmen, 

kutulu ambalajların çok daha korunaklı olduğu görüşündedirler. Satılan ürünler 

arasında beğendiği ürün sorulduğunda Selin kolonyası diğer ürünlerden farklı 

rengiyle ön plana çıktığı için göze hoş geldiği söylenmektedir. Pereja firmasının bir 

litrelik ambalajında bidon yerine silindir şişe kullanmasına da fonksiyonel 

olmayacağı gerekçesiyle eleştirel yaklaşmaktadırlar. 

5.1.4. Parfümeri ile Görüşme 

Cosmoshop adlı parfümeri dört yıldır Kadıköy’ün en işlek alışveriş caddelerinden 

birinde satış yapmaktadır.  

Ürün Profili 

Parfümeride satılmakta olan ürün çeşitleri; limon, gençlik, traş kolonyaları ve 

kolonyalı mendildir.  
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Müşteri Profili 

Parfümeride 15-35 yaş arası tüketici grubu gençlik kolonyalarına rağbet ederken,    

35-50 yaş ve üstü grup limon kolonyasını tercih etmektedir. Parfümeride çalışan satış 

elemanı, sürekli müşterilerinin ayda bir kolonya alışverişi yaptığını söylemektedir. 

Limon kolonyası en çok tercih edilen kolonya tipi olarak birinci sırada yer alırken, 

gençlik kolonyası, traş kolonyası ve kolonyalı mendil sırasıyla tüketilen ürünler 

arasındadır. Yıllara göre kolonya satışında önemli bir değişiklik olmadığını 

belirtirken, gençlik kolonyası satışlarında artış olduğunu belirtmektedirler. 

Bayanların tercihleri gençlik kolonyası yönünde olurken, erkeklerin tercihlerinin 

limon ve traş losyonundan yana olduğu söylenmektedir. Yerli üretim traş 

losyonlarını daha çok orta ve üst yaş grubunun satın aldığı söylenmektedir. 

Eskiye göre satılan çeşitlerde artış yaşanmıştır, bu çeşitler öncelikle müşterilerden 

gelen talepler doğrultusunda belirlenmektedir. Tüketicinin özellikle Pereja, Selin, 

Johnson ve Rebul lavanta kolonyalarını talep etmekte olduğunu belirtilmektedir.  

Satış ve Teşhir 

Satış elemanı, kolonya satışının bayramlarda arttığını belirtirken, hastaneye hediyelik 

götürme amaçlı da satın alındığını ifade etmektedir. Hediye amaçlı alınan 

kolonyalara ayrıca hediye paketi yapılmaktadır. Kolonya satışlarının yaz mevsiminde 

çok az bir artış gösterdiği söylenmektedir. 

Müşteri sadece kolonya almaya geldiği gibi toplu alışverişlerinde de aldığı ürünlere 

kolonyayı ekleyebilmektedir. Kasanın yanında teşhir edilen küçük boy kolonyalar ve 

ıslak mendiller de ödeme sırasında müşterinin yaptığı alışverişe dahil olmaktadır.  

Ürün Ambalajı 

En çok tercih edilen ambalaj tipi olarak bidon kolonya ilk sırada, daha sonra 

sırasıyla; ev tipi kolonya, sprey başlıklı kolonya gelmektedir. Cam ambalaja daha 

çok talep olmasına rağmen, hem cam hem plastik ambalajda ürünler satılmaktadır. 

Satış elemanı, ikincil bir ambalaja sahip, kutulu ürünlerin daha kullanışlı olduğunu 

düşünmektedir. 

Diğer ambalajlardan kolayca ayırt edebileceği bir ürün sorulduğunda lavanta 

kolonyasının sarı renkli kutusu, limon kolonyasının yeşil renkli kutusuyla Rebul 

markası gösterilmiştir.  
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5.1.5. Eczane ile görüşme 

Görüşülen Nişantaşı Valikonağı Eczanesi, üç yıldır satış yapmaktadır.  

Ürün Profili 

Satmakta olduğu ürün çeşitleri limon kolonyası, gençlik kolonyası ve ithal 

kolonyalardır.  

Müşteri Profili 

Roger & Gallet marka kolonya ithal eden eczane, bu kolonyayla 35-50 yaş arası 

gruba hitap etmektedir. 50 yaş ve üstü ise limon kolonyasını tercih etmektedir. Satış 

sorumlusu, sürekli müşterilerinin ayda bir kolonya alışverişi yaptığını söylemektedir. 

Hangi tip kolonyanın daha fazla tercih edildiği sorulduğunda, başta kolonyalı mendil 

olmak üzere, sırasıyla limon kolonyası, gençlik kolonyası ve traş kolonyası cevabı 

alınmıştır. Yıllara göre kolonya tercihlerinde değişim olduğunu belirterek, ithal 

kolonyaların revaçta olduğunu söylemektedirler. Önceki yıllara göre limon kolonyası 

yerine daha taze kokuları içeren gençlik kolonyasının tercih edilmekte olduğu 

söylenmektedir. 

Satılacak çeşitler tamamen müşterilerden gelen talep üzerine belirlenmektedir. Rebul 

lavanta, Pereja ve Boğaziçi kolonyaları müşteri tarafından tercih edilen markalar 

arasında yer almaktadır. Satılmakta olan ürün çeşidinin arttığı, eskiden sadece limon 

kolonyası üreten firmaların artık gençlik ve lavanta kolonyaları da üretmeye 

başladığı belirtilmektedir. 

Yıl içinde satışlarda artış yaşanan belirli zaman dilimleri sorulduğunda, Rebul’un 

yılbaşı için hazırladığı hediye paketleri ve Roger & Gallet’nin bir kaç ürününün 

birlikte satıldığı paketlerin çok fazla tercih edildiği yanıtı alınmıştır. Ayrıca 

hastaneye yakın olmaları nedeniyle, limon kolonyası da hasta ziyaretinde hediyelik 

amaçlı alınan ürünlerin başında gelmektedir. Hediye amaçlı alınan ürünlerde cam 

ambalajlı kolonya tercih edilmektedir. Limon kolonyalarına hediye paketi eczane 

tarafından yapılmaktadır. 

Satış ve Teşhir 

Kolonyalar, iki katlı eczanenin bodrum katında merdiven arkasına gelen bölümde, 

terliklerin yanında teşhir edilmektedir. İthal kolonyalar ise giriş katında kapının 

yanında markanın ürün ailesi ve hediye paketleriyle teşhir edilmektedir. Ürünlerin 
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teşhirdeki yerine neye göre karar verdikleri sorulduğunda, üst katın konseptinin farklı 

olduğu, kozmetik ürünlerinin de yer aldığı, kolonyaya yer kalmadığı için alt katta 

teşhir edildiği söylenmektedir. Müşteriden gelen talep üzerine alt kattaki kolonya 

reyonuna inilebilmektedir. 

Ürün Ambalajı 

Eczanede bidon kolonya satılmamaktadır. Kasanın yanında kolonyalı mendil ve cep 

kolonyası satışı yapılmaktadır. Kolonyalı mendil satışı en fazla olmakta bunu 

takiben, ev tipi kolonya ve cep kolonyası gelmektedir. 

Diğer ambalajlardan kolayca ayrıt edebileceği ürünler sorulduğunda, sarı ambalajıyla 

Rebul lavanta kolonyası cevabı alınmıştır. Rebul markasının Lavander spa (Bkz. Ek 

C) adı altında çıkardığı yeni ambalajları da diğerlerinden farklı, daha şık bir konsepti 

olması nedeniyle beğenilmektedir. Kutulu kolonyaların kutusuz olanlara göre daha 

çok tercih edildiğini söyleyen satış elemanı, hediye amaçlı alınacaksa kutulu 

olmasına dikkat edildiğini vurgulamaktadır. 

 

Şekil 5.3 Eczanede satılmakta olan ithal Roger&Gallet markasına ait ürünler 

(Topal, 2007) 

5.1.6.  Kolonya Satış Dükkânı ile Görüşme 

Sadece kolonya ve esans satışı yapan dükkân, 20 yıldır Mısır çarşısının içinde satış 

yapmaktadır.  

Ürün Profili 

Limon kolonyasının yanında, lavanta, menekşe, yasemin, tütün, çam kolonyaları da 

satılmaktadır. Traş kolonyasında tek marka, gelen müşterinin  talebini karşılamak 

amaçlı satılmaktadır.  
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Müşteri Profili 

35-50 yaş grubunun kolonya alışverişi yaptığını söyleyen dükkân sahibi, sürekli 

müşterilerinin 20 günde bir alışveriş yaptığını belirtmektedir. Büyük kolonya 

markalarının çoğunun her boydaki ürünlerini bulunduran dükkânda ayrıca açık 

kolonya satışı da yapılmaktadır. Limon kolonyasının en çok tercih edilen kolonya 

olduğunu belirtirken, bunu takiben kokulu kolonya ve dükkânda satılmakta olan ünlü 

parfümlerin benzeri esanslar gelmektedir. 

