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Arapça'da genel olarak güzel ko ku için 
ıtr, üretme veya satma işine ıtare, ıtri 

yat, koku sc:ıtana attar denmektedir. Bu 
kelimeler Türkçe'ye de girmiş. aynı kök
ten kelimeler Batı dillerine geçmiştir 
(mesela İng . attar of roses "gülyağı") . 
Araplarkoku karşılığında esintiyle gelme
sinden dolayı rih. raiha. güzel ve temiz 
olan şeyler güzel koktuğu için tlb kelime
lerini de kullanırlar. Benzer bir kullanım 
eski Türkler'de de vardır. Kutadgu Bi
lig'de kötü koku için "arığsız yıd" (temiz 
olmayan koku) ifadesi geçer. Aynı eserde 
güzel koku için ıd, kin, misk için yıpar 
kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir. 

Kitab-ı Mukaddes'te "attar işi mukad
des mesih yağı"nı il~ defa Betsalel'in (Be
zalel) yaptığından söz edilir (Çıkış, 37/29; 
/DB, lll, 73 ı) . Bu ifade eskiden beri devam 
eden kokuculuk mesleğine de işaret eder. 
Tabiatta mevcut olan güzel kokuların el
de edilmesi, kullanılması ve ticareti Tev
rat öncesinden gelen bir gelenektir. Nite
kim Hz. Peygamber de güzel koku sürün
ıneyi peygamberlerin sünnetleri arasında 
saymıştır (Müsned, V, 421; Tirmizi. "Ni
kal:ı " , ı) . Eski medeniyetlerin dini mera
simlerinde, cenaze defin işlerinde ve sa
raylarında güzel koku ve buhur önemli 
bir yer tutar. Arkeolajik kazılarda bol mik
tarda koku kabı bulunmuştur. Bilhassa 
Eski Mezopotamya tabletleri, Mısır me
zar resim ve yazıları bu iki kültürde koku
nun yerini gösteren önemli bilgiler verir. 
Orta Fırat bölgesinde bulunan tabletler
den, milattan önce 1800 yıllarında bura
daki büyük Mari sarayında "bit-rakki" 
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denilen bölümün saray erkanı ve yüksek 
rütbeli askerlerin dini merasimler. kutla
malar ve ziyafetlerde sürünecekleri koku 
ve yağ ihtiyacını karşıladığı anlaşılmakta
dır (NBD, s. 259). 

Eski Mısır'da Amon tapınağında bu
hurculuk yüksek bir rütbe sayılırd ı (/DB, 
III, 731 ). Ölülerin mumyalanmasında çe
şitli koku maddeleri kullanılırdı. Herodo
tos içi boşaltılan cesedin dövülmüş baha
ratla yıkandığın ı, dövülmüş sarı sakız, çin 
tarçını ve diğer kokulu otlar konularak 
dikildiğini yazar (Tarih , s. 95-96) Ayrıca 
mezarlara özel hazırlanmış koku yağı ve 
esanslar bırakılırdı. Eski İ ran sarayında da 
kokunun önemli bir yeri olduğunda şüp
he yoktur. Persepolis'teki Daryüs'ün sara
yında milattan önce VI-V. yüzyıllara ait ka
bartmalarda elinde koku kabı ve katlan
mış havluyla bekleyen hizmetçiler tasvir 
edilmiştir (Parrot, s. 197). 

Eski ve Yeni Ahid'de, halkın yapmasına 
izin verilmeyen kutsal yağ ve buhur karı
şım i arı yanında (Çıkı ş , 30/23-26, 34-38 ) 
koku amacıyla kullanılan çeşitli maddeler 
hakkında bilgi yer almaktadır. Başa ve vü
cuda sürülen kokulu yağa "semen tôb" 
deniyordu (Mezmurlar. 133/2). Milattan 
önce XVIII. yüzyıla tar ihlenen Mari'de bu
lunmuş bir tablette de buna benzer şe
kilde "samnu tabu" geçmektedir (NBD, 
s. 26 1 ). Semen kelimesi Arapça 'da da 
"yağ" anlamına gelmekte, koku için ola
nına "dühn" denmektedir. Tevrat'ın ver
diği bilgiye göre kutsal mesih yağı için çe
şitli baharatlar kullanılmıştır (Çıkış, 30/23-
25). Eski ve YeniAhid'de ayrıca sarı sabır 
(öd ağacı), balsam (pelesenk) , günlük, 
kasnı zamkı (çad ır uşağı otu ile şeytan te
resinden elde edilen bir çeşit kokulu zam k). 
hint sümbülü , ezfar. safran gibi koku 
malzemelerinden söz edilir ve bunların 
getirildiği yerler hakkında bilgi verilir. Ko
ku lar başa . vücuda, elbiseye sürüldüğü 
gibi zifaf için hazırlanmış yatağa da ser
pHirdi (Süleyman'ın Mesel leri, 71!7) . 

