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KOÇU, Reşat Ekrem 
(1905-1975) 

Osmanlı kültür ve medeniyetine dair 
çalışmalarıyla tanınan 

tarihçi, yazar. 
_j 

istanbul'da doğdu . Babası Ekrem Re
şat Bey. annesi Hacı Fatma Hanım'dır. Ek
rem Reşat Bey, istanbul'da Maarif Neza
reti tercüme kaleminde çalışmış. Tarik, 
Ma'Wmat ve Ceride-i Havadis gazete
lerinde yazı yazmış. daha sonra Konya'da 
Sanayi Mektebi müdürlüğüne tayin edil
miş ve burada Babalık gazetesinde de 
başyazarlık yapmıştır. 192S'te istanbul'a 
döndüğünde 1933'te ölümüne kadar 
Cumhuriyet gazetesinin memleket ha
berleri servisinin başında bulunmuştur. 

İlkokulu Konya'da okuyan Reşat Ek
rem. savaş sebebiyle ortaokul ve lise ka
pandığından annesiyle birlikte istanbul'a 
döndü. Liseyi yatılı olarak Bursa Erkek 
Lisesi'nde okudu. 1931'de istanbul Da
rülfünunu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü
mü'nden mezun olunca kürsü başkanı 
Ahmed Refik'in (Altınay) asistanı oldu. Bu
rada Osmanlı Muahedeleri ve Kapi
tülasyonlar 1300-1920 ve Lozan Mua
hedesi adlı çalışmasını hazırladı (istan
bul 1934 ). Çok takdir ettiği hacası Ahmed 
Refik 1933'te yapılan üniversite refor
munda görevinden uzaklaştırılınca Reşat 
Ekrem de yeni kurulan üniversiteden is
tifa etti. Kuleli Askeri Lisesi. Vefa Lisesi 
ve Pertevniyal Lisesi tarih öğretmenliği 
yanında Cumhuriyet, Yeni Sabah, Mil
liyet, Hergün, Yeni Tanin ve Tercüman 
gibi gazetelerle Hayat Tarih Mecmuası, 
Resimli Tarih Mecmuası, Tarih Dünya
sı, Hayat, Yeşilay. Büyük Doğu, Hafta, 
Türk Falklor Araştırmaları, İstanbul 
Enstitüsü Mecmuası vb. dergilerde ma
kaleler yazmak suretiyle geçimini sağla
dı. Reşat Ekrem, Kadıköy Göztepe Kayış-
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dağı caddesinde aileden kalma köşk sa
tıldıktan sonra hayatının son yıllarını An
kara caddesi ve Sirkeci'deki bürolarında 
bulunan arşivini de naklettiği civardaki 
bir apartman dairesinde geçirdi. 6 Tem
muz 1975 tarihinde burada vefat etti ve 
Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedildi. Hiç 
evlenmeyen Reşat Ekrem'in evlat edin
miş olduğu Mehmet adındaki genç ölü
münden sonra bütün arşiv malzemesini 
satarak dağıttı. 

Eserleri. Yazdıklarında tarihi gerçekleri 
değiştirmeyen Reşat Ekrem kaynaklar
daki bilgi ve tasvirterin bir araya getiril
mesi . bunların bir hikaye örgüsü içinde 
ustalıkla toplanması suretiyle meydana 
getirilmiş Esircibaşı, Forsa H alil ( 1 962) 

gibi tarihi romanlar ve belirli bir tarihi 
şahsiyeti anlatan romanlaştırılmış tarih 
(Patrona Halilıl967j. Kabakçı Mustafa 
ı I 9681, Kösem Sultan ı I 9721) monograf
yalarını yazdı. Reşat Ekrem'in bir özelliği 
de Osmanlı tarihinin basılı kaynaklarını 
ve yakın geçmişteki gazeteleri büyük bir 
dikkatle tarayıp bunların içinden meraklı 
olayları. hikayeleri. pek akla gelmeyecek 
ayrıntı ve yaşantıları çıkarmış olmasıdır. 

Bu malzemeyi yazarlık hayatı boyunca ge
niş ölçüde kullandı, bazılarını da kitap ha
linde yayımladı. Hatice Sultan ve Res
sam Melling (ı 934), Eski İstanbul 'da 
Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri 
(ı 94 7), Erkek Kızlar (ı 962), Dağ Padi
şahları (ı 962) gibi kitapları yanında bu 
tür birçokyazı dizisi de gazete sayfaların
da kaldı . 