Yıllara göre kolonya satışlarının düştüğünü belirten dükkân sahibi, gençlerin açık 

parfümleri tercih ettiğini, nişan ya da düğün için kolonya alındığında büyük firma 

kolonyalarının tercih edildiğini belirtmektedir. Dükkân sahibi kolonya tüketiminin 

git gide yok olduğunu düşünmektedir. Tüketici ürünlerle ilgili şikayetlerini dükkânla 

paylaşmaktadır. Bu şikayetler genel olarak, alınan ürünün öncekinden farklı olduğu, 

kokuların ya da kalitesinin farklılaştığı yönünde olmaktadır. Dükkân sahibi 

genellikle bu şikayetleri üretici firmalarla paylaşmaktadır. Tüketicilerin özellikle 

tercih ettiği markalar arasında sırasıyla Pereja, Boğaziçi, Eyüp Sabri Tuncer, Rebul 

lavanta ve Selin gelmektedir. Satılan çeşitler ise tamamen müşteriden gelen talepler 

doğrultusunda belirlenmektedir. Satılan ürün çeşidinde zamanla artış yaşandığı, 

esans ve açık parfüm satmaya da başladıklarını belirtmektedirler. Dükkân sahibi, 

dükkânın satışa başladığı yıllarda açık kolonya satışı da yapılmakta olduğunu ve 

satışların günümüze göre oldukça fazla olduğunu söylemektedir. Yıl içinde bayram 

ve yaz mevsiminde satışların daha fazla olduğunu, nişan sepetlerine konulmak üzere 

kolonya alındığı belirtilmektedir.  

Satış ve Teşhir 

Dükkân vitrininde görsel etkisi daha fazla olduğu için esans şişeleri teşhir 

edilmektedir. İçerideki raflarda alt kısımlarda ve yanlarda kolonyalar teşhir 

edilmektedir. Girişi karşılayan raflarda yine esanslar ve el işi cam esans şişeleri 

sergilenmektedir. Dükkân girişinde cam kolonya dolum bidonu bulunmaktadır. 

Yakınlarında ise küçük boy cep şişeleri de müşteri istediğinde açık kolonyadan 

doldurulabilmektedir. Bu şişeler aynı zamanda hediye amaçlı da alınmaktadır.  

Ürün Ambalajı 

En fazla satın alınan ürünün bidon ambalajlı kolonya olduğu vurgulanırken, onu ev 

tipi kolonya ve nadiren cep kolonyaları takip etmektedir. Müşteri kendi ambalajını 
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getirdiğinde açık kolonyadan dolumunu yapmaktadırlar. Diğer ambalajlardan ayırt 

edebileceği bir ürün sorulduğunda, Selin markasının ambalaj görselleri ve kaliteyi 

çağrıştırması, göze hitap etmesi nedeniyle tercih edilebileceğini düşünmektedirler. 

En fazla satın alınan ürünün bidon ambalajlı kolonya olduğu vurgulanırken, onu ev 

tipi kolonya ve nadiren cep kolonyaları takip etmektedir. Müşteri kendi ambalajını 

getirdiğinde açık kolonyadan dolumunu yapmaktadırlar. Diğer ambalajlardan ayırt 

edebileceği bir ürün sorulduğunda, Selin markasının ambalaj görselleri ve kaliteyi 

çağrıştırması, göze hitap etmesi nedeniyle tercih edilebileceğini düşünmektedirler. 

       

Şekil 5.4 Dükkân vitrininden, girişinden ve teşhirden görünüm (Topal, 2007) 

          

Şekil 5.5 Dükkân iç teşhirinden görünüm (Topal, 2007) 

5.2. Kolonya Üreticileriyle Görüşme 

Sektörün büyük firmalarından Duru ve Rebul markası ile ve tarihi olma niteliğiyle 

geniş bir tüketici grubuna sahip, kendi üretimini yapan Hikmet Kolonyalarının 

sahibiyle görüşülmüştür. Sektörün önde gelen firmaları olan Selin Kolonyaları, 

Pereja Kolonyaları ve Eyüp Sabri Tuncer Kolonyaları ise görüşme talebini 



 
78 

reddetmişlerdir. Görüşme sırasında üreticilere anket uygulanmış, üreticilerin tarihiyle 

ilgili bilgi alınmaya çalışılmıştır. Kolonya ve diğer ürünlerin ambalajları da 

incelenerek, gözlemler teze aktarılmıştır.  

5.2.1. Duru Kolonyaları ile Görüşme 

Görüşme, Duru marka müdürü ile Evyap’ın Ayazağa tesislerinde gerçekleştirilmiştir. 

Kolonya sektörüne 1997 yılında girmiş olan firma, öncelikle Arko traş Kolonyası 

ardından 1998’de Duru limon kolonyalarını piyasaya sürmüştür (Firma bilgileri ve 

ürün görselleri için Bkz. Ek B). Firma üç çeşit kolonya üretebilmektedir. Bunlar; 

Duru limon kolonyaları, Arko traş kolonyaları ve 2002 yılında E-motion adıyla 

üretilmeye başlanan gençlik kolonyalarıdır.  

40 senelik bir sabun markası olan Duru, 10 sene önce yeni ürünlerini aileye katmıştır. 

Kolonyaların şu anki marka kimliği ise 2005 yılında belirlenmiştir. Alt marka olarak 

üretilen kolonyalar Duru adının altında Duru limon kolonyaları, Arko erkek bakım 

ürünleri altında Arko traş kolonyası şeklindedir. Duru kolonyaları, tüketicinin 

kendine özen göstererek, kişisel bakım ürünlerine çok para vermeden de 

ulaşabilmesini hedeflemektedir. 

Piyasadaki en pahalı kolonya olarak nitelendirilebilecek Duru, belirli oranda doğal 

esans kullanarak piyasadaki diğer ürünlerden farklılaşmaktadır. Duru kolonyanın bir 

özelliği de piyasadaki diğer kolonyalar renkli iken, o şeffaf olarak piyasaya çıkmıştır. 

Şeffaf şişe tasarımı ve pencereli kutu tasarımı ile kolonyanın berraklığını göstermek 

amaçlanmaktadır. Ürünlerinin belirli güçlü ve zayıf yönleri sorulduğunda, doğal 

esansların da kullanılması ile uzun süre kalıcılık sağlaması güçlü yönünü, zayıf yönü 

için, fiyatının pahalı olmasının kaliteli ürün algısını tamamladığı ancak rekabette 

zaman zaman güçlü ve bilinir markalara sahip diğer rakipler karşısında sıkıntı 

yaratabildiği belirtilmiştir. 

Limon kolonyası satışının diğer kolonyalara oranla daha fazla olduğunu söyleyen 

marka müdürü, ürünlerinin ev, restoran, hastane, otomobil, berber ve çantada 

kullanıldığını belirtmektedir. Hedef kitlelerinin limon kolonyaları için kadınlar ve 

öncelikli olarak 25-45 yaş arası olduğu vurgulanırken birebir hedeflenmese de daha 

genel olarak 18-60 yaş ve üstü de hedef kitlelerinin içinde bulunmaktadır. Arko traş 

kolonyalarında ise, yaş arttıkça traş olma sıklığının düşmesinden dolayı genç ve orta 

yaşa hitap edilmektedir. Traş sonrası bakım serisi, kolonyanın yanı sıra traş sonrası 
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losyon, bakım jeli de barındırmaktadır. Gençlik kolonyalarında ise iki tip koku 

bayanlara hitap eden, iki tip koku unisex olarak nitelendirilmektedir. Ürünlerin hedef 

kitlesinde orta ve ortanın üstü gelir seviyesi hedeflenmektedir. Arko’nun “traş 

keyfinize limon sıkmayın” sloganıyla yaptığı reklamlarla halkı, traş sonrası limon 

kolonyası yerine traş kolonyası kullanmaya davet etmektedir. Sosyal sınıf 

farklılıklarının kolonya tüketimine yansıdığı, gelir seviyesi arttıkça kişinin daha lüks 

ürünlere yöneldiği düşünülmektedir. 

Ürünler tüm Türkiye’de pazarlanırken, kültürel açıdan diğer bölgelerden farklı olarak 

Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde tüketimin daha fazla olduğu 

söylenmektedir. Yıl içinde satışlarda artış yaşanan dönemler olarak bayramlar 

gösterilmektedir. Tüketicinin Duru ürünlerini nasıl tanıyıp bulabildiği sorulduğunda, 

ambalajı birinci sırada yer almaktadır. Firmaya ait farklı ürünlerin ambalajında diğer, 

yeni çıkan ürünlerin reklamı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra süpermarketlerde 

tanıtım standları açılmakta, televizyonlara çok sık olmasa da reklam verilmektedir. 

En son 2004 yılında televizyonlarda Duru limon kolonyaları reklamı yapılmıştır. 

Satış kanallarının önem sırasına göre sıralanması istenildiğinde, ilk olarak ulusal ve 

uluslararası süpermarketler gelmekte daha sonra hipermarketler onları takiben, 

ucuzluk market ve marketler daha sonra sırasıyla parfümeri, eczane, benzin 

istasyonları ve bakkal gelmektedir. Eczane ve bakkallarda daha çabuk satılabilecek 

küçük boyda ürünlerin bulundurulduğu belirtilmektedir. Marka müdürü, hastane ve 

sağlık merkezi yakınlarındaki eczane ve bakkallarda ürünlerinin çoğunlukla 

bulunduğunu belirtmektedir. Perakendeciden aldıkları şikayetler ise genel olarak 

ürünün stok yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Kolonyanın üretilirken belirli bir 

dinlendirme süresi olduğu için, perakendeciye anında takviye yapamadıkları 

durumlarda bu sorun oluşmaktadır. 

Yurtdışında Arap ülkeleri ve Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa gibi Türk 

vatandaşlarının çok olduğu ülkelere ihracat yapmaktadırlar. Bir kaç kez yabancı 

turistlerden ülkelerine Duru kolonyalarının bayiliğini alma isteğiyle karşılaşmış 

oldukları aktarılmıştır. 