Arap yarımadası . bazı kokuların tabii 
olarak çıktığı bir yer olması yanında Afri
ka ve Hindistan'dan gelen kokuları kuze
ye taşıyan kervanların geçtiği ana güzer
gahtı. Tevrat'ta verilen bilgiye göre Yu
suf'un. kardeşleri tarafındansatıldığı İs
maili (Arap) kervancıların develeri baha
rat. pelesenk ve mür yüklü idi (Tekvln, 37/ 
25). Eski Ahid'de, Güney Arabistan'da hü
küm sürdüğü düşünülen Sebe Melikesi 
Belkıs'ın Hz. Süleyman'a getirdiği hedi
yeler arasında bol miktarda baharattan 
söz edilir(!. Krallar, I O/ I()) . Araplar'ın çin 

tarçını ve Iadeni nasıl elde ettiklerine dair 
ilginç bilgiler veren Herodotos bütün ül
kenin güzel koktuğunu söyler (Tarih, s. 
151 ). Aslında Batı'da ticari güzergah ol
ması sebebiyle genel olar ak kokuların 
kaynağı Arap yarımadası sanılıyor, burası 

dini merasimlerde ve cenazelerde kulla
nılan kokuların, buhur malzemesinin gel
diği yer olduğu için kutsal kabul ediliyor
du. Cahiliye kültüründe önemli bir yeri 
olan koku haram aylarda kurulan ticaret 
panayırlarının önemli bir metaı idi. Hz. 
Peygamber'in amcaları EbQ Talib ve Ab
bas koku ticareti yapm ı ş l ard ı. Araplar 
önemli işler için yaptıkları yeminlerde el
lerini koku dolu kaba bandırırlardı. 

Kur'an'da koku adları cennet içecekle
rinin özellikleriyle ilgili olarak geçer. Mü
minlere cennette mührü misk gibi kokan 
(el-Mutaffifl n 83/26). karışımında kafOr ve 
zencefil bulunan (el-insan 76/5, 17) içe
cekler vaad edilmiştir. Dünyada kendisi
ne sevdirilenler arasında güzel kokuyu da 
sayan ResOl-i Ekrem (Müsned, VI. 72) in
sanların toplu olarak yaşadıkları yerlerin 
güzel kokmasını arzu ederdi. Buna karşı
lık çiğ soğan. sarımsak yiyen kimselerin 
camiye gelip halkı rahatsız etmemesini 
istemiş (Buhar!, "Ezan", 160; Müslim, 
"Mesacid", 73-74), mescidlerin yanında 
evler in de günlük. mür, sa'ter (kekik) ve 
yavşan otu gibi güzel koku veren otlarla 
buhurlanmasını tavsiye etmiştir (Beyhaki, 
V, I 32; ŞTrQye b. Şehreda r ed-Deylemf, ll , 
lO; ibnAsakir, VI, I42) . Kendisi de insan
ların içine çıkacağı zaman, cuma günleri, 
elçileri karşılarken güzel koku sürünür
dü. Saçlarında bulunan yirmi kadar beyaz 
tel kullandığı kokuların etkisiyle kırmızı 
bir renk almıştı (Buhar!. "Mena]5ıb". 23). 
Kendisine sunulan güzel kokuyu reddet
mez (a.g.e., "Hibe", 9, "Libas" , 80), koku
ların en güzelinin misk olduğunu söyler
di (Müslim, "Elfiiz", ı 8). İyi insanlarla be
raber bulunmayı misk satıcısıyla arkadaş 
olmaya benzetir ve onun hiçbir faydası 
olmasa bile güzel kokacağını belirtirdi 
(Buhilrl, "Büyü«•, 38) . ResGl-i Ekrem, ka
dınların yabancı erkeklerin ilgisini çekmek 
amacıyla güzel kokular sürünüp sokağa 
çıkmasını hoş karşılamazdı (EbG DavOd, 
"Tereccül", 7) . Onların süreceği kokuları n 
renk veren fakat etrafa fazla yayılmayan, 
erkeklerin kokularının ise sürüldüğünde 
iz bırakmayan fakat yayılan türden olma
sını isterdi (a.g.e., "NikaJ:ı", 50. "Libas" , 
8). Medine'de attarhk yapan bazı kadın
lar vardı. Bunlardan Esma bint Muhar
ribe, oğlu Abdullah b. Ebu Rebla'nın Ye
men'den gönderdiği kokuları satardı (İbn 



Sa'd, vıiı. 300-30 ı) . Medine'de bu işi yapan 
Havle ve Müleyke adlarında iki hanım da
ha bulunuyordu (Abdülhayei-Kettanl. 11. 
271 ). Kocaları ölen kadınlar yas tutar, sür
me çekmez ve koku sürünmezdi. Ashap 
arasında ibn Abbas, Ebü'd-Duha. Abdul
lah b. Zübeyr gibi kokuya düşkünlüğü ile 
tanınanlar vardı (ibn Kuteybe.I, 421-422ı. 
Müslüman erkeklerin güzel koku sürün
meleri genel olarak mendup görülmüş
tür. 