Reşat Ekrem, bazı Osmanlı dönemi 
kaynaklarını bugünkü dile aktarıp herke
sin okuyup zevk alabileceği bir hale getir
di. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinin 
ilk beş cildini hayli kısaltılmış olarak bu 
surette yayımladığı gibi (ı 944- ı 949) is
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki 
Seyyid Vehbi'nin Sumame'sini · ( 1939), 
Haşmet'in Viladetname'sini (ı 940) ve 
Aşçı İbrahim Dede Mecmuası'nı da 
(ı 960) sade bir dille kısaltarak neşretti. 
Edmondo de Amicis, Jean de Thevenot, 
Theophile Deyrolle, J. E. Dauzats. Mary 
Montagu ve Elizabeth Craven gibi Batılı 
yazarların istanbul ve Türkiye'den bahse
den seyahatnamelerini de yine kısaltıp 
resimli kitapçıklar halinde dizi olarak bas
tırdı. 

Reşat Ekrem halkın zevkle okuyabilece
ği, ağır bilgiler ve notlarla yüklenmemiş. 
fakat ciddi ve içinde ilgi çekici yeni görüş
ler bulunan tarih araştırmaları da sundu. 
Osmanlı Padişahları (ı 960). Yeniçeri
ler (ı 964 ), Osmanlı Tarihinin Pano ra-
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ması (ı-ıı, ı 964) ve Fatih Sultan Meh
med (ı 965) gibi eserleri bu hususta baş
lıca örneklerdir. Osmanlı Padişahlan, 

Osmanlı Devleti tahtına oturan bütün hü
kümdarları objektif bir bakışla inceleye
rek karakterlerini. m eziyetlerini ve eksik 
taraflarını okuyucuya takdim eden başa
rılı bir çalışmadır. Bunların dışında Cum
huriyet gazetesi ilavesi olarak basılan 
Türk İstanbul ( ı 953), Osmanİı Tarihi
nin Panoraması ( 1954} , Türk Giyim, 
Kuşam ve Süslenme Sözlüğü (ı 967) 
gibi, eski dönemin merak edilen ilginç ko
nuları hakkında okuyucuları aydınlatan 

ansiklopedik eserler de ortaya koymuştur. 

Topkapı Sarayı'nın bölümlerini , içlerinde 
geçen yaşantılarıyla anlatan Topkapı Sa
rayı ( ı 960 ı ? 1) adlı eseri de zevkle okuna
cak bir tarihçedir. 

Tarihçi olarak yetişmesinde Ahmed Re
fik'in. istanbul'un bütün özelliklerini ta
nımasında ise Ahmed Rasim'in büyük 
payı olmuştur. Reşat Ekrem. Ahmed Ra
sim'in istanbul'a olan sevgisini aynen al
mış. bunu Ahmed Refik'ten kendisine ge
çen edebi tarihçilikle zenginleştirerek is
tanbul'un "nevi şahsına mahsus" bir ta
rihçisi olmuştur. Bu şehre olan hayranlı

ğını ve onu ölümsüzlüğe kavuşturmak is
teğini 1944'te İstanbul Ansiklopedisi'
ni fasiküller halinde yayımlamak suretiyle 
göstermiştir. Dünya yayın hayatında ilk 
olarak denenen bu teşebbüsüyle bir şeh
ri her şeyi ile ansiklopedi sayfalarına sığ
dırmayı tasarlamış. ancak bu önemli pro
je tamamlanmadan yarım kalmıştır (bk. 
İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ } . Ağır ilmi ya
yı nlara pek heves etmeyen Reşat Ekrem, 
İslam Ansiklopedisi'nin Türkçe baskı
sında "Ali Paşa Hekimoğlu" ve "Ali Paşa 
Sürmeli" maddelerini yazmıştır. · 

Reşat Ekrem aynı zamanda iyi resim 
yapan. fakat genellikle nahif üs!Gbu ter
cih eden bir ressam ve Acı Su: Şiirler 
(ı 965) adlı şiir kitabında da görüldüğü 
gibi serbest nazmı başarıyla kullanan bir 
şairdi. Çocuklar (ı 938) başlıklı romantik 
küçük kitabının ise belki bazı kısım l arı 

gerçek hikayelerden oluşmuştur. 

Reşat Ekrem Koçu'nun diğer belli başlı 
çalışmaları da şunlardır : Sümer Türkleri 
(ı 933) . Selçuk İmparatorluğu (ı 933) . 
Bizans Tarihi (I 934), Tarihten Evvelki 
Zamanlar (ı 934), Ahmed Rasim: H aya-

. tı, Seçme Şiir ve Yazıları (I 938). Taçlı 
Fahişeler ( 1944). Tarihimizde Garip Va
kalar ( 1952). Tarihimizde Kahramanlar 
( 1960). Haşmetli Yosmalar ( I 963). Da
rülaceze (I 974}, İstanbul Tulumbacı
lan (ı 98 ı). İstanbul Camileri (ts.). 
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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 