Ürünlerinin % 85 oranda kendi istedikleri şekilde teşhir edildiğini belirten firma, 

teşhirde deodorant, parfüm ve gençlik kolonyaları (Duru’da serinletici ürünler olarak 

gruplandırılmakta) yakınlarında teşhir yapıldığını vurgulamaktadır.  
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Ambalaj tasarımlarını firma bünyesindeki tasarımcılar yapmaktadır. Gençlik 

kolonyası, e-motion ambalajıyla 2003 yılında ödül almıştır. Limon kolonyaları 

ambalajında değişiklik 2001 yılında pencereli kutuya geçerek yapılmıştır. Farklılık 

yaratmak ve tüketicinin dikkatini çekme amacıyla bu değişikliğe gidilmiştir. 

Türkiye’de sprey başlıklı ambalaj kullanan ilk kolonya firması Duru’dur. Yenilikçi 

yapısıyla diğer kolonya firmalarından farklı olduklarını düşünmektedirler. 

Kolonyanın şişesinde limon çiçeğinin resmi bulunmakta, bu şekilde kolonyanın 

doğallığı vurgulanmaktadır. Ambalajların boyutlarında son dönemde ayarlamalar 

yapılarak, ürünü en iyi sunan boya getirdiklerini düşünmektedirler. “Ambalajın 

üzerindeki metinlerin ürün faydalarını belirtiyor mu?” sorusuna karşılık olarak hayır 

cevabı verilmiştir. Piyasadaki diğer ambalajlara göre yenilikçi yapılarıyla diğer 

geleneksel ürünlerden farklı olduklarını düşünmektedirler. Özel günler için 

ambalajlarda değişiklik yapılmamaktadır. Zaman zaman firmanın farklı ürünleriyle 

birlikte fiyat düşürülerek, paket olarak satış yapılmaktadır. Ürünün ambalajında 

çevresel özelliklerin dikkate alındığını, ambalajın tekrar kullanım olanağı olduğunu 

ve çoğu kez Duru’nun cam şişelerine içindeki kolonya bittikten sonra farklı 

kolonyalardan dolum yapıldığının gözlemlendiği belirtilmektedir. Bu özelliği 

Duru’nun limon kolonyası ambalajlarının tüketici tarafından şık ve kaliteli algısından 

kaynaklanmaktadır. 

5.2.2. Rebul Kolonyaları ile Görüşme 

Görüşme, Rebul yönetim kurulu üyesi Kerim Müderrisoğlu ile Etiler’deki ofislerinde 

gerçekleştirilmiştir. 1900’lerin başında Rebul Eczanesi’nde kolonya üretimine 

başlayan firma, sanayi olarak üretime 1935’te lavanta kolonyası ile başlamıştır 

(Firma bilgileri ve ürün görselleri için Bkz. Ek C). Firmanın günümüzdeki marka 

kimliğinin 1895’te oluştuğu Müderrisoğlu tarafından söylenmektedir. Türkiye’de ilk 

erkek parfümü Silverline‘ın üretimini yapmışlar ve kuruluşundan bu yana lavanta 

kolonyalarıyla erkek tüketicileri hedef almışlardır. Günümüzde üç çeşit kolonya ve 

dört çeşit parfüm üretilmektedir. Üretilmekte olan çeşitler, lavanta başta olmak üzere 

limon, traş kolonyası ve parfümeri tip, kokulu kolonyadır. Türkiye’de lavanta 

kolonyası pazarının % 98’ini ellerinde bulundurmaktadırlar. Ürün çeşitliliği 

kolonyadan parfümeri tip alternatif kokulara kaydığı belirtilmektedir. Kolonya 

ürünleri ana marka olmakla birlikte Colors by Rebul adlı parfümeri alt markaları da 

bulunmaktadır. 
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Hedef kitle zamanla gelir düzeyi yüksek orta yaşlı kesimden, alım gücü kısıtlı genç 

kitleye kaydırılmıştır. Ürünlerin kültürel açıdan hedef kitlelere göre değiştiğini 

vurgulayan Müderrisoğlu, lavanta kolonyasında pazarda geniş yere sahip olan 

markanın Karadeniz bölgesinde lavanta kolonyasının tercih edilmemesi nedeniyle 

parfümlü kolonya satışı yaparak tüketicilere ulaştıklarını belirtmektedir. Türkiye’de 

tüketicilerle cinsiyete göre iletişim kurulduğu için, markanın cinsiyete göre değişen 

ürünleri vardır. Ürünleri yaş gruplarına göre çeşitlendirerek, 18 yaş altı genç kızların 

hedef alındığı ürünlerde 35-50 yaş arası kitleden çok farklı koku, ambalaj, reklam ve 

iletişim kullanılmaktadır. Bunun yanında meyve kokulu ürünleriyle, çocuklardan 25 

yaşa kadar kullanımı hedefleyerek geniş bir kitleye ulaşmaktadırlar. Öncelikli hedef 

kitlelerinin gençler olduğunu vurgulayan firma, “Ürünlerinizi kimlerin farketmesini 

istersiniz?” sorusuna 25-35 yaş aralığı olarak cevap verilmiştir. 

Ürünlerinin güçlü yönleri sorulduğunda markanın ve ürünlerin tasarımının güçlü 

olması, kaliteli olması ve fiyat yapısı gösterilmektedir. Zayıf yönleri olarak, yeterli 

tanıtım yapılamadığı için bazı ürünlerinin tanınmadığı ve global rekabete güçleri 

olmaması olarak gösterilmektedir. 

Rebul kolonyalarının ev, restoran, berber ve ofislerde kullanıldığı belirtilmektedir. 

Sosyal sınıf farklılıklarının kolonya tüketimine yansıdığı, fakir kesimlerde 

kolonyanın daha çok kullanıldığı görüşündedirler. Türkiye’nin her yerinde satış 

yapan firmanın, hiç bir bölgede eskisi gibi bir kolonya satışı olmadığı 

belirtilmektedir. Alternatif koku pazarları geliştiği için, yeni nesil limon kokmak 

yerine aynı fiyata kokulu kolonyayı tercih ederek parfüm amaçlı da 

kullanabilmektedir. Kolonyaya temizlik ve hijyen ürünü olarak bakıldığı belirtilirken 

tüketicinin markadansa fiyata endeksli alışveriş yapmakta olduğu görüşündedirler. 

Tüketicinin parfüm alırken markaya para veriyor olması, parfümün artık bir aksesuar 

olarak görülüyor olması nedeniyle, limon kolonyası üretmek yerine maliyeti düşük, 

farklı çeşitlerde parfümlü kolonya üretmenin tüketiciyi cezbedici olduğu 

görüşündedirler. 

Bayram öncesi yıl içinde kolonya satışlarında artış gözlenmektedir. Anneler günü, 

babalar günü, sevgililer günü, bayramlar ve yılbaşı için özel olarak hazırlanan bazen 

birkaç üründen oluşan parfümlü kolonya hediye setleri ise tüketici tarafından tercih 

edilmektedir.  
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Rebul markasının satış kanalları önem sırasına göre dizildiğinde ilk sırada parfümeri, 

onu takiben ulusal zincir süpermarket ve eczane gelmektedir. Hastane ya da sağlık 

merkezi yakınlarında eczanelerde satış yapılmaktadır. Ürünlerinin istedikleri gibi 

teşhir edilmediğini vurgulayan Müderrisoğlu, rakip firmaların raf düzenini 

bozduğunu ve satış noktalarının teşhirde dikkatsiz olduğunu vurgulamaktadır. Rebul 

ürünleri, parfüm deodorant ve diğer kolonyalarla teşhir edilmektedir. Ürünleriyle 

ilgili perakendecilerden şikayet ya da memnuniyet bilgisi almadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Tarihsel süreçte ambalaj tasarımındaki değişim sorulduğunda, ambalajın 

modernleştiği ve hedef kitlelere göre dizayn edildiği vurgulanmaktadır. Önceleri 

sadece erkekleri hedef kitlesinde bulunduran Rebul markası, zamanla hedef kitlesini 

bayanlara, çocuklara ve gençlere de kaydırmıştır. Bu hedef kitleleri cezbedici ürün 

ambalaj görsellerini dışarıdan çalıştıkları tasarımcılara tasarlatmaktadırlar. 

Ambalajda kullanılan şişelerin, ambalaj piyasasındaki üreticilerin mevcut 

şişelerinden kullanıldığı gözlemlenmektedir.  Ambalajda neden dolayı değişikliğe 

gidildiği sorulduğunda rekabetten kaynaklandığı söylenmiştir. Kolonya kutu 

ambalajlarında lavanta kolonyası için canlı sarı renk, limon kolonyası için canlı yeşil 

renk kullanımının kültürle ilgisi olmadığını vurgulamaktadırlar. Tüketimi 

arttırabilecek, tasarım olarak daha cazip ve görülmemiş ambalajlar kullanarak 

tüketicinin tercihini etkileyebilmeyi düşünmektedirler. Özel günlere uygun hediye 

setleri hazırlandığını ve hediye setlerinin ambalajlarının özel olarak tasarlandığını 

vurgulamaktadırlar. Bununla birlikte Rebul marka bir kaç tip ürünün (kolonya, duş 

jeli, losyon, sabun, traş sonrası losyonu, parfüm) birlikte satıldığı kişisel bakıma 

yönelik ambalajlar paket olarak tasarlanmaktadır. Bu tip ambalajlarda hedef kitle, 

imkanları kısıtlı fakat kişisel bakımına özen göstermek isteyen, Rebul ürünlerini 

seven kişilerdir. Ürün ambalajında çevresel özellikler dikkate alınmıştır ve geri 

dönüşümü desteklemektedir. Müderrisoğlu, ambalajın tekrar kullanım olanağı 

olmadığını söylese de ambalajların doldurulmaya uygun özellikleri bulunmaktadır. 