Emevller ve· Abbasller döneminde ko ku 
kullanımı artmış, aristokratlarla halkın 
süründüğü kokular farklılık göstermeye 
başlamıştır. Zenginler tarafından kullanı- . 
lan pahalı esanslara "galiye" denirdi. Ab
basiler döneminde ilk defa damıtma (im
biklemeı yöntemiyle gülyağı ve esans elde 
edilmiş ve bu bir endüstri haline gelmiş
tir (ai-Hassan-Hill , s. 141-1 44ı. Şeyhür

rabve ed-Dımaşki gülyağının elde edili
şiyle ilgili teknik çizimler verir (Nul]be
tü 'd-dehr, s. ı 94- I 98 ı. Bu endüstrinin ge
liştiği iran'ın Fars bölgesinden vergi ola
rak her yıl Abbasi hilafetinin başşehri 
Bağdat'a 30.000 şişe gülyağı gönderilirdi 
(H itti. ll. 539ı. Osmanlı sarayında teşrifat
larda gül suyu dağıtılır ve buhur resmi 
yapılırdı(Uzunçarşı lı, s. I 26. 287, 418, 444ı. 
Halkın kullandığı ıtriyatın çeşidi ve fiyat
ları konusunda 1640 Tarihli Narh Def
teri'nde önemli bilgiler bulunmaktadır 
(Kütükoğlu, s. 98-1 02ı. 

Kokuculuk kolay hile yapılabilen, ucuz 
katkı maddeleriyle insanların aldatılabile
ceği bir iştir. Bu bakımdan attarları de
netleyen muhtesibin bu kokular hakkın
da bilgisi olması gerekirdi. ibnü'l-Uhuwe. 
bunu muhtesibin en fazla itina göster
mesi gereken bir husus olarak zikreder, 
kokuların çeşit ve özellikleri hakkında bil
gi verir (Me'alimü 'l-~urbe, s. 121 ı. 
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KOLTUK TEZHiBi 

KOLTUK TEZHİBİ 

L 
Bir tezhip terimi. 

.J 

Hat sanatında levha, murakka' ve kita
belerde farklı uzunluk ve doğrultuda sa
tırlar halinde yazılmış bir yazının sağında 
ve solunda kalan çoğunlukla kare. üçgen 
yahut dikdörtgen şeklindeki , cetvel çeki
lerek belirlenmiş boşluklara koltuk denir. 
Ayrıca yazma eserlerde metnin aynı tip 
yazı ile yazılmış olmasına rağmen sayfa 
düzeninden dolayı ortaya çıkan. cetvelle 
ayrılmış boş kısımlar için de koltuk tabiri 
kullanılmıştır. Bir yazıya koltuk tezhibi ge
nellikle şu şekilde yapılır: Yazı. aharlı bir 
kağıt üzerine istenilen yazı çeşidi ve satır 
düzeniyle yazıldıktan sonra cetvelleri çeki
lir. Ortaya çıkan koltuklar usulüne uygun 
olarak çok çeşitli şekillerde tezyin edilir. 
Klasik kitap süsleme sanatında sayfa dü
zeni içinde sık sık rastlanan koltuk tezhip
leri esere estetik bir görünüşle birlikte 
intizam ve bütünlük kazandırır. Bu se
beple koltuk tezhipleri bulunduğu sayfa 
içinde süsleyici, kaynaştırıcı ve satırları 
düzenleyici bir göreve sahiptir. Özellikle 
mushaf ve mesnevi gibi dini yazmalarda, 
divanlarda. kıtalarda, hilye-i saadet levha
larında, dua kitaplarında ve tezhip edil
miş birçok yazma eserde çeş itli koltuk 
şekillerine rastlanmaktadır. 

ilk koltuk örneklerini divan ve murak
ka'lara nazaran daha az kullanılmasına 
rağmen mushaf serlevhalarında görmek 
mümkündür. Nitekim karşılıklı ilk iki say
fada yer alan Fatiha süresiyle Bakara sü
resinin ilk ayetleri üst ve alt satıriara gö
re farklı yazı düzeni içinde yazıldığı zaman 
yan taraflarında girintHer meydana gelir. 
Sayfayı düzene koymak için bu girintHer 
cetvelle çevrilerek içine tezhip yapıldığın
da serlevha koltukları ortaya çıkar. Ancak 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde 
(nr. K 5ı Ahmed Şemseddin Karahisari 
hattı ile Yakut tarzında yazılmış mushaf
taki koltuklar bir istisna teşkil etmekte
dir. Bu eserde Kur'an'ın ilk iki sayfasının 
süslemesi alışılmış şeklin dışında gerçek
leşmiş, sadece serlevhaların tezhibiyle ye
tinilmeyerek her sayfası nakışhanede ay
rıca bezenmiştir. Kur'an metni, her say
fada aklam-ı sittenin karışık kullanıldığı 
Yakut el-Müsta'sımi üslfıbu ile bir satır 
muhakkak, beş satır nesih, bir satır sü
lüs, beş satır nesih, bir satır muhakkak 
hattıyla yazılmıştır. Nesih satıriara nis
betle uzun tutulan muhakkak ve sülüs 
satırların iki tarafında aynı deseni ihtiva 
eden simetrik iki koltuk tezhibi yer alır. 
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