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SAGLIK TARİHİNDE TÜTÜN

Fevzi Çakmak
i. Eren Akçiçek

GİRİş

Bilim dünyasının üzerinde hem fikir olduğu gerçek, tütü-
nün Amerikalı yerlilerin bitkisi olduğudur. Amerika kıtasının
keşfine kadarki dönem içinde tütünün 15. yüzyıl öncesindeki
kullanımına yönelik elimizde yeteri kadar kaynak bulunma-
maktadır. Ancak, Amerikalı yerlilerin tütünü keyif için içtik-
lerini ve çeşitli tıbbi uygulamalarda kullandıklarını biliyoruz.
Tütün ve ona benzer bitki türlerinin dumanlarının insan
üzerinde yarattığı gevşetici etkileri nedeniyle, Orta Amerika,
Meksika ve Anti11erinen eski sakinleri arasında hızla yayılmış-
tı. Pek çok yerde aynı zamanda doktor olan rahipler tütünde
hususi bir şifa kudreti bulunduğuna inanıyorlar, taze yaprak-
ları yaralar üzerine koyuyorlar, göğüs hastalıklarına karşı du-
man kullanıyorlar, özünü ve kokusunu da baş ağrıları vesai-
reye tavsiye ediyorlardı. Mayalar, soğuk algınlığını, yılan yağı
sürülmüş tütün yapraklarıyla tedavi ediyorlardı. And Dağları
bölgesinde, kemik kırılmaları ya da çıkık tedavilerinde has-
talara, rahatlamaları için tütün koklatılır ya da hap şeklinde
yutu1ması sağlanırdı. Aynı şekilde tütün kullanımı Aztekler
arasında yaygınken; içiminde çeşitli şekillerde yapılan kamışlar
kullanılmıştı.' Aztekler, ana maddesi tütün olan ve her derde

Egon Caesar Corıte Corti, Tütün Keyfi, çev: Cemal Çağlar, İstanbul, 1946, s.5.
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_Fevzi Qakmak
I. Eren Akgigek

snug
Bilim diinyaslmn fizerinde hem fikir oldugu gergek, 111111-

niin Amerikah yerlilerin bitkisi oldugudur. Amerika k1tas1n1n
ke§fine kadarki dénern iginde riitiiniin 15. yiizyll éncesindeki
ku]lan1m1na yénelik elimizde yeteri kadar kaynak bulunma-
maktadlr. Ancak, Arnerikah yerlilerin keyif igin igtik-
lerini ve <;e§irJi tlbbi uygulamalarda kuHand1ldar1n1 biliyoruz.
Tiitiin ve ona benzer bitki tiirlerinin durnanlar1n1n insan
fizerinde yaratt1g1 gev§etici etkileri nedeniyle, Orta Arnerika,
Mcksika ve Antillerin en eski sakinleri araslnda hlzla yay1lm1§-
t1. Pck gok yerde ayn1 zamanda doktor olan rahiplcr tiitiinde
hususi bir §ifa kudreti bulunduguna inamyorlar, taze yaprak-
1ar1 yaralar fizerine koyuyorlar, gégiis hastahklarlna kar§1 du-
man kullamyorlar, ijziinii ve kokusunu da ba§ agnlan vesai-
reye tavsiye ediyorlard1. Mayalar, soguk alg1n11g1m, y1lan yag1
st'1rL'1hni'1§ tiitiin yapraklarlyla tedavi ediy0rlard1. And Daglan
bélgesindc, kemik klnlmalan ya da <_;1k1k tedavilerinde has-
talara, rahatlamalan igin tiitiin koklaubx ya da hap §ek]inde
yutulmasl saglamrdl. Aynl gzekilde ttitiin kullan1m1 Aztckler
araslnda yayg1nken;igiminde <;e§itli gekfllerde yapllan kam1§lar
ku]lamlnn§.n.1 Aztekler, ana maddesi tiitfin olan ve her derde

1 Egon Caesar Conte Corti, Ti!/iin Kgfi, gev: Cemal Qaglar, istanbul, 1946, s.5.
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deva olduğuna inandıkları bir karışim yapıyorlardı. Karışımın
içinde, su, kurum (is), yaşayan böcekler, yanmış akreplerin
külleri, örümcekler, kurtçuklar, küçük yılanlar ve diğer baş-
ka yaratıklar bulunuyordu. Bir seremoni şeklinde pişirilen bu
karışım, sembolik bir şekilde tanrılara sunulurken, sonrasında
vücutlarına sürülürdü."

Tütün Bitkisinin AvrupaWarca Keşfi

1492 yılında Yeni Dünya'nın keşfiyle beraber Christopher
Columbus, Amerikalı yerliler tarafından, kısmen keyif verici
etkileri ama sıklıkla çeşitli hastalıkların tedavilerinde kullanılan
tütünün nasıl yetiştirildiğini ve kullanıldığını görmüştü. Ona
bağlı denizciler, Küba ve Haiti bölgesinde bulunan yerlileriri
tütün yapraklarını içtiklerini gözlemlemişlerdi. Sonradan bir-
çok Avrupalı kaşif ve seyyah aynı gözlemlerde bulunmuştu.'
İlk zamanlarda Avrupalılar tütün bitkisine mesafeli yaklaş-
maktadırlar. Amerigo Vespucci, "Sığırlar gibi çiğnedikleri ye-
şil bir otla yanaklarını şişirrniş, konuşamayacak haldeydi hepsi
de" ifadeleriyle yerlileriri tütün çiğneyişlerini alaycı bir şekilde
ifade etmektedir. Fakat zamanla Avrupalıların tütüne yönelik
alaycı ifadelerinin yerini yoğun bir merak almış; Rönesaı:s Av-
rupa'sında bilimsel bir ilgiylekarşılanmaya başlanmıştı. ıspan-
yol botanikçi Monardes tütünü şöyle ifade eder: "Bedendeki
her türlü derde devadır ve soğuk madde olduğundan, uygu-
landığında derdi alır götürür, adeta mucizevidir"."

2 Katharine T. Kell, "Tobacco in Faik Cures İn Western Sociery", Journal of
American Falidare, VoL78, Sayı 308 (April-June 1965), s.100.

3 Anne Charlton, "Medicinal Uses of Tobacco in History", Journal of The
Royal Society of Medicine, VoL 97 (lune 2004), s.292. . ul

4 Anthony Grafton, Yeni Diinyalar; Eski Metinler; çev: Füsun Savcı, Istanb ,
2004, s.142-143.
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Tobacco yani tütün ismi, yerliler tarafından tütünün içil-
mesine yarayan "tabaco" ya da "tavaco" ismi verilen ka-
mışlara atfen, batılı kaşifler tarafından sehven kullanılmıştı.
~onrasınd~, John Florio isimli yazar, Londra'da yayımladığı
İtalyanca-Ingilizce sözlükte, İtalyanca "nicosiana" kelimesi-
nin açıklamasında "the herbe tobacco" ismini kullanmış ve
sonrasında yayımlanan pek çok yayında, Florio'nun "tobac-
co" kelimesi tütün bitkisini tanımlayan ortak bir isim haline
gelmiştir. 5 İlaç kitaplarında ya da şifalı bitkiler kitaplarında tü-
tün bitkisine verilen isimler şunlardır: petum, betum, cogioba,
cohobba, quauhyetl, picietloryietl.?