Televizyona reklam vermediklerini belirten Müderrisoğlu, parfüm ürünleri için 

dergilere reklam verildiğini belirtmektedir. Limon kolonyası üretiminden parfüm 

üretimine kayma olduğu vurgulanmaktadır. Kolonya tüketiminin giderek azaldığı, 

bunun yerini tüketicinin kolonya ile aynı fiyata ya da daha ucuza alabileceği parfüm, 

kokulu kolonyanın alacağı görüşündedirler. 



 
83 

5.2.3. Hikmet Kolonyalarıyla Görüşme 

İzmit çarşısında tarihi kolonya dükkânında 70 yıldır ürettiği kolonyaları satan 

Hikmet Kolonyalarının sahibi Hikmet Kırlı ve dükkândaki satış elemanı ile görüşme 

yapılmıştır. Dokuz yıldır kolonyanın yanında açık parfüm de satılmaktadır. Ürün 

çeşitleri kokulu kolonya (lavanta, zambak, çiçek, tütün v.b.), limon kolonyası ve traş 

kolonyası şeklindedir. Eskiden üç-dört çeşit kolonya satılmaktayken zamanla ürün 

çeşitliliği artmıştır. Limon kolonyası en çok alınan kolonya çeşidi olma niteliğini 

sürdürürken onu, parfümeri tip kolonya ve daha sonra traş kolonyası takip 

etmektedir. Yıllara göre kolonya satışında azalma olduğu belirtilmektedir. Önceleri 

sadece kolonya dükkânından alınan kolonya artık süpermarketler ve parfümerilerden 

de alınabilmektedir.   

Tüketicinin yaş grubu sorulduğunda, her yaştan kişinin gelip, alışveriş yaptığı 

belirtilmektedir. Genç tüketicilerin daha çok açık parfüm satın almaya geldiği 

söylenmektedir. Tarihi ve anı değeri güçlü bir dükkân olması nedeniyle sürekli 

müşterileri de çoğunluktadır. Müşterilerinin bir kısmının gelenekleri yaşatma amaçlı 

kendilerinden alışveriş yaptığını öne sürmektedirler. Müşterilerin, geçmiş zamanda 

aile büyüklerinin alışveriş yaptığı dükkândan alışveriş yaparak, değerleri yaşatmaya 

çalıştıkları düşünülmektedir. Her gelir grubundan müşterileri bulunmaktadır. Sürekli 

müşteriler 15 günde bir ya da en geç ayda bir kolonya almak üzere gelmektedirler. 

Bireysel alıcı kitlesi yanında, restoran, otobüs firmaları, banka ve güzellik salonlarına 

da satış yapmaktadırlar.  

Önceki yıllarla günümüz arasında kolonya tüketicisindeki değişim sorulduğunda, 

gençlerin artık kolonya tercih etmediği, farklı seçenekleri nedeniyle parfüm aldığı 

belirtilmektedir. Bayanlar kokulu kolonyayı tercih etmektedir. Erkeklerin limon 

kolonyasına daha sadık olduğu gözlemlenmiştir. Erkeklerin kokulu kolonyadan 

hoşlanmadığını belirten satış elemanı, traş kolonyasının da limon kolonyası yanında 

tercih edildiğini vurgulamaktadır. Kolonya satışlarının % 90’ını limon kolonyası 

oluştururken, % 10’unu kokulu kolonya ve parfümler oluşturmaktadır. 

Satışlarda artış yaşanan belirli zaman dilimleri olarak bayram, yaz mevsimi ve 

çalışanların maaş alma dönemleri gösterilmektedir. Hasta ziyareti, söz ve nişan 

bohçaları için de kolonya almaya gelinmektedir. Hazır hediye paketli ürünler vitrinli 

raflarda sergilenmektedir.  
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Önceleri sadece cam ambalajlı kolonya satılmaktayken şimdilerde cam ve plastik 

aynı oranda satışa sahiptir. Parfüm satın alınırken cam şişeye doldurulmaktadır. En 

çok ev tipi kolonya ambalajında satış yapılırken, onu bidon kolonyası takip 

etmektedir. Eskiden satışı daha fazla olan cep kolonyaları artık kolonya 

alışverişlerinin yanında hediye olarak verilmektedir. Sprey başlıklı şişeler 

parfümlerde tercih edilmektedir. Dükkânda eskiden görmeye alışık olduğumuz çeşitli 

şekillerde (minare, araba, kadın vb.) cam ambalajlar vitrinde ve raflarda 

sergilenmekte ve satılmaktadır. Satış elemanının belirttiği üzere, hediye ambalajlı 

ürünlerin gerek çekici görünümüyle müşteriyi cezbetmesi gerek günümüz kolonya 

ambalajlarından farklı olması nedeniyle satışı çok daha keyif vermektedir. 

Kolonya ambalajının tekrar dolumunun yapılabildiği dükkânda, kişinin kendi 

getirdiği ambalaja dolum yapılabilmektedir. Plastik şişeli kolonyanın 

ücretlendirilmesi tekrar dolum ile aynı iken, cam ambalaj farklı bir ücretlendirme 

yapılmaktadır. Müşterilerin yeni alacağı ürünlerde dahi önceden doldurulmuş 

kolonya yerine, o an doldurulan kolonyayı tercih ettiği belirtilmektedir.  

              

Şekil 5.6 Vitrinde çeşitli şekillerdeki şişelerde sergilenen kolonyalar (Topal, 

2006) 
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Şekil 5.7 Raflarda sergilenen hediyelik kolonyalar ve minare şeklinde cami 

şişeli kolonyalar (Topal, 2006) 

5.3. Açık Parfüm Üreticisiyle Görüşme 

Görüşme Floreks firmasının Beşiktaş şubesinde gerçekleştirilmiştir. Yedi yıldır 

parfüm satışı yapan Floreks markası ünlü parfümlerin benzerinde parfümün esans 

oranına göre seyreltilmiş eau de toilette üretimi ve satışı yapmaktadır. Firma sahibi 

bunun yanı sıra, vücut jeli ve şampuan, el ve vücut losyonları sattıklarını 

belirtmektedir. Fakat dükkânda açıkça sergilenen ürünler parfümler olarak 

gözlemlenmiştir. Dünyaca ünlü parfümlerin belirli formüllerini yurtdışından ithal 

edip kendi tesislerinde üreterek, kendi ambalajlarında satmaktadırlar.  İnternet 

sitesinden 108 yabancı parfümün taklidini ürettikleri görülmektedir. Sağlık 

Bakanlığı’nın açık parfüm satışını yasaklaması nedeniyle her taklit parfüm, 

şişelenmiş ve kutulu ambalajıyla satılmaktadır. 

25-35 yaş arası grubun en çok parfüm alışverişi yaptığı belirtilmektedir. Bu kişiler 

arasında sürekli müşterileri bulunmaktadır ve sürekli müşterileri iki-üç ayda bir 

ürünü almaktadır. Müşterilerinin öğrenciler ve çalışan kesim olduğu belirtilmektedir. 

Sosyal sınıf farklılıklarının parfüm tüketimine yansıdığı belirtilirken, düşük-orta gelir 

grubunun açık parfümü tercih ettiği daha yüksek gelir gruplarının orijinal parfümleri 

tercih ettiği belirtilmektedir. Hedef kitle olarak erkekler ve gençler belirlenmiştir.  

Yıllara göre parfüm satışındaki değişiklikler ünlü markaların yeni kokularının 

çıkması ve tüketicinin de üreticiden bu kokuları talep etmesidir. Tüketiciden kimi 

zaman ambalajla ilgili şikayet almaktadırlar. Bunlar; kapağın açılıp, kapanması ve 

dökme işlevini iyi yerine getirememesiyle ilgili şikayetlerdir. Satılmakta olan ürün 

çeşidinde zamanla azalma olduğunu belirtmektedirler. 



 
86 

Türkiye’nin hangi bölgelerine ürünlerini pazarladıkları sorulduğunda, İzmir, Antalya, 

Ayvalık ve İstanbul’da Maltepe, Beşiktaş, Şişli, Bahçelievler semtleri belirtilmiştir. 

Satışı ise sadece kendi satış dükkânlarında yapmaktadırlar.   

Yıl içinde satış yaşanan belirli zaman dilimleri olarak ilkbahar, sonbahar, sevgililer 

günü, bayram, anneler ve babalar günleri gösterilmektedir. Hediye amaçlı kolonya 

satın alındığında, ürüne dükkânda hediye paketi yapılmaktadır. 

Ambalajlar için Sağlık Bakanlığı’ndan onay alınması gerektiğinden şişelerin çizimi 

firma satışa başlamadan önce Sağlık Bakanlığı’na sunulmaktadır. Bu nedenle daha 

sonra şişelerin tasarımını değiştirmek uzun bir süreç gerektirmektedir. Her koku 30, 

50 ve 100 ml.’lik aynı şekildeki şişelerde satılmaktadır. Yine her koku için aynı 

karton ambalaj kullanılmaktadır. Kokuların ayırt edilmesi ise şişelerin altındaki 

numaralarla sağlanmaktadır. Ambalaj üzerinde firmanın kendi isim ve logosu yer 

almaktadır. Müşterinin kendi getirdiği şişeye dolum yapılmamaktadır. Kendi 

ambalajlarının doldurulmasına da katkıda bulunmamaktadırlar.  