15 Ekim 1492 tarihinde Columbus, bir yerlinin, ruhsal ve
fiziksel olarak sağlığa iyi geldiğine inanılan kurutulmuş yap-
rakları taşıdığırıa şahit olmuştu. Aynı yıl içinde onun iki deniz-
cisi Rodrigo de Jerez ile Luis de Torres, şimdiki Küba toprak-

.larında, iki yerlinin tütün yaprakları sarılı meşaleleri yakarak,
ortamı dezenfekte etmek, yorgunluğu almak ve hastalıkları
savuşturmak için taşıdıklarina şahit olmuştu. "Cogioba" isim-
li bitkinin dumanı, "tabaco" isimli kamış yardımıyla koklandı-
ğında bilinç kaybına neden olmaktaydı. Columbus'un yaptığı
gözlemlerde, bitkinin yarattığı anestezi etkisi cerrahi müdaha-
lelerde sıklıkla kullanılmasını sağlıyordu. Nino ve Guerra'nın
1500 yılında yaptığı gözlemlerde, Amerikalı yerlilerin, tütünü
kireç ya da tebeşirle karıştırarak, dişlerinin temizliği için ma- .
cun olarak kullandıklarını gördüler. Bugün hala Hindistan'da-
ki marketlerde, benzer karışırula dişleri temizlemek amacıyla
satılan macunlar bulunmaktadır. Portekizli kaşif Pedro Alva-
rez Cabral, 1500 yılında Brezilya topraklarında "betum" isimli
bitkinin, ülserli çıban, yara, polipler ve pek çok diğer hastalık-
ların tedavisinde kullanıldığını; çaresiz durumlarda umut ışığı

5 Grace G. Stewart, "A History of The Medicinal Use of Tobacco" Medical
History, 1967 July; 11(3), s.229. '

6 Charlton, agrn, s.292.
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deva olduguna inandiklari bit karisim yapiyorlardi. Karisimin
iginde, su, kurum (is), yasayan bocekler, yanmis altreplerin
kulleri, oriimcekler, kurtcuklar, kiiciik yilanlar ve diger bas-
ka yaratiklar bulunuyordu. Bir seremoni seklinde pisirilen bu
karislm sembolik bir sekilde tanrilara sunulurken, sonrasinda
viicutlanna siiriilurdii.2

Tfitiin Bitkisinin Avrupahlarca Ke§fi

1492 yihnda Yeni D1'inya’n1n kesfiyle beraber Christopher
Columbus Amerikali yerliler tarafindan, kismen keyif verici
etkileri ama sikhkla gesitli hastaliklarin tedavilerinde kullanllan
tiitiiniin nasil yetistitildigini V6 kunanlldlglm g6rmfi§tfi' _O1?a
bagh denizciler, Kuba ve Haiti bolgesinde bulunan yerhlerm
tiitiin yapraklarim igtiklerini gozlernlerrnslerdi. Sonradan bu;
Q01; Avrupah kasif ve seyyah ayni gozlemlerde bulunmustu.
ilk zamanlarda Avrupalilar tutun bitkisine mesafeli yakla§—
maktadirlar. Amerigo Vespucci,»“S1g1rlar gibi <;ign@dik1@riY¢j
sil bit otla yanaklariru sisirmis, konusamayacak haldeydi hepsl
de” ifadeleriyle yerlilerin tiitiin cigneyislerini alayctbif §?k11$;
ifade etmektedir. Fakat zamanla_Avrupa111ar1n tutune YOIIZ
alayci ifadelerinin yerini yogun bll‘ mcrak fl1m1§; R°n¢5a‘_‘5 V‘
rupa’s1nda bilimsel bir ilgiyle karsilanmaya baslanrnisti. Ispflfli
yol botanikci Monardes soyle ifade eder: “Bedendckl
her turlu derde devadir ve soguk madde oldugundflfl, uYgu'
landiginda derdi ahr gotiiriir, adeta I1’lL1C1Z€Vid1I”.4

:4 ' ‘ ' ” al of
2 Katharine T. Kell, Tobacco in Folk Cures In Western Society , Joum

American Folklore, Vol.78, Sayl 308 (Apfil-Jun¢_1965_), S-199 ml of The
3 Anne Charlton, “Medicinal Uses of Tobacco in History , ]0u

Royal Society of Medicine, Vol. <27 (June 2094), 5292- ,_ 1 bul,
4 Anthony Grafton, Yeni Dihgyfl/an E!/<1 Mm"/"1 WV‘ Fusun savcl’ Stan

2004, s.142-143.
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Tobacco yani tutiin isrni, yerliler tarafindan tutunun ig:il-
mesine yarayan “tabaco” ya da “tavaco” ismi verilen ka-
mislara atfen, batih kasifler tarafindan sehven kullanilmisti.
Sonrasinda, ]ohn Florio isimli yazar, Londra’da yayimladigi
ltalyanca-lngilizce sozlukte, Ttalyanca “nicosiana” keLirnesi-
nin agiklamasinda “the herbe tobacco” ismini kullanmis ve
sonrasinda yayimlanan pek gok yayinda, Florio’nun “tobac-
co” kelimesi tiitiin bitkisini tanlmlayan ortak bit isim haline
gelmistirs llac kitaplarinda ya da sifah bitkiler kitaplarinda tu-
tun bitkisine verilen isimler sunlardirz peturn, betum, cogioba,
cohobba, quauhyetl, picietloryietlf‘

15 Ekim 1492 tarihinde Columbus, bir yerlinin, ruhsal ve
fiziksel olarak saghga iyi geldigine inanilan kurutulmus yap-
raklari tasidigina sahit olmustu. Ayni yil icinde onun iki deniz-
cisi Rodrigo de jerez ile Luis de Torres, simdjki Kiiba toprak-
lannda, iki yerlinin tiitiin yapraklari sarih mesaleleri yakarak,
ortami dezenfekte etmek, yorgunlugu almak ve hastahklari
savusturmak igin tasidiklarina sahit olmustu. “Cogioba” isim-
li bitkinin dumanl, “tabaco” isimli kamls yardimiyla kok1and1-
ginda biling kaybina neden olmaktaydi. Columbus’un yaptigi
gozlernlerde, bitkinin yaratugg anestezi etkisi cerrahi miidaha-
lelerde sikhkla kullanilmasini sagliyordu. Nino ve Guerra’n1n
1500 yihnda yaptigi gozlemlerde, Amerikah yerlilerin,
kirec ya da tebesirle karistirarak, dislerinin temizligi icin ma-
cun olarak kullandiklarim gorduler. Bugun hala Hindistan’da-
ki marketlerde, benzer karisimla disleri temizlemek amaciyla
sat1lan macunlar bulunmaktadir. Portekizli kasif Pedro Alva-
rez Cabral, 1500 yihnda Brezilya topraklarinda “betum” isimli
bitkinin, iilserli giban, yara, polipler ve pek cok diger hasta11k-
larin tedavisinde kullanildigini; garesiz durumlarda umut isigi

5 Grace G. Stewart, “A History of The Medicinal Use of Tobacco”, Medical
History, 1967 July; 11(3), s.229.

6 Charlton, agm, s.292.
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olduğu için "kutsal bitki (holy herb)" olarak isimlendirildiğini
ifade etmektedir.'

1529 yılında bir İspanyol misyoner rahip, Bernadino de
Sahagun, tütün bitkisinin tıbbi kullanımı hakkında dört Mek-
sikalı doktordan bilgi almıştı. Onun tuttuğu kayıtlarda, taze
tütün yapraklarının koklanmasının şiddetli baş ağrısını hafif-
lettiği; soğuk algınlığı ve nezle durumlarında yeşil ya da un
haline getirilmiş yaprakların ağız çevresi ve içine sürüldüğü;
cerrahi müdahalelerin ardından yaranın üzerine öğütülmüş
tütünün, tuzla karıştırılarak sıcak bir şekilde konulduğunu gö-
rebiliyoruz.

Bu özellikleri nedeniyle Avrupalılar tütün bitkisine yoğun
bir ilgi gösterirken; tütün tohumları Avrupa kıtasına götürül-
müş, Avrupa genelinde doktorlar, botanikçiler, kaşifler, mis-
yonerler ve tarihçiler tarafından yayınlanan tüm ilaç ve şitalı
otlar kitaplarında tütünden bahsedilir olmuştu." Avrupa'da tü-
tün ile ilgili ilk yazılı eser 1497 yılında Ramon Pane tarafından
kaleme alınmıştı. Bu ilk duyumların ardından, Lizbon şehrine
kurutulmuş tütün yapraklarıyla tohumları 16. yüzyılın ortala-
rında gelmeye başlamıştı. 16. yüzyılın ortalarında tütün, içerek
ya da buruna çekilme şekliyle pek kullanılmazken, daha çok
şifa verici ot olarak adlandırılmıştı.9

Yeni kıtanın zenginliğini gören İspanya Kralı II. Philip,
Hindistan baharat ticaretine karşılık, Amerika'daki bitkile-
ri, özellikle de Avrupa için çok önemli olup, ilaç yapımında
kullanılabilecek olanları keşfedip, altın ve gümüşün yanın-
da, bunları da ülkesine getirerek İspanya'nın ekonomik ola-
rak güçlenmesini amaçlamıştı. Bu nedenle kraliyet doktoru
Francisco Hernandez'i bir grup bilim adamıyla Amerika'ya

7 Charltorı, agm, s.292.
8 Charlton, agm, s.293. . 6 20.
9 Egon Caesar Cente Corti, Tütün Keyfi, çev: Cemal Çağlar, Istanbul, 194 , s.
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görıdermişti.'? Tütün hakkında en geniş bilgiyi veren ilk bü-
yük çalışma, İspanya kraliyet doktorlarından ve Salamanca
Üniversitesi'nde profesör olan Monardes'in Yeni DÜf!JIadaki
Tedavi Edici Bitkilerin Tarihi adlı kitabıydı. 1571 yılında basılan
bu kitap, Amerika'ya seyahat etmiş insanların anlattıklarına ve
Francisco Hernandez'in raporlarına dayanılarak hazırlanmıştı.
Bizzat bahçesinde tütün yetiştiren, hem kendisi tecrübe edip,
hem de hastaları üzerinde uygulayan, hatta bunun ticaretini
bile yapan Monardes, yazmış olduğu kitapta tütün yetiştirme
ve kullanma şekillerinden bahsediyordu. Monardes, tütünün
fayda sağladığı hastalıklar arasında şunları saymıştı: kötü huy-
lu tümör, baş ağrısı, öksürük, astım, mide krampları, eklem
ağrıları, bağırsak kurtları. kadın hastalıkları." Monardes'in
kitabı, 19. yüzyıl başlarına kadar uzun bir süre Avrupa'daki
herbalistlerin başvuru kitabı haline gelecek, sadece birkaç
eser hariç, yazılan kitaplar ve tartışmalar Monardes'in verdiği
bilgiler etrafında dönecek, yapılan çalışmalarda onun fikirleri-
ne ve teorilerine destekleyici ve açıklayıcı şerhler düşülmekle
yetinilecektir."

İspanyol botanikçi Monardes'in aktardığına göre, 1560'lı
yıllarda Lizbon şehrinde bulunan Fransız elçi Jean Nicot'un
hizmetkarlarından biri, "Noli-rne-tangere (do not touch
me)" ismiyle anılan bir deri hastalığına yakalarımıştı. Hasta-
lığı, Florida'dan getirilen, o zaman için bilinmeyen bir bitki
olan tütün ile tedavi edilerek, iyileştirilmişti. Nicot, aşçısının
bıçakla kestiği başparmağını tütünün suyu ve yapraklarından
oluşturulan lapayla tedavi etmişti. O dönem çevresinde or-
taya çıkan hastalık ve yaralanmaların tedavisinde tütün bitki-
sinden elde edilen müspet sonuçlar sonrası Nicot, büyük bir

10 Fehmi Yılmaz, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Tütün: Sosyal, Siyasi ve Ekono-
mik Tahlili (1600-1883)", Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Üni-
versitesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2005, s.3.

11 Kell, agm, s.l 02.
12 Yılmaz, agt, s.4.
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oldugu igin “kutsal bitki (holy herb)” olarak isimlendirildigini
ifade etmektedinl

1529 yihnda bir lspanyol misyoner rahip, Bernadino de
Sahagun, tutun bitkisinin tibbi kullanimi hakkinda dort Mek-
sikali doktordan bilgi altI11§t1. Onun tuttugu kayitlarda, taze
tutun yapraklarinin koklanmasinin siddetli bas agrisini hafif-
letdgi; soguk alginhgi ve nezle durumlarinda yesil ya da un
haline getirilrnis yapraklarin agiz cevresi ve icine surulchigii;
cerrahi miidahalelerin ardindan yaranin iizerine ogutuhnus
tiitiinun, tuzla karistirilarak sicak bir sekilde konuldugunu go-
rebiliyoruz.

Bu ozellikleri nedeniyle Avrupahlar tiitun bitkisine yogun
bir ilgi gosterirken; tiitiin tohumlari Avrupa kitasina gotiirul-
mus, Avrupa genelinde doktorlar, botanikciler, kasifler, mis-
yonerler ve tarihciler tarafindan yayinlanan tum ilac ve sifah
otlar kitaplarinda tiitiinden bahsedilir o]mustu.8 Avrupa’da tu-
tiin ile ilk yazili eser 1497 yilinda Ramon Pane tarafindan
kaleme 21l1I11’1’]1§f1. Bu ilk duyumlarin ardmdan, Lizbon sehrine
kurutuhnus tiitiin yapraklariyla tohumlari 16. yiizyilin ortala-
rinda gelmeye baslamisti. 16. yiizyihn ortalarinda tiitiin, icerek
ya da buruna cekilme sekliyle pek kullanilmazken, daha cok
sifa verici ot olarak flCll?1I1d11I1lI1'11§'(1.9

Yeni kitanin zenginligini goren lspanya Krah II. Philip,
Hindistan baharat ticaretine karsihk, Amerika’dal<_i bitkile-
ri, ozellikle de Avrupa icin cok onemli olup, ilac yaplmlflda
kullanilabilecek olanlari kesfedip, altln ve giimu§ii11 Yflmn'
da, bunlari da ulkesine getirerek lspanya’n1n ekonomik 018-
rak guclenmesini amaclarrnsti. Bu nedenle kraliyet dokt01f11
Francisco Hernandez’i bir grup bilim adamiyla Amerika’Ya

7 Charlton, agm, s.292.
8 Charlton, agm, s.293. , 20
9 Egon Caesar Conte Corti, Tiiliin Keyfi, cev: Cemal Caglar, lstarlblll, 1946> S‘
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gondermisti.‘° Tutiin hakkinda en genis bilgiyi veren ilk bu-
yuk cahsma, lspanya kraliyet doktorlarindan ve Salamanca
Universitesfnde profesor olan Monardes’in Yeni Dairy/ada/éz
Tedaz/2' Ediei Bit/éi/en'n Tan‘/92' adli kitabiydi. 1571 yilinda basilan
bu kitap, Amerika’ya seyahat etrnis insanlarin anlattiklarma ve
Francisco Hernandez’in raporlarina dayanilarak hazrrlanmisti.
Bizzat bahcesinde tiitiin yetistiren, hem kendisi tecrube edip,
hem de hastalari iizerinde uygulayan, hatta bunun ticaretini
bile yapan Monardes, yazrnis oldugu kitapta tiitun yetistirme
ve kullanma sekillerinden bahsediyordu. Monardes, tiitunun
fayda sagladigi hastaliklar arasinda sunlarl saymistiz kotu huy-
lu tumor, bas agrisi, oksuruk, astim, rnide kramplari, eklem
agrilari, bagirsak kurtlari, kadin hastahklan.“ Monardes’in
kitabi, 19. yiizyll baslarina kadar uzun bir sure Avrupa’daki
herbalistlerin basvuru kitabl haline gelecek, sadece birkac
eser haric, yazilan kitaplar ve tarusmalar Monardes’in verdigi
bilgiler etrafinda donecek, yapilan cahsrnalarda onun fikirleri-
ne ve teorilerine destekleyici ve fl§1l<l9.y1C1 serhler diisiilmekle
yetinilecektir.”