Reklamlarını nasıl yaptıkları sorulduğunda, el ilanı ve internet sitesi aracılığı ile 

yapıldığını belirtmektedirler. 

 

                        

Şekil 5.8 Raflarda sergilenen parfümler ve deneme ürünleri (Topal, 2007) 
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6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

Geçmişten günümüze koku kullanım kültürünü incelemek üzere yola çıkılan 

araştırma, Türkiye’de bu konu üzerine çok az kaynak bulunması, yapılan çalışmanın 

Türk kültüründe önemli bir yeri olan kokunun tarihi ve gelişimini aktarması 

açısından literatüre kazandırılmış bir kaynak olacaktır. Araştırmada Türk koku 

kültürünün önemli bir öğesi olan kolonya kullanımı üzerine yoğunlaşılmıştır.  

Araştırmada, öncelikli olarak parfüm ve kolonya kullanımı Avrupa ve Türk tarihinde 

geçmişten günümüze incelenmiştir. Koku kullanımı bir kültür olarak 

değerlendirilerek, kültürün gelişimi, değişimi ve tüketimle etkileşimi araştırılmıştır. 

Araştırmanın diğer bölümünde Türk tarihinde tüketimin değişimi ve kolonya 

tüketimi birlikte incelenmiştir. Tüketimdeki çeşitli yönlerdeki değişim, zaruri bir 

ihtiyaç olarak değerlendirilemese de kişisel bakım ve ikram unsuru olarak  tüketilen 

kolonyanın gündelik yaşamdaki yerinin algılanması açısından önem taşımaktadır.  

Ambalajın kokunun ayrılmaz bir parçası olması, kokunun nitelenmesinde bir araç 

olması nedeniyle, ambalaj koku tüketiminde önemli bir rol oynamaktadır. 

Araştırmada koku ambalajları tarihsel gelişim içinde ele alınmıştır. Literatür 

araştırmasının sonunda günümüzde koku ambalajını etkileyen faktörlere değinilerek, 

gündelik yaşamda ambalajın koku kullanımı üzerindeki etkisi vurgulanmıştır. 

Tarihten bu yana koku kullanımına düşkün olan Türk tüketicisi Osmanlılar 

döneminde ithalatla daha sonra yerli üretimle kolonya ile buluşmuştur. Üretiminin 

kolay olması nedeniyle çok çeşitli tiplerde, ambalajlarda kolonya üretilmiştir. En çok 

kullanılan ve bir metaya dönüşen limon kolonyası hala en yoğun kullanılan kolonya 

tipidir. 

Literatür araştırmasından elde edilen bulgularla yapılan niteliksel araştırma, Türk 

tüketicisinin koku kullanımındaki değişimi, sürdürdüğü alışkanlıkları ve Türkiye’de 

kolonya kültürünün geleceği hakkında bilgiler vermiştir.  

Yıllarca toplumun çok düşük bir yüzdesi gerçek anlamda kişisel bakım ve parfüme 

harcama yapmıştır. Bu durumun zamanla değişmekte olduğu gözlemlenmektedir. 
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Önceleri sadece yüksek gelir grubunun yurt dışından ya da ülkemizdeki kısıtlı satış 

noktalarından sağladığı parfüm, farklı ekonomik, sosyal ve kültürel katmanlardaki 

Türk tüketicisinin gündelik hayatta kullandığı bir ürüne dönüşmüştür. Gazi 

Üniversitesi’nin 2004’te 48 ilde 18 yaş ve üzeri 2150 kadınla yaptığı parfüm 

kullanım alışkanlıkları araştırmasına göre, Türk kadınlarının % 55’i her zaman 

parfüm kullanmaktadır. Parfüm kullanımı eğitim seviyesi yükseldikçe artmakta, yaş 

yükseldikçe azalmaktadır (Armutçu, 2007). Yapılan araştırmadan anlaşıldığı üzere 

Türk toplumu kişisel bakımına özen göstermeye başlamıştır. Bunun sonucunda  

ülkemize ilk girişinden itibaren yaygın kullanımı olan  limon kolonyasının güzel 

kokma işlevini yavaş yavaş parfüm ve kokulu kolonyalara bırakmakta olduğu 

yargısına varılabilir. Tüketicinin kolonya kullanımını terk edişi gelir seviyesinin 

artmasıyla hızlanmaktadır. Limon kolonyası sadece bir gelenek, alışkanlık, ve 

temizlik ürünü olarak kullanılmaya devam etse de kişisel bakımda parfümle rekabete 

dayanamadığı görülmektedir.  

Limon kolonyası kullanımının azalmakta olduğu görüşülmüş olan perakendecilerin 

hemen hepsi tarafından onaylanmaktadır. Bunun bir diğer nedeni olarak, limon 

kolonyasının bir gelenek şeklinde ikramlarda ve özel günlerde kullanılıyor olması, 

günümüzde ise komşuluk ilişkileri, bayramlara verilen önemin azalması 

gösterilebilir. Kent yaşamı, hızlı yaşamı gerektirmektedir. Evde misafir ağırlama 

iyice azalmıştır, bayramlarda ziyaretler yok olmaya başlamıştır. Bunların yanı sıra 

limon kolonyası, ferahlatıcılık ve hijyen amaçlı kullanımını hala devam 

ettirmektedir. Bu bulgular ışığında limon kolonyasının kullanım alanında kayma 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Kolonya üretimi endüstrileşmiş ve üretimin çoğunluğu başka ürünler de üreten 

büyük firmaların elinde bulunmaktadır. Bu da küçük ölçekli, geleneksel üretici ve 

satıcıların gitgide yok olmasına neden olmaktadır. Küçük ölçekli üreticilerin yok  

olmasının bir başka nedeni ise, artan genç tüketici grubunun limon kolonyası yerine 

ithal kokuları ya da alternatif kokuları tercih etmesinden kaynaklanmaktadır. 

Önceleri erişimi güç olan parfüme, genç tüketiciler de artık erişebilmektedir. 

Yerli kolonya üreticileri, ülkemizde en çok limon kolonyası üretimi ve satışı 

yapılmaktayken ve iç pazarda limon kolonyası tüketimi diğer kolonyalara oranla 

yaklaşık % 85 iken, bu yönde daha fazla gelişim olmayacağının görüşündedirler. Bu 

nedenle çoğu firmanın alternatif kokularda gençlik kolonyaları ya da parfümlerle 
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piyasaya çıktığı gözlemlenmektedir.  

İthal parfümeri ve kolonya pazarına alternatif olarak gelişen, ithal ürünlerin 

taklitlerini yasal yollarla % 90 daha ucuza alma imkanı sunan açık parfüm üreticileri 

gün geçtikçe artmaktadır. Farklı kokular arayışında olan genç nüfus bu tip kokulara 

yönelmektedir.  

İthal kokuları ve benzerini tercih etmenin bir diğer nedeni olarak markanın gücü 

gösterilebilir. Koku kullanımında markayı ifade eden koku ve ambalajıdır.  Markanın 

orijinaline gücü yetmeyen tüketici grubu kokunun benzerini alarak, çevresini 

etkilemeyi amaçlamakta, uygun maliyete popüler bir kokuyu kullanabilmektedir. 

İthal parfümleri tercih eden orta ve üst gelir grubu yine popüler kokuyu aksesuar gibi 

taşıyarak bir statü satın almaktadır.  

Araştırmada Türkiye’ye kolonyanın girişinden itibaren çeşitli firmaların kullanmakta 

olduğu kolonya ambalajlarına ve reklamlara da yer verilmiştir. Günümüzde büyük 

üreticilerin kullandığı ambalajların eskiye göre çok farklı olduğu gözlemlenmektedir. 

Bayram dönemleri dışında televizyon, dergi ya da gazetelerde reklamlara 

rastlanamamaktadır. Evlerde başköşede saklanan kolonya artık eski statüsüne sahip 

değildir. Hızlı yaşam ve toplu tüketim de kolonya ambalajlarını etkilemiştir. 

Tüketiciler süpermarketten yaptığı kolonya alışverişlerinde bidon kolonya alarak 

evde küçük boyda ambalajlara aktarımını yapmaktadır.  Sprey başlıklı plastik şişeler 

ve kolonyalı mendil daha önceden çantada ya da cepte taşınan camdan yapılmış, 

kişinin zevkine göre seçebileceği şekillerdeki cep kolonyalarının yerini almıştır. 

Ambalajdaki bu değişimler tüketim ve kültürdeki değişimin bir göstergesi kabul 

edilebilir.  

Artık rastlanması güç olan kolonya dükkânları kolonya satışını süpermarket ve 

parfümerilere devretmektedir. Süpermarket raflarında birçok rakip marka birbirinden 

çok da farklı olmayan ambalajlarıyla yan yana teşhir edilmektedir. Tüketiciye birçok 

ürün arasından seçim hakkı yanında, ürün fiyatlarını karşılaştırma olanağı da sunan 

marketlerde, değişen kullanım alışkanlıkları nedeniyle kolonya seçiminin daha çok 

fiyata endeksli yapıldığı görüşülen perakendeciler tarafından da onaylanmıştır. 

Türk kültürüne özgü limon kolonyası ambalajı, araştırma içinde kullanılan ürün 

görsellerinden de görülebileceği üzere eskiye göre oldukça farklılaşmıştır. Bu 

farklılaşmanın nedeni, ekonomik, sosyal ya da teknolojik değişimlerden 
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kaynaklanıyor olabilir. Ambalajdaki dönüşüm kolonyanın gündelik hayatımızdaki 

öneminin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Araştırma içinde tüketicinin hangi 

kolonyayı neden tercih ettiği, bunun sonucunda kolonya ambalajının günümüz 

tüketimindeki önemi belirlenememiştir. 

“Türk kültüründe gül suyunun yerini alarak kullanımı metaya dönüşen limon 

kolonyası zamanla yerini başka bir ürüne mi devretmektedir?”,  “Kolonya kullanım 

alışkanlıklarımız gitgide yok olmakta mıdır?" sorularının cevabı Türkiye’de çeşitli 

iller belirlenip, öncelikle tüketicilerin gündelik yaşamının inceleneceği niteliksel bir 

araştırma sonrasında gündelik yaşam içinde koku ve kolonya kullanımının 

sorgulanacağı niceliksel bir araştırmayla netlik kazanabilir. Yapılacak gelecek 

araştırmalar tüketicinin isteklerinin ve ihtiyaçlarının anlaşılmasında, kültür, eğitim, 

yaş, cinsiyet, yaşam şeklinin tüketime etkisinin belirlenmesinde önemli rol 

oynayacaktır.  
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EK A: RESİMLER 

      

 

       

Yedigün dergisinde 1936-1948 yılları arasında rastlanan kozmetik ve kolonya ilanları 

(Yedigün dergisi, 1933, 1934, 1936, 1948) 
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Hasan Kolonyaları için verilen gazete reklamı  (Yedigün dergisi, 1933, 1934, 1936, 

1948)           

 

Avrupa kokuların Osmanlı’daki ilk örneklerinden L.T. Piver firmasına ait kokulu 

kartlar (Kutsal Dumandan Sihirli Damlaya: Parfüm, 2005) 
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EK B: EVYAP FİRMA BİLGİLERİ, DURU VE ARKO ALT MARKALARI 

VE ÜRÜN GÖRSELLERİ 

1927’de Erzurum’da sabun üretimine başlayan Evyap Sabun, Yağ, Gliserin Sanayi 

ve Ticaret A.Ş.’nin kurucusu Mehmet Rıfat Evyap’dır. 1967 yılında Duru markalı 

sabun üretimine başlanmış, ilk TV tanıtımı 1971 yılında Arko markasıyla yapılmıştır. 

Türkiye sabun ihracatının % 70’ini gerçekleştirmektedir. Kolonya sektörüne 1997 

yılında, öncelikle Arko traş Kolonyası ardından 1998’de Duru limon kolonyalarıyla  

girmiştir. 

Evyap; sabun, kişisel bakım, hijyenik ürünler ve deterjan kategorilerinde bünyesinde 

Duru, Arko, Evy Baby, Evy Lady, Gibbs, Fax, Sanino ve Savoy markalarını 

barındırmaktadır. Limon kolonyası Duru markasının ürünü olup, traş kolonyaları 

Arko markasının ürünüdür. Duru limon kolonyaları 150 ml’lik sprey başlıklı şişe, 

200 ve 400 ml’lik cam ve pet ambalaj ve bir ve beş lt’lik bidon ambalajda 

satılmaktadır (Evyap web sitesi, 20.04.2005). 

 

(www.evyap.com.tr, 07.12.2006) 
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(www.evyap.com.tr, 07.12.2006) 

Arko traş kolonyaları ise Arko traş sonrası bakım serisinde traş sonrası krem, balm, 

jel ve losyon ile aynı ürün yelpazesinde sunulmaktadır. 

 

       (www.evyap.com.tr, 07.12.2006) 

2003 yılında, e-motion adlı dört farklı kokudan oluşan kolonyaları ambalaj 

tasarımıyla ödül almıştır. 
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EK C: REBUL FİRMA BİLGİLERİ VE ÜRÜN GÖRSELLERİ 

1895 yılında Jean Cesar Reboul tarafından Beyoğlu’nda açılan Reboul Eczanesi’ne 

1934 yılında Kemal Müderrisoğlu ortak olmuştur. 1935 yılında eczanede ünlü Rebul 

lavanta kolonyası üretimine başlanmıştır. 1939 yılında ise Rebul eczanesi Kemal 

Müderrisoğlu tarafından devir alınmıştır. Lavanta kolonyası dönemin popüler erkek 

kokusu olmuştur.  1980 yılında Türkiye’de ilk erkek parfümü olarak Rebul Silverline 

edt lanse edilmiştir. 2004 yılından itibaren Repro kozmetik adı altında Kerim 

Müderrisoğlu, Nüket Franko, Koray Bingöl ve Murat Kunaçav’la birlikte şirketi 

yönetmektedir. Rebul ürünlerini klasikler ( Rebul Lavanda ve Rebul Lavander spa), 

erkek parfümleri ( Rebul Silverline, Rebul Men, Rebul Men Sport, Rebul Colours for 

Men), kadın ve genç kız parfümleri ( Rebul Colors for Women, Angie), kolonyalar 

(limon kolonyaları, parfümlü kolonyalar ve aftershave serisi) olarak kategorize 

etmiştir. 

                   

                                            Rebul Lavanda ve Lavander spa (www.rebul.com, 

07.12.2006) 

                                              

                                       Rebul Limon kolonyası ve Traş losyonu (www.rebul.com, 

07.12.2006) 



 
102 

EK D: PERAKENDECİ SORU LİSTESİ 

1)Ne kadar süredir kolonya satışı yapıyorsunuz? 

2)Kaç çeşit kolonya satmaktasınız?  

Çeşitleri nelerdir? 

Limon kolonyası Parfümeri tip,kokulu kolonya Traş kolonyası

Kolonyalı mendil Diğer.Belirtiniz..................
     

3)Hangi yaş grubu daha sık kolonya alışverişi yapıyor? 

15-25 yaş arası 25-35 yaş arası 35-50 yaş arası

50 yaş ve üstü
 

4)Sürekli müşteriniz var mı?  

Evet Hayır
 

5)Ürün ne sıklıkta alınmakta?  

Haftada bir 15 günde bir Ayda bir

2-3 ayda bir
 

6)Ne tip kolonyanın tüketimi daha fazla oluyor? Sıralama yapar mısınız?  

Limon kolonyası Parfümeri tip, kokulu kolonya Traş kolonyası

Kolonyalı mendil Diğer
  

7) Alıcı kitlesi bireysel mi kurumsal mı? Kurumsal ise belirtiniz. 

Restoran 

Otobüs firmaları 

Diğer.................. 

8)Yıllara göre kolonya satışında ya da tüketici tercihlerinde değişiklik oldu mu? 

Evet Hayır
 

9)Olduysa tercihler nasıl, ne yönde değişti? 

Kokulu kolonya satışında artış oldu, 

Limon kolonyası satışında azalma oldu 

Traş kolonyası satışında artış oldu vb. 

10)Önceki yıllarla günümüz arasında kolonya tüketicisinde değişim var mı? 

Gençlerin tercihi: 

Bayanların tercihi: 

Erkeklerin tercihi: 

11)Tüketicilerden ürünle ilgili şikayet ya da memnuniyet bilgileri alıyor musunuz? 

Ne gibi? 

12)Bunları üretici firmayla paylaşıyor musunuz? 

Evet Hayır
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13)Tüketicilerin özellikle bir marka istediği oluyor mu? 

14)Satacağınız çeşitleri neye göre belirliyorsunuz? 

Müşterilerden gelen 
                      

Kar miktarı
 

Nakliye kolaylığı Teşhir kolaylığı Stok kolaylığı
        

Erişim kolaylığı
    

Diğer..............
 

15)Satmakta olduğunuz ürün çeşidi zaman içinde nasıl değişti? 

Artış oldu.
 

Azalma oldu.
 

Değişklik olmadı.
 

16)Yıl içinde satışlarda artış yaşanan belirli zaman dilimleri oluyor mu? 

Bayram 

Yaz mevsimi 

vb. 

17)Alışverişte kolonyanın yanında alınan başka bir ürün var mı, yoksa kolonya 

ikincil bir ürün mü? 

18)Hangi ürünlerin yanında teşhir ediliyor?  

Sabun,Sıhhi Temzilik Deodorant Kozmetik

Parfümeri
 

19)Ürünün teşhirdeki yerine neye göre karar veriyorsunuz?  

20)Kasanın yanında küçük boy kolonya ya da kolonyalı mendil satılıyor mu? 

Evet Hayır
 

21)Hediye amaçlı kolonya satın alınıyor mu? 

Alınıyorsa, hediye paketini kendiniz mi hazırlıyorsunuz, hazır paketli ürünleriniz var 

mı? 

22)Ne tip ambalajdaki kolonyanın tüketimi daha fazla oluyor? Sıralama yapar 

mısınız?  

Cep kolonyası Ev tipi kolonya Bidon kolonya

Kolonyalı mendil Sprey başlıklı kolonya
 

23)Kolonya tiplerinde yanında farklı boyları ya da çeşitleriyle promosyon (hediye) 

yapılıyor mu? 

24)Mevcut ürün ambalajlarını bölerek satıyor musunuz?  

25)Çoklu teşhir yapıyor musunuz? Hangi ürünlerle birlikte? 

26)Çoklu teşhirler sizin için sorun yaratıyor mu? 

27)Ambalaj teşhirde ve istiflemede sorun yaratıyor mu? 

28)Sizce, mevcut ürünler arasında nakliyesi, taşıması, tutması, teşhiri açısından 

kolaylık yaratan ambalaj var mı? 
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29)Satacağınız ambalajın malzemesinde belirli tercihleriniz oluyor mu? Oluyorsa 

neden açıklar mısınız? 

30)Diğer ambalajlardan kolayca ayırt edebileceğiniz bir ürün var mı? Hangisi? Hangi 

özelliği dolayısıyla ayırt ediyorsunuz? 