lspanyol botanikci Monardes’in aktardigina gore, 1560’l1
yillarda Lizbon sehrinde bulunan Fransiz elci Jean Nicot’un
hizmetkarlarindan biri, “Noli-me-tangere (do not touch
me)” ismiyle amlan bir deri hastahgina yakalanmisti. Hasta-
ligi, Florida’dan getirilen, 0 zaman igin bilinmeyen bir bitki
olan tiitun ile tedavi edilerek, iyilestirilrnisti. Nicot, ascisinin
bicakla kestigi basparmagmi tutiiniin suyu ve yapraklarlndan
olusturulan lapayla tedavi etmisti. O donem cevresinde or-
taya cikan hastahk ve yaralanmalarin tedavisinde tiitun bitki-
sinden elde edilen miispet sonuclar sonrasi Nicot, buyiik bir

10 Fehmi Yilmaz, “Osmanli lmparatorlugdnda Tutiin: Sosyal, Siyasi ve Ekono-
mik Tahlili (1600-1883)”, Marmara Universitesi Tiirkiyat Arasurmalari Uni-
versitesi (Yayinlanrnamis Doktora Tezi), lstanbul, 2005, s.3.

11 Kell, agm, s.102.
12 Yilmaz, agt, s.4.
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rnernrıuniyet duymuş ve bu bitkiyi Fransız elçiliğinin bahçesi-
ne diktirmişti.':'

Anthony Chute, 1595 yılında basılan Tütün isimli çalışma-
sında mucizevi bir tedavi sürecinden şöyle bahsediyordu:

"Bir zamanlar bir kaptan varmış ve oğlunun adeta tedavi
edilmez, kral illeti dediğimiz (çünkü ancak bir kralın dokunu-
şu ile iyileşeceğine inanılırdı) ölümcül bir hastalığı varmış ve
sık sık sefire başvurup yanında oğlunu da getirirmiş ve Bay
Nicot ona (önceden sipariş edilen) bu bitkiyi uygulamış ve
çok geçmeden diğerleri gibi o da sağlıklı olmuş ve kendisine
artık tütün dışında bir şey verilmemiş"."

Fransız elçi Nicot, Fransa Kraliçesi Catherina de
Medici'nin migren ağrılarının tedavisi için 1565 tarihinde tü-
tün tohumlarını Fransa'ya göndermişti. Tütünü çiğneyerek
kullanan kraliçenin tedavisi olumlu sonuç vermişti." Krali-
çenin oğlu II. François de kendisini çok rahatsız eden deri
hastalığından tütün sayesinde kurtulmuştu." Bu gelişmelerin
ardından tütün, kısa sürede Avrupalı zengin ailelerin arasında
yayıldı. 1572 yılında Fransız Jaques Gohory, Tütün Tedavisi adlı
kitabında tütünün her derde deva bir bitki olduğunu belirte-
rek bu kutsal bitkinin adının da medicee olması gerektiğini ileri
sürmüş, bir Fransız herbalist Liebault ise eserinde, her derde
deva olan bu bitkiyi Fransa'ya kazandırdığı için Jean Nicot'i
onurlandırmak gerektiğini, bunun da ancak bu bitkiye nico-
tiane adının verilmesiyle mümkün olabileceğini belirtmiştir,"
Sonraki dönemde üstlendiği bu rolle Fransız Elçisi Nicot'un
ismi, bugün tütüne isim babalığı yapmasına neden olacaktı.

13 Charlton, agm, s.294.
14 Grafton, age, s.144-145. . ..
15 Arif Bilgin, Mustafa Korkmaz, "Tütünün Osmanlı Topraklarına Gınşı ve

Yasaklanması", CBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi Sosyal Bilimler Dergısı,
Sayı 1 (1997), 5.34.

16 Mustafa Duman, "Türk Halk Kültüründe Tütün", Kıyı Kültür ve Sanat Der-
gisi, yil: 6, Sayı 64, Temmuz 1991, s.14.

17 Yılmaz, agt, s.5.
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Tütünün Avrupa'da Hızla Yayıhşı

İngiliz botanikçi John Gerarde, tütünün iyileştirdiği veya
yatıştırdığı rahatsızlıkların listesini şöyle vermektedir: migren,
mide iişütmesi, böbrek ağrıları, annelerin asabi krizleri, gut,
diş ağrısı, solucanlar, sıtma, ülser, uyuz, yanıklar, zehirli ok
yaraları ve tüfek veya başka silahların açtığı yaralar. Zehirlere
karşı panzehir, müshil ve uyku ilacıdır. Yağı sağırlık tedavisin-
de kullanılır.l'' Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Avrupa
kıtası içerisinde tütün bitkisinin hızla yayılışının arka planında
tedavi gerekçesi yer almıştı. Orta Avrupa boyunca yayılanTü-
tün kullanımı karşısında, zamanın meşhur doktorları Ziegler,
Vittich, Neander, Franken hastalıklara karşı tütünü hararetle
tavsiye ediyorlardı." Johannes Vittich, tütünün bütün pislikle-
ri temizlediğini, kaba rutubeti aldığını, açık ve tahripkar yara-
lar, uyuz, ezilmiş aza kısımları ve daha pek çok şeyi iyi ettiğini;
kol, eklem ve diğer uzuvlardaki yaralar ne kadar eski olursa
olsun, evvela beyaz şarap yahut insan sidiği ile yıkandıktan ve
kurutulduktan sonra, bir veya iki tütün yaprağının üzerine ko-
nulmasıyla iyileşeceğini söylüyordu. Alman Johannes Nean-
der, 1622 tarihinde yayımladığı kitabında tütünü göklere çıka-
rıyor, bitkiyi vücudun bütün hastalıklarının tedavisinde tavsiye
ediyordu." İngiliz Doktor James Hart, 1633 yılında yazdığı
Kanikhorthe Diseased adlı kitabında tütünün balgamı söktüğü,
insan vücudunu ısıtıp kuruttuğu için özellikle Hollanda ve
Lincolnshire gibi nemli bölgelerdeki yaşlı insanlara çok yarar-
lı olduğunu belirtmiştir. 1690 yılında Hollandalı Doktor Van
Peima, yazdığı Tabacofogia adlı eserinde tütünün sindirim ve
boşaltını sistemine faydalı olduğunu, midedeki asitleri ayar-

18 Grafton, age, 5.143, Sır Richard Doll, "Tobacco: A Medıcal Hıstory",Journal
Of Urban Health, Vol 76, Number 3 (September 1999), s.290.