31)Ambalajın tekrar doldurulmasına katkıda bulunuyor musunuz? 

32)Mevcut ürün ambalajları hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Beğendiğiniz yönleri 

Beğenmediğiniz yönleri 

 

 

 

Sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz. 
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EK E: ÜRETİCİ ANKETİ 

 

Sayın ilgili, 

 

Bu anket İTÜ Fen bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim dalı 

bünyesindeki yüksek lisans tezi için, kolonya kültürünün kolonya ambalaj tasarımına 

etkileri konusunda yapılan araştırma kapsamında düzenlenmiştir. Alınan bilgiler 

bilimsel araştırmada kullanılacak olup, üçüncü kişilere iletilmeyecektir. Firmanızın 

adı kesinlikle gizli kalacaktır. Hiçbir şekilde tez dışında başka bir maksatla 

kullanılmayacak ve tez içinde de firma adı ve anket bağlantısı yapılmayacaktır.  

 

 

SORULAR 

1)Ne kadar süredir kolonya üretimi yapıyorsunuz? 

2)Kaç çeşit kolonya üretiyorsunuz?  

3)Hangi çeşitlerde kolonya üretiyorsunuz? 

Limon kolonyası Parfümeri tip, kokulu kolonya Traş kolonyası

Kolonyalı mendil Diğer.Belirtiniz.........
   

4)Ürün çeşitliliğiniz tarihsel süreçte nasıl değişti? Açıklayınız. 

5)Şuanki marka kimliğiniz ne zaman belirlendi?  

Tarih: 

6)Kolonya ürünleriniz ana marka mı alt marka mı?  

7)Alt markaysa ana markayla ilişkisi nasıl? Açıklar mısınız? 

8)Hedef  kitleleriniz kimler?  

Ev hanımları Hasta yakınları Yaşlılar
 

Otobüs Çocuklar
         

Gençler
      

Diğer.Belirtiniz.........
  

9)Hedef kitleniz tarihsel süreçte nasıl değişti? Açıklar mısınız? 

10)Ürünlerinizin belirli güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 

11)Hangi tip kolonyanın satışı daha fazla oluyor? 

Limon kolonyası Parfümeri tip, kokulu kolonya Traş kolonyası

Kolonyalı mendil Diğer.Belirtiniz.........
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12)Ürünleriniz nerelerde kullanılıyor? 

Ev Restaurant Hastane Otomobil Taşınabili
   

Berber Güzellik merkezi
               

Diğer.Belirtiniz.........
        

13)Kültürel açıdan ürünleriniz hedef kitlelere göre değişiyor mu?  

Evet Hayır
 

Evetse neden? Açıklar mısınız? 

14)Ürünlerinizin cinsiyetlere göre çeşitleri var mı? 

Evet Hayır
 

Evetse neden? Açıklar mısınız? 

15)Ürünlerinizin yaş gruplarına göre çeşitleri var mı? 

Evet Hayır
 

Evetse neden? Açıklar mısınız? 

16)Çocuklar için ya da 60 yaş üstü için özel ürünleriniz var mı? 

Evet Hayır
 

17)Sizce, sosyal sınıf farklılıkları kolonya tüketimine yansıyor mu? 

Evet Hayır
  

Evetse neden? Açıklayınız. 

Hayırsa neden? Açıklayınız. 

18)Değişen yaşam şekli, yanımızda taşınabilirlik ürün boyutlarını belirlemede ne 

kadar etkili? 

19)Ürünlerinizi kimlerin fark etmesini istersiniz? 

Kadınlar Erkekler
 

15-25 yaş arası 25-35 yaş arası 35-50 yaş arası

50 yaş ve üstü
 

20)Sizce, tüketici ürününüzü nasıl tanıyıp bulabiliyor? 

21)Türkiye’nin nerelerinde ürünlerinizi pazarlıyorsunuz?  

Bölge 

Kent 

22)Yıl içinde satışlarda artış gözlenen belirli zaman dilimleri oluyor mu? 

Evet Hayır
 

Evetse, ne zaman? 

23)Kültürel açıdan satışlarınızda diğerlerinden daha farklı olan bölgeler var mı? 
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24)Satış kanallarınızı önem sırasına göre sıralar mısınız? 

Süpermarket
  

Ucuzluk market
  

Bakkal
  

Parfümeri
  

Eczane
 

Diğer
 

25)Hastane ve sağlık merkezi yakınlarında satış noktalarınız var mı? 

26)Ürünleriniz satış noktalarında hangi ürün grubuyla birlikte teşhir edilmekte? 

27)Ürününüz sizin istediğiniz şekilde teşhir ediliyor mu? 

Evet Hayır
 

Her iki durumda da nedenlerini açıklar mısınız? 

28)Ürünlerinizin satış noktalarında hangi ürün grubuyla birlikte teşhir edilmesini 

tercih edersiniz? 

29)Perakendeciden ürünle ilgili geri iletim alıyor musunuz?  

Nakliye, 

depolama, 

teşhir,  

vb.  

30)Köy ve kasabalara nakliye sırasında ambalajla ilgili sorun yaşanıyor mu? 

Evet Hayır
 

Evetse ne gibi sorunlar? Açıklayınız. 

31)Bu tip yerlerde ürünün ambalajı nedeniyle depolanması ve teşhiri sırasında sorun 

yaşanıyor mu? 

Evet Hayır
 

Evetse neden? Açıklar mısınız?. 

32)Tarihsel süreçte ambalaj tasarımında ne gibi değişiklikler oldu? Açıklar mısınız? 

33)Neden dolayı bu değişikliklere gidildi? Açıklar mısınız?  

34)Rakip ambalajlar arasında sizin ürününüzü farklılaştıran ne gibi ambalaj 

özellikleri var?  

35)Bu açıdan kendi firmanızın farklı olduğunu düşünüyor musunuz? 

Evet Hayır
 

Evetse, nedenlerini açıklar mısınız? 

36)Ambalajınızda kullandığınız renklerinin kültürel bir nedeni var mı? 

Evet Hayır
 

37)Ambalaj ebatlarınız ürünü en iyi sunan boyda mı?  
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Evet Hayır
 

38)Ambalaj metinleri ürün faydalarını açıkça belirtiyor mu? 

Evet Hayır
 

39)Kategorideki çeşitli ambalajların hangi yönlerini beğeniyor ya da 

beğenmiyorsunuz? 

Beğendikleriniz 

Beğenmedikleriniz 

40)Tüketicinin tercihini etkilemek üzere ambalajda ne gibi yenilikler, değişiklikler 

kullanılabilir? 

41)Özel günlere uygun ambalaj tasarımı yapılıyor mu?  

hediye 

bayram  

doğum 

hastalık 

vb. 

42)Çoklu ambalajlarınız var mı? (Birkaç tipte ya da boyda kolonyanın birlikte 

satıldığı) 

Evet Hayır
 

43)Firmanızın diğer ürünleriyle birlikte aile tipi ambalajınız var mı? 

Evet Hayır
 

44)Çoklu ambalajlarınızın hedef kitlesi kimlerdir? 

Evet Hayır
 

45)Ürün ambalajında çevresel özellikler dikkate alınıyor mu?  

Evet Hayır
 

46)Ambalajınız geri dönüşümü destekliyor mu? 

Evet Hayır
 

47)Ambalajın tekrar kullanım olanağı var mı?  

Evet Hayır
 

48)Doldurulmaya uygun özelliklere sahip mi? 

Evet Hayır
 

 

 

 

Sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz. 
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EK F: AÇIK PARFÜM ÜRETİCİSİ SORU LİSTESİ 

SORULAR 

1)Ne kadar süredir parfüm üretip, satışını yapıyorsunuz? 

2)Parfüm dışında eau de toilette, kolonya, traş losyonu,esans üretimi ya da satışı 

yapıyor musunuz? 

3)Esanslar size özgü mü, yoksa ünlü parfümlerin benzer kokularını kullanıyor 

musunuz? 

4)Hangi yaş grubu daha sık parfüm alıyor? 

15-25 yaş arası 25-35 yaş arası 35-50 yaş arası

50 yaş ve üstü
 

5)Sürekli müşteriniz var mı?  

Evet Hayır
 

6)Ürün ne sıklıkta alınmakta?  

Haftada bir 15 günde bir Ayda bir

2-3 ayda bir
 

7)Yıllara göre parfüm satışında ya da tüketici tercihlerinde değişiklik oldu mu? 

Evet Hayır
 

8)Olduysa tercihler nasıl, ne yönde değişti? 

9)Tüketicilerden ürünle ilgili  şikayet ya da memnuniyet bilgileri alıyor musunuz?Ne 

gibi? 

10)Satmakta olduğunuz ürün çeşidi zaman içinde nasıl değişti? 

Artış oldu.
 

Azalma oldu.
 

Değişklik olmadı.
 

11)Yıl içinde satışlarda artış yaşanan belirli zaman dilimleri oluyor mu? 

12)Hediye amaçlı kolonya satın alınıyor mu? 

Alınıyorsa, hediye paketini kendiniz mi hazırlıyorsunuz, hazır paketli ürünleriniz var 

mı? 

13)Ürünlerinizin yaş gruplarına göre çeşitleri var mı? Cevabınız evet ise hangi yaş 

grupları için? 

14)Unisex ürününüz var mı? 
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15)Hedef kitleniz kimler? 

Kadınlar Erkekler Gençler

Orta yaş grubu Yaşlılar
 

16)Ürünlerinizi hangi kesim tüketici daha çok tercih ediyor? 

Düşük gelir grubu Orta gelir grubu Yüksek gelir grubu

Çalışan kesim Öğrenciler Ev hanımları
 

17)Sizce sosyal sınıf farklılıkları parfüm tüketimine yansıyor mu? 

18)Türkiye’nin nerelerinde ürünlerinizi pazarlıyorsunuz? 

19)Satışı nerelerde yapıyorsunuz? Satış kanallarınızı önem sırasına göre sıralar 

mısınız? 

20)Satış noktalarınız İstanbul’da hangi semtlerde? 

21)Ürünleriniz nerelerde kullanılmaya uygun? Çantada taşınabilir mi? 

22)Ürünlerinizi ambalajıyla birlikte mi satıyorsunuz, müşteri esans alırken şişesini de 

ayrıca seçebiliyor mu? 

23)Müşterinin kendine ait getirdiği şişeye esans dolduruyor musunuz? 

24)Ürünlerinizin kaç tip boyu var? ml olarak yazabilir misiniz. 

25)Hangi boylar daha çok satılıyor? 

26)Ambalajlarınızı tasarlatıyor musunuz? Ambalaj üreticisinde bulunan hazır 

ambalajlardan seçim mi yapıyorsunuz? Yurt dışındaki ürünlerden örnek alıp burada 

ürettiriyor musunuz? 

27)Ambalajlarınız sattığınız her kokuya özgü mü, yoksa farklı kokular için aynı 

ambalajı kullanıyor musunuz? 

28)Esans şişesini ayrıca koruyucu kutuya koyarak mı satıyorsunuz? 

29)Kendi ambalajınızın tekrar doldurulmasına katkıda bulunuyor musunuz? 

30)Ambalaj üzerinde ürünler ilgili bilgiler var mı? 

31)Reklam yapıyor musunuz? Yapıyorsanız ne şekilde ve ürünlerinizin nasıl 

tanınmasını hedefliyorsunuz? 

 

 

Sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz. 
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EK G: PARFÜM TERİMLERİ VE PARFÜM DÜNYASINDAKİ ÖNEMLİ 

KİŞİLER SÖZLÜĞÜ 

Attar: Selçuklu ve Osmanlı döneminde eczane ve 

parfümeri dükkanlarının ilk örneği olarak kabul 

edilmektedir. 

Baccarat: Fransa’nın en büyük cam üretim 

fabrikası Baccarat, 1764 yılında kurulmuştur. İlk 

müşterileri arasında parfüm dünyasının öncüleri 

Houbigant, Guerlain ve Piver bulunmaktadır. 

Lalique’e rakip olarak Art Nouveau stilinde 

üretimler yapmış firma, 1920’lerde heykeltraş 

Chevalier’in kendisi için tasarladığı Art Deco 

şişelerle ünlenmiştir. 1930’larda Elizabeth Arden 

ve Schiaparelli için Sürrealist akımda şişeler 

üretmişlerdir. 

Buhurdan: Kokulu ağaç kabukları, reçine vb. 

buhur maddelerinin bir parça kömür ateşi üzerinde 

yakıldığı altın, gümüş, bakır, pirinç, tombak ve 

seramikten yapılmış küçük mangal biçiminde tütsü 

kaplarına verilen ad. 

Buhur Suyu: Osmanlı’da kullanılan kokulu su. 

Chanel: 1913 yılında moda dünyasına Paris’te 

butik açarak adım atan Chanel, koleksiyonuna 

parfümü katmak istediğinde çok farklı bir koku 

talebiyle Ernest Beaux’ye başvurmuştur. 1921 

yılında çıkardığı sentetik kokuların öncüsü olarak 

değerlendirilen No:5 adlı parfümü, kokusu ve 

ambalajıyla parfümeri dünyasında çığır açmıştır. 

No:5 adlı parfüm hala üretilmekte ve popüler 

kokular arasında yer almaktadır.  

 

 

Eau de Cologne: Bir çeşit eau de toillette’dir. İlk 

bulunduğu formülü, biberiye, portakal çiçeği, 

bergamot ve limon içermektedir. Bizde önceleri 

odikolon olarak adlandırılan kokuya, Faruki 

tarafından “kolonya suyu” adı verilmiştir, daha 

sonraları kısaca kolonya olarak adlandırılmıştır. O 

yıllardan itibaren ülkemizdeki tüm eau de 

toilette’lere kolonya denilmiştir. 

Eau de Parfum: İçeriğinde % 7-15 oranında 

esans bulunduran kokudur. 

Eau de Toilette: Tuvalet suyu parfümün en 

seyreltilmiş halidir. İçeriğinde % 1-6 oranında 

esans barındırır. 

Esans: Bitkilerden damıtma ya da ekspresyon 

yöntemiyle elde edilen aromatik ve uçucu yağlara 

verilen addır. 

Ernest Beaux: 1920’de Chanel için 1-5 ve 20-24 

arası iki seri halinde ürettiği parfümlerden güçlü 

sentetik kokulara sahip no:5 adlı parfümüyle 

ünlenmiştir. 

Faruki Ahmed: (1868-1942) Osmanlı 

İmparatorluğu’nun ilk Türk ıtriyatçısı. Avrupa 

tarzı kozmetik ürünlerinin yerli üretimini yapıp, 

ürünlerine Türkçe isimler vererek halkın kolayca 

kullanabilmesini sağlamıştır. 

Flakon: Parfümlerin konulduğu cam, kristal, 

porselen, altın, gümüş, seramik vb. malzemelerden 

üretilen, değişik biçimlerdeki koku şişelerine 

verilen addır. 
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Francois Coty: 1905 yılında yarattığı L’Origan 

adlı parfümle ünlenmiştir. Bu parfüm doğal ve 

sentetik kokuların birlikte kullanıldığı ilk modern 

parfümdür. Chypre adlı parfümüyle ününü 

perçinlemiştir. Parfüm şişelerinin tasarımı için 

cam ustası Rene Lalique ile ortaklık yapmıştır.  

Galiye: Ana bileşenleri misk ve amber olan siyah 

macun kıvamında katı parfüm. 

Galiyedan: Galiyelerin konulduğu kapaklı koku 

kaplarına verilen ad. 

Guerlain: 1828 yılında Paris’te Pierre Francois 

Pascal Guerlain tarafından kurulan firma Eau de 

Cologne Imperiale adlı parfümüyle saray 

parfümcüsü ünvanı almıştır. Jicky adlı parfümü 

modern döneme geçişin öncüsü olmuştur.  

Mitsouko (1919), Shalimar (1925), L’Heure Bleue 

ve Vol de Nuit parfümleri Guerlain’in ününü 

güçlendirmiş, günümüze kadar ulaşmışlardır.  

Gülabdan: Gül suyu serpmek için kullanılan 

şişelere verilen ad. 

Itriyat: Sürünülecek güzel kokulara verilen ad. 

Kokulu kart: Parfüm üreticilerinin kokularını 

mağaza, fuar ve panayır vb. yerlerde tanıtım 

amacıyla kullandıkları reklam malzemesidir. 

Kokulu su: Bitki ya da çiçeklerin su ile 

damıtılması ya da esansının suda çözülmesi ile 

elde edilen aromatik sulara verilen ad. 

Kolonya: Bkz. Eau de Cologne. 

Lalique: (1860-1945) Kariyerine mücevherci 

olarak başlayan Rene Lalique, döneminin en ünlü 

cam ustası olarak anılmaktadır. Coty, Nina Ricci 

gibi bir çok ünlü isme şişe tasarlayan Lalique, Art 

Nouveau stilindeki tasarımlarıyla ünlenmiştir. 

 

Lanvin: Jeanne Lanvin tarafından 1885 yılında 

kurulan modaevi, 1925 yılında parfüm 

endüstrisine girerek, Geranium d’Espagne, 

Chypre, My Sin adlı parfümleri çıkarmıştır.  

Modaevinin başyapıtı 1927 yılında çıkan Arpege 

adlı parfüm olmuştur. 

Losyon: Parfümlü alkol çözeltilerine verilen addır. 

Genelde saç ve yüz için kullanılan ürünlere bu 

isim veriliyor olsa da, alkol oranı düşük bazı 

parfümlere de losyon denilmektedir. 

Pomander: 14. y.y.’da Avrupa’da üretilen, biçimi 

ve içine daha çok misk ve amber konması 

nedeniyle “pomme d’amber” (amber elması) adı 

verilen koku kapları. 

Schiaparelli: 1920’de kazara moda endüstrisine 

giren Elsa Schiaparelli, 1930’larda kariyerinin 

doruğuna ulaşmıştır. Kendini sanatçı olarak 

tanımlayan modacı, Sürrealist akımdaki 

parfümleriyle dönemine damgasını vurmuştur. 

Ünlü parfümleri arasında Shocking, Zut, Sleeping 

adlı parfümleri sayılabilir. 

Süleyman Ferit Eczacıbaşı: (1885-1973) 

Osmanlı İmparatorluğu’nda kendi eczanesini açan 

ilk Türk eczacıdır. İzmir’deki Şifa eczanesinde 

tıbbi üretimlerin yanı sıra pudra, saç suyu, krem, 

kolonya, diş suyu, briyantin vb. ürünlerin 

üretimini de yapmıştır. 

Şemmame: Giysi üzerinde taşınan ya da elde 

tutularak koklanan, hatta yazı takımında koku 

yayması için bulundurulan küçük koku toplarına 

verilen ad. 
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EK H: TÜRK STANDARTLARI: “KOLONYA”, TS 5178/ Nisan 1987 
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