19 Kell, a.g.m., s.102.
20 Conte Corti, age, s.47.
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memnuniyet duymus ve bu bitkiyi Fransiz elciliginin bahcesi-
ne diktirmisti.13

Anthony Chute, 1595 yilinda basilan Tnnm isimli gal1sma-
sinda mucizevi bir tedavi surecinden soyle bahsediyordu:

“Bir zamanlar bir kaptan varmis ve oglunun adeta tedavi
edilmez, kral illeti dedigimiz (cunku ancak bir ktalin dokunu-
su ile iyilesecegine inarnlirdi) olurncul bir hastahgi varmis ve
sik s1k sefire basvurup yarnnda oglunu da getirirmis ve Bay
Nicot ona (onceden siparis edilen) bu bitkiyi uygulamis ve
cok gegmeden digerleri gibi o da saghkli olmus ve kendisine
arnk tutun dlsinda bir sey verilmemis”.“‘

Fransiz elci Nicot, Fransa Kralicesi Catherina de
Medici’nin migren agrilarinin tedavisi igin 1565 tarihinde tu-
tun tohumlarini Fransa’ya gondermisti. Tutunu cigneyerek
kullanan ktalicenin tedavisi olumlu sonuc vermisti.“ Kra]i-
cenin oglu II. Francois de kendisini cok rahatsiz eden deri
hastaligindan tutun sayesinde kurtu]rnu§tu."’ Bu gelismelerin
ardindan tutun, kisa surede Avrupali zengin ailelerin arasinda
yay1ld1. 1572 yilinda Fra.ns1zJaques Gohory, Tiitzin Tedavisi adh
kitabinda her derde deva bir bitki oldugunu be]irte-
rek bu kutsal bitkinin adinin da nredieee olmasi gerektigini ileri
surmus, bir Fransiz herbalist Liébault ise eserinde, her derde
deva olan bu bitkiyi Fransa’ya kazandirdigi icin Jean Nicot’i
onurlandirmak gerektigini, bunun da ancak bu bitkiye nico-
tiane admin verilrnesiyle mumkun olabilecegini belirtmi§tir.17
Sonraki donemde ustlendigi bu rolle Fransiz Elcisi Nicot’un
ismi, bugun tutune isim babahgi yapmasina neden olacakti.

13 Charlton, agm, s.294.
14 Grafton, age, s.144-145. _ _ _
15 Arif Bilgin, Mustafa Korkmaz, “Tutunun Osmanh Topraklanna G1r1§1 ‘VF

Yasaklanrnasi”, CBU Fen Edebiyat Fakultesi Dergisi Sosyal Bilimler Derglsl,
Sayi 1 (1997), s.34.

16 Mustafa Duman, “Turk Halk Kulturunde Tutun”, Klyl Kultur ve Sanat DH-
gisi, y1l: 6, Sayi 64, Temmuz 1991, s.14.

17 Yllmaz, agt, s.5.
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Tiitunun Avrupa’da Hizla Yay1l1§1

lngiliz botanikci John Gerarde, tutunun iyilestirdigi veya
yatistirdigi rahatsizliklarin listesini soyle vermektedir: migren,
mide usutmesi, bobrek agrilari, annelerin asabi krizleri, gut,
dis agrisi, solucanlar, sitma, ulser, uyuz, yamklar, zehirli ok
yaralari ve tufek veya baska silahlarin agt1g1 yaralar. Zehirlere
karsi panzehir, mushil ve uyku ilacidlr. Yagi sagnhk tedavisin-
de kullan1hr.‘8 Bu aciklamalardan anlasilacagi uzere, Avrupa
kitasi icerisinde tutun bitkisinin hizla yayihsmin arka planinda
tedavi gerekcesi yer almisti. Orta Avrupa boyunca yayllan Tu-
tun kullammi karsisinda, zamamn meshur doktorlari Ziegler,
Vittich, Neander, Franken hastahklara karsi hararetle
tavsiye ediyorlardi.” Johannes Vittich, tutunun butun pislikle-
ri temizledigini, kaba rutubeti aldigini, acik ve tahripkar yara-
lar, uyuz, ezilmis aza kisimlari ve daha pek cok seyi iyi ettigini;
kol, eklem ve diger uzuvlardaki yaralar ne kadar eski olursa
olsun, evvela beyaz sarap yahut insan sidigi ile yikandiktan ve
kurutulduktan sonra, bir veya iki tutun yapragimn uzerine ko-
nulmasiyla iyilesecegini soyluyordu. Alman Johannes Nean-
der, 1622 tarihinde yayimladigi kitabinda goklere c1ka-
riyor, bitkiyi vucudun butun hastahklarinin tedavisinde tavsiye
ediyordu.2° lngiliz Doktor James Hart, 1633 yilinda yazdigi
Kanzlé/901'!/ye Diseased adli kitabinda tutunun balgami soktugu,
insan vucudunu 1s1t1p kuruttugu icin ozellikle Hollanda ve
Lincolnshire gibi nemli bolgelerdeki yasli insanlara cok yarar-
ll oldugunu belittmistir. 1690 yilinda Hollandali Doktor Van
Peima, yazdig1 Tabaeo/ogia adh eserinde tutunun sindirim ve
bosaltim sistemine faydali oldugunu, midedeki asitleri ayar-

18 Grafton, age, s.143, Sir Richard Doll, “Tobacco: A Medical H1story”, Journal
Of Urban Health, Vol 76, Number 3 (September 1999), s.290.

19 Kell, a.g.m., s.102.
20 Conte Corti, age, s.47.
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ladığını, beslenmeye, dolayısıyla anne karnındaki çocuğun da
beslenmesinde yararlı olacağını belirterek, öncelikle hamile
kadınların tütün kullanması gerektiğini belirtmiştir."

Avrupa genelinde doktorlar, tütünle tedaviyi hararetle sa-
vunurken, tedavi yöntemlerinde farklılıklar bulunabiliyordu.
Doktorların bir kısmı tütünü saf olarak kokulu otlarla karı-
şık tavsiye ederken; bir doktora göre, bir hasta tütünü yalnız
yemekten evvel, başka bir doktora göre yalnız ölüm tehlike-
sinde yemekten sonra almalıdır. Tütün bir hastanın ağrıyan
karnına sarılırken, başka bir hasta şurup şeklinde içerdi; bir
diğeri de yaraya yağ veya merhem olarak kullanırdı. Doktor-
ların bazıları tütün yapraklarının kurutulmasını önerirken; ki-
misi taze ve yeşil olarak kullanılmasını öneriyordu." Buradaki
temel düşünce, eğer doktor doğru reçeteyi yazarsa, tütüne da-
yanabilecek hiçbir hastalık yoktu ve tütün, tüm hastalıklardan
koruyordu.P

Tütün bitkisi sonraki yıllarda Avrupa'dan Asya'ya, Hindis-
tan, Çin ve Japonya'ya ihraç edilmişti. Asya ülkelerinde, diş
ve boğaz ağrıları, dişeti ve mental hastalıklar, tütünün çiğnen-
mesiyle tedavi ediliyordu. Sindirim güçlüğü, karın ağrısı ve
idrar yolları hastalıkları tütün yapraklarının haşlandığı suyun
içilmesiyle tedavi ediliyordu. Yanmış tütün yaprağı küllerinin,
domuz yağı ile karıştınlmasıyla elde edilen merhem, yumru
ve şişliklerde, yaralı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılı-
yordu. Tütünün içilmesiyle vücut kokularının engellendiği ve
tütünün insanı vebadan koruduğuna inanılıyordu. Uzun yıllar
boyunca insanlar salgın hastalıklardan korunmak için tütün
içmişti. Tütün içmenin beyni temizlendiğine ve insanı sakin-
leştirdiğine inanılıyordu. Işitme kaybı olan kulağın içine tü-
tün suyu dôkuliıyordu. Tütün balla karıştırılarak şurup haline

21 Yılmaz, agt, s.6.
22 Corıte Corti, age, s.47.
23 Kell, agrn, s.l 02.
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getirilerek, astım, öksürük, göğüs ağrısı ve frengi tedavisinde
kullanılıyordu." Frengi hastalığı yeni kıtanın keşfiyle beraber
Avrupa'da yayılmaya başlamıştı ve bu hastalığın tedavisinde
tütün, ilaç olarak kullanıyordu. Frengiye kapılan hastalar, tü-
tün içerek hastalığın acısını hafifletiyorlardı.

Tütünün Osmanlı topraklarına giriş gerekçesi de, tedavi
edici roluydu. İbrahim Peçevi, tütünün, 17. yüzyılın başlarında
rutubetten ileri gelen bazı hastalıklara deva olduğu gerekçe-
siyle İngiliz tüccarlar tarafından getirildiğini kaydeder. Kesin
giriş tarihi olarak en geç 1607 tarihi ileri surülebilrnektedir."
Tütün keyif verici özelliği ile değil şifa özelliği ile Osmanlı
topraklarına girerken, kısa süre içinde ekimi, alınıp satılma-
sı ve içilmesi yaygınlaşmıştır. Bu durum karşısında merkezi
yönetim, padişah i. Ahmed dönemi ile birlikte," özellikle IV
Murad döneminde tütün içilmesine, ekimine yönelik sert ce-
zai önlemler alma yoluna gitmiştir. Tütünün yasaklanmasında,
tütün kullanımından kaynaklanan yangınlar da önemli bir rol
oynayacaktı. Örneğin 1633 yılının Eylül ayında İstanbul'da çı-
kan yangında 20 bine yakın evin yandığı tahmin edilmektedir.
Bu korkunç tablo tütün yasaklarına dayanak oluşturacaktı."
IV Murad'ın ölümünün ardından, kendisi de tütün kullan-
makta olan Şeyhülislam Mehmed Bahai Efendi'nin, tütünün

24 Steven ı. Hajdu, Manjunatlı S. Vadmal, "A Notefrom History: The Use of To-
bacco", Annals of Clinical & Laboratory Science, Vol. 40, No.2 (2010), s.178.

25 Bilgin, Korkmaz, agrn, ss.34-38.
26 ı. Ahmed döneminde tütün içiminin yasaklanmasının arka planında, tütünün

kullanırrunın sağlığa verdiği zarardan ziyade, o dönem aydınlatma da ve ilaç
yapımında kullanılan balmumunun üretiminde yaşanan düşüştü. Çünkü özel-
likle Manisa ve Biga sancaklan balmumu üretiminin en fazla gerçekleştirildiği
yerlerdi ve buralarda üreticiler balmumlannı tütünlerin kurtlanmaması için
kullanmaya başlamıştı, Bu durum arz-talep dengesini değiştirmiş ve balmu-
mu fiyatlannın çok hızlı yükselmesini beraberinde getirmişti. Devlet, bunun
üzerine tütün içimine ve üretimine yasak getirmişti. (Cihat Uluer, "Tütün Ya-
sakları", Tütün Kitabı, ed. Emine Gürsoy Naskali, İstanbul, 2003, s.615-616.)

27 Joseph Von Harnmer, Osmanlı Devleti Taribi. çev. Mehmet Ata, İstanbul, 1990,
s.388-389.
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ladigini, beslenmeye, dolaylsiyla anne karnindaki cocugun da
beslenmesinde yararh olacagim belirterek, oncelikle harnile
kadinlarin tutun kullanmasi gerektigini belirtrnistinz‘

Avrupa genelinde doktorlar, tutunle tedaviyi hararetle sa-
vunurken, tedavi yontemlerinde farkhhklar bulunabiliyordu.
Doktorlarin bir kismi saf olarak kokulu otlarla kar1-
sik tavsiye ederken; bir doktora gore, bir hasta yalniz
yemekten evvel, baska bir doktora gore yalniz olum tehlike-
sinde yemekten sonra almahdir. Tutun bir hastamn agriyan
karnina sarihrken, baska bir hasta surup seklinde icerdi; bir
digeri de yaraya yag veya merhem olarak kullanirdi. Doktor-
larin bazilari tutun yapraklarinin kurutulmasini onerirken; ki-
misi taze ve yesil olarak kullanilmasini oneriyordu.” Buradaki
temel dusunce, eger doktor dogru receteyi yazarsa, tutune da-
yanabilecek hicbir hastahk yoktu ve tutun, tum hastahklardan
koruyordu.“

Tutun bitkisi sonraki yillarda Avrupa’dan Asya’ya, Hindis-
tan, Cin ve Japonya’ya ihrac edilmisti. Asya ulkelerinde, dis
ve bogaz agrllari, diseti ve mental hastahklar, tutunun cignen-
mesiyle tedavi ediliyordu. Sindirim guclugu, karin agrisi ve
idrar yollari hastahklari tutun yapraklarinin haslandigi suyun
igilmesiyle tedavi ediliyordu. Yanmis tutun yapragi kullerinin,
domuz yagi ile karisttrilmasiyla elde edilen merhem, yumru
ve sisliklerde, yarah deri hastahklarimn tedavisinde ku]lan1]1—
yordu. Tutunun icilmesiyle vucut kokularimn engellendigi V6
tutunun insam vebadan koruduguna inamliyordu. Uzun ylllfllf
boyunca insanlar salgin hastaliklardan korunmak icin tutun
icmisti. Tutun icmenin beyni temizlendigine ve insam sakin-
lestirdigine inanihyordu. lsitme kaybi olan kulagin icine ‘iii-
tun suyu dokuluyordu. Tutun balla karistirilarak surup haline

21 Yilmaz, agt, s.6.
22 Conte Corti, age, s.47.
23 Kell, agm, s.102. '
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getirilerek, astim, oksuruk, gogus agrisi ve frengi tedavisinde
ku]lan1hyordu.24 Prengi hastaligi yeni kitanin kesfiyle beraber
Avrupa’da yayllmaya baslamisti ve bu hastahgln tedavisinde
tutun, ilac olarak kullaniyordu. Frengiye kapilan hastalar, tu-
tun icerek hastahgin ac1s1n1 hafifletiyorlardi.

Tutunun Osmanh topraklarina giris gerekcesi de, tedavi
edici roluydu. lbrahim Pecevi, tutunun, 17.yuzy1l1n baslarinda
rutubetten ileri gelen bazi hastahklara deva oldugu gerekce-
siyle lngiliz tuccarlar tarafindan getirildigini kaydeder. Kesin
giris tarihi olarak en gec 1607 tarihi ileri surulebilmektedir.“
Tutun keyif verici ozelligi ile degil sifa ozelligi ile Osmanh
topraklarma girerken, kisa sure icinde ekirni, ahnip satilrna-
s1 ve icilmesi yayginlasmistir. Bu durum karsisinda merkezi
yonetim, padisah I. Ahmed donemi ile birlikte,“ ozellikle IV.
Murad doneminde tutun icilmesine, ekimine yonelik sert ce-
zai onlemler alma yoluna gitmistir. Tutunun yasaklanmasinda,
tutun kullanimindan kaynaklanan yanginlar da onemli bir rol
oynayacakti. Grnegin 1633 ylhnin Eylulay1ndalstanbul’da c1-
kan yanginda 20 bine yakin evin yandigi tahmin edilmektedir.
Bu korkunc tablo tutun yasaklarina dayanak Olll§U.1I8.Cfll<t1.27
IV. Murad’1n olumunun ardindan, kendisi de tutun kullan-
makta olan Seyhulislam Mehmed Bahai Efendi’nin, tutunun

24 Steven I. Hajdu, Maniunath S. Vadmal, “A Notefrom History: The Use of To-
bacco”, Annals of Clinical & Laboratory Science, Vol. 40, No.2 (2010), s.178.

25 Bilgin, Korkmaz, agm, ss.34-38.
26 I. Ahmed doneminde tutun icirninin yasaklanmasinin arka planinda, tutunun

kullanimlmn saghga verdigi zarardan ziyade, o donem aydmlatmada ve ilac
yapiminda kullanilan balmumunun uretiminde yasanan dusustu. Cunku ozel-
likle Manisa ve Biga sancaklari balmumu uretiminin en fazla gerceldestitildigi
yerlerdi ve buralarda ureticiler balmumlanni tutunlerin kurtlanmamasi igin
kullanrnaya baslamisti. Bu duru.m arz-talep dengesini degistirrnis ve balmu-
mu fiyatlannin cok hizli yukselmesini beraberinde getirrnisti. Devlet, bunun
uzerine tutun icimine ve uretimine yasak getirmisti. (Cihat Uluer, “Tutun Ya-
saklari”, Tam Kilabz, ed. Emine Gursoy Naskali, lstanbul, 2003, s.615-616.)

27 Joseph Von Hammer, Osman/z Den/eti Tarihi, cev. Mehmet Ata, lstanbul, 1990,
s.388-389.
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mubah olduğuna yönelik fetvasının ardından." 17. yüzyılın
ortalarıyla birlikte Osmanlı Devleti içinde tütün kullanımı
hızla yayılma imkanı bulmuştur.

Tütünün, Avrupa'da kısa bir süre içinde yayılmasının arka
planında sadece tıbbi ihtiyaçlardan kaynaklanan gerekçeler
yer almıyordu. Avrupa'nın diğer yerlerinden farklı olarak ni-
tün, İngiltere'de şifa veren bir bitki olmasından ziyade keyif
verici yönüyle ilgi görmüştü. İngiltere'de tütün kullanımı kısa
sürede geniş bir alana yayılırken, tütün içmesini bilmek bir
erkeğin vazifesiydi ve dumanı burun vasıtasıyla çekmeyi bil-
memekde ayıp addedilir olmuştu. Kraliçe i. Elizabeth (1533-
1603)'in son senelerinde, tütün içme sanatının profesörleri
vardı ki bunlar yeni yetişerilere bu işin esrarını öğretirler ve
nihayetinde bunlar havada dumandan halkalar yapmasını bi-
len sanatkarlaryetiştirirlerdi."

Avrupalılar kişisel kullanımlarında tütünü yoğun olarak tü-
ketmeye başlamıştı. 17. ve 18. yüzyıllarda en fazla kullanım
şekli, "enfiye" olarak isimlendirilen, toz haline getirilen tü-
tünün burundan çekilmesi yoluydu. Bazı zamanlar toz hali-
ne getirilen tütün, içerisine misk, amber, bergamot, portakal
çiçeği katılarak, burundan çekiliyordu" 19. yüzyılla birlikte
sigara şeklinde içim ön plana çıkmaya başlayacaktı. Avrupa
içerisinde de, tütünün içim şekli bölgeden bölgeye farklı-
lık göstermekteydi. 17. yüzyılda Portekiz, İspanya, İtalya ve
Fransa yani Akdeniz Havzası'nda enfiye yaygın bir kullanım-
dı. Batı ve Orta Avrupalılar öncelikli olarak, içilen tütünü ön
planda tutuyordu. Sosyal tabakalar arasında da tüketim şek-
linde farklılıklar kendini göstermekteydi. Asiller, toplumsal
sınırlar çizmek gayretiyle pipo içmeyi halka özgü bir adet ola-

28 Abdülkadir Altunsu, Osmanlı OŞ' eyhülislamları, Ankara, 1972, s.73-74.
29 Cente Corti, age, s.30-31.
30 Ferrıarıd Braudel, Maddi Uygarlık Gündelik Hayatın Yapıları, c.l, çev. Mehmet

Ali Kılıçbay, Ankara, 1993, s.226.
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rak küçümsüyordu. Kuzey ülkelerinde ise, tütünü çiğneyerek
tüketmek ön planda geliyordu."

Tütün kullanımının gerekçeleri arasında, içeriğinde bulu-
nan nikotin sayesinde vücutta yarattığı uyarıcı ve rahatlatıcı
etki ön planda geliyordu. Tütün kullanımının açlığı bastırıcı
etkisi de tüketimi artıran en önemli faktörler içinde sayılır.
Bu nedenle, Avrupa'da ortaya çıkan Otuz Yıl Savaşları, Kırım
Savaşı, i. ve II. Dünya Savaşları gibi yaşam için temel ihtiyaç-
ların eksik olduğu yokluk ve sefalet dönemlerinde tütün en
çok talep gören ürünlerin başında gelmiştir. Tütünün Orta
ve Kuzey Avrupa'ya yayılmasında Otuz Yıl Savaşları (1618-
1648) çok etkili olmuş, savaş sırasında askerler bol bol tütün
kullanırken, savaş sonrası bunu ülkelerine götürmüşlerdi.

Tüketimini arttıran fizyolojik etkilerin dışında tütün. içmek,
17. yüzyıl Avrupası'nda toplumsal önemi olan bir faaliyet hali-
ne gelmiştir. Bu dönemde, Alman bölgelerinde hükümdar ve
danışmanlarının bir araya geldiği tütün meclisleri kurulurken,
burjuvalar da kendi aralarında tiryaki çevreleri oluşturmaya
başlamışlardı. Başlangıçta üst ve orta sınıfların katıldığı bu tür
tiryaki toplantıları, geniş halk kitlelerinin katıldığı kahvehane
toplantılarına dönüşmüştü. Buralarda halk kahve ve çayın ya-
nında tütün içerken, keyifleniyor; tütün, yaklaşan endüstri ça-
ğının iş disiplini ve meydana çıkan iş etiği ile çok iyi bir uyum
gösteriyordu: içkinin aksine Tütünle "!Yarılıpqynı zamanda qyık
kalındığı) "!Yarıımı! olunduğu halde sarboş olunmadığı gerçeği) tütün
tüketimini arttırmış tı.32

İlk zamanlarda Avrupa'da tütün, tedavi yönüyle ön plana
çıkarken, zaman içinde kullanımı arttıkça, keyif verici, sarhoş
edici yönü ön plana çıkmaya başlamıştı. Bu dönemlerde yaşa-
mış biri şöyle yazıyor:

31 Peer Schrnidt, ''Yeni çağ Avrupa'sında Tütün Ticareti ve Tütün Tüketimi",
Tütün Kitabı, ed. Emine Gürsoy Naskali, İstanbul, 2003, s.513-514.

32 Schrnidt, agm, s.515-516.

Mucizeden Belaya Yolculuk V Mucizeden Belaya Yolculuk
“TUTUN”

mubah olduguna yonelik fetvasimn ardindan,” 17. yuzyihn
ortalariyla bitlikte Osmanh Devleti icinde tutun kullanlmi
hizla yayilma imkani bulmustur.

Tutunun, Avrupa’da klsa bir sure icinde yayilmasimn arka
plan1nda sadece tibbi ihtiyaclardan kaynaklanan gerekceler
yer almiyordu. Avrupa’mn diger yerlerinden farkli olarak tu-
tun, Ingiltere’de sifa veren bir bitki olmasindan ziyade keyif
verici yonuyle ilgi gormustu. Ingiltere’de tutun kullanimi klsa
surede genis bir alana yayihrken, tutun icmesini bilmek bir
erkegin vazifesiydi ve dumani burun vasitasiyla cekmeyi bil-
memekde ayip addedilir olmustu. Ktalice I. Elizabeth (1533-
1603)’in son senelerinde, tutun icme sanatimn profesorleri
vardi ki bunlar yeni yetisenlere bu isin esrarini ogretirler ve
nihayetinde bunlar havada dumandan halkalar yapmasini bi-
len sanatkarlar yetistiritlerdi.”

Avrupahlar kisisel kullanimlarinda yogun olarak tu-
ketmeye baslamisti. 17. ve 18. yuzyillarda en fazla kullamm
sekli, “enfiye” olarak isimlendirilen, toz haline getirilen tu-
tunun burundan cekilmesi yoluydu. Bazi zamanlar toz hali-
ne getirilen tutun, icerisine rnisk, amber, bergamot, portakal
cicegi katllarak, burundan cekiliyordu.” 19. yuzyilla birlikte
sigara seklinde igim on plana cikmaya baslayacakti. Avrupa
icerisinde de, tutunun icim sekli bolgeden bolgeye farkh-
hk gostermekteydi. 17. yuzyilda Portekiz, Ispanya, Italya ve
Fransa yani Akdeniz Havzas1’nda enfiye yaygin bir ku1lan1m-
di. Bati ve Orta Avrupahlar oncelikli olarak, icilen on
planda tutuyordu. Sosyal tabakalar arasinda da tuketim sek-
linde farkhhklar kendini gostermekteydi. Asiller, toplumsal
sinirlar cizrnek gayretiyle pipo icmeyi halka ozgu bit adet ola-

28 Abdulkadir Altunsu, Osman/2 ,S'e]/at/'/1':/urn/arz, Ankara, 1972, s.73-74.
29 Conte Corti, age, s.30-31.
30 Fernand Braudel, Maddi [Q/gar/zk Gfinde/ik Hq)/alzn Yap:/arz, c.1, cev. Mehmct

Ali Kihcbay, Ankara, 1993, s.226.
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rak kucumsuyordu. Kuzey ulkelerinde ise, gigneyerek
tuketmek on planda geliyordu.“

Tutun kullaniminin gerekceleri arasinda, iceriginde bulu-
nan nikotin sayesinde vucutta yarattigi uyar1c1 ve rahatlatici
etki on planda geliyordu. Tutun kullanlminin achgi bast1r1c1
etkisi de tuketimi artiran en onemli faktorler icinde sayihr.
Bu nedenle, Avrupa’da ortaya cikan Otuz Y1lSavaslar1, Kirim
Savasi, I. ve II. Dunya Savaslari gibi yasam icin temel ihtiyac-
larm eksik oldugu yokluk ve sefalet donemlerinde tutun en
gok talep goren urunlerin basmda gehnistir. Tutunun Orta
ve Kuzey Avrupa’ya yayilmasinda Otuz Y1l Savaslari (1618-
1648) cok etkili olmus, savas sirasinda askerler bol bol tutun
kullanirken, savas sonrasi bunu ulkelerine goturmuslerdi.

Tuketimini arttiran fizyolojik etkilerin disinda tutun icmek,
17. yuzyil Avrupas1’nda toplumsal onemi olan bir faaliyet hali-
ne gelmistit. Bu donemde, Alman bolgelerinde hukumdar ve
danismanlarinin bir araya geldigi tutun meclisleri kurulurken,
burjuvalar da kendi aralarinda tiryaki cevreleri olusturmaya
baslamislardi. Baslangigta ust ve orta simflarin katildigi bu tur
tiryaki toplantilari, genis halk kitlelerinin katildigi kahvehane
toplantilarina donusmustu. Buralarda halk kahve ve cayin ya-
ninda tutun icerken, keyifleniyor; tutun, yaklasan endustri ca-
ginin is disiplini ve meydana cikan is etigi ile cok iyi bit uyum
gosteriyordu: ickinin aksine Tnfiin/e zglarz/zp eg/nz ganzanda qyzk
,€a/zndzgz, zylan/nn; 0/nndngn /an/de Jar/90; 0/nn/nadzgz <ger;eg“z', tntiin
tn'kez‘z'nzz'nz' artt1rm1sti.32

ilk zamanlarda Avrupa’da tutun, tedavi yonuyle on plana
cikarken, zaman icinde kullanimi arttikca, keyif verici, sarhos
edici yonu on plana cikmaya baslamisti. Bu donemlerde yasa-
II11§ biri soyle yaziyor:

31 Peer Schmidt, “Yeni Cag Avrupa’s1nda Ticareti ve Tutun Tuketirni”,
Tiinin Kira/az, ed. Emine Gursoy Naskali, Istanbul, 2003, s.513-514.

32 Schmidt, agm, s.515-516.
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"Birisinin canı sıkıldığında hiçbir şey yapmaz, tütün içer;
birisi kederliyse, kızarsa, kafasında kendisini üzen bir şey var-
sa o zaman piposunu ağzına alır ve bir müddet onula vakit
geçirir, kadın kavga ederse erkek piposuna koşar ve ona ağız
dolusu duman verir."33

Tütün Bitkisine Yönelik Olumsuz Algılann Gelişimi

Tütünün, sosyal alanda yarattığı bu etki, dinsel tartışmalar
içinde de yer almasını beraberinde getirmiş, tütün, insanı yol-
dan çıkaranşeytan aracı olarak algılanır olmuştu. 17. yüzyılla
birlikte, Avrupa'nın birçok yerinde, tütünün tedavi edici rolü
konusunda şüpheler yükselmeye başlamış; bilim adamları ve
doktorlar, mucizevi bir ilaç olarak her tür hastalığın tedavisin-
de kullanılan tütünün zararlarını ifade eder olmuşlardı. 1601
yılında Londra'da tütünün zararlarına yönelik olarak Workfor
Chimnry-Sweepers ismiyle bir broşür yayımlanmıştı. Broşürde
tütün içilmesinin ve kullanımının vücut direncini zayıflattığı,
spermleri azaltarak kısırlığa neden olduğu ve afyondan farklı
bir bunaltıcı etki yarattığına değiniliyordu. Ayrıca insan vücu-
dunu zayıflattığı için çocukların ve hamile kadınların tütünden
uzak durması öğütleniyordu. 1604 yılında İngiliz Kralı ı.James,
tütün içmenin göz, burun, beyin ve ciğerlere zarar verdiğine
yönelik A Counter B/aste Tobacco ismiyle bir risale yayınlamış;"
tütün ithalatına ve kullanımına yönelik ağır vergiler koymuştu.
Kral yayınlamış olduğu risalesinde tütünün zararlarından bah-
sederek, halkına sonunda şöyle sesleniyordu:

''Aziz vatandaşlar, ayıptan büyüyen, hata olarak kabul edilen
ve ahmaklıkla üzerine düşülen bu adetten vazgeçiniz. Bu hal ila-

33 Conte Corti, age, s.45.
34 DoU, agm, s.291.

-Mucizeden Belaya Yolculuk
"TÜTÜN"

hi gazabı davet eder, vücudun sıhhatini ihlal ve servetini harap
eder. Vatanda milletin kudreti kaybolur, görünüşü çok menfur,
kokusu kerih, beyin ve ciğerler için çok zararlı bir şeydir."3S

1620 yılında Tomas Venner, Londra'da yayınladığı çalış-
masında, tütünün zararlarını sıralarken, tütünün tıbbi alanda
kullanımının sınırlandırılmasını ve keyif için ise kullanılma-
masını öğütlüyordu. 1660 yılında İngiltere'de ekimi yasakla-
nan tütünün, ithalatına yeni sınırlamalar getirilmişti. Tütün
yasaklamaları dünya genelinde yayılmıştı.Japonya 1607-1609,
Osmanlı Devleti 1611, Moğol İmparatorluğu 1617, İsveç ve
Danimarka 1632, Rusya 1634, Napoli 1637, Sicilya 1640, Çin
1642, Papalık Devletleri 1642'de tütün yasaklama getirmişler-
dir." Pek çok ülkede, cinsel gücü azalttığı gerekçesiyle kadın-
lara tütün içen erkeklerle evlenmemeleri; tütün içen erkeklerle
evli olanların ise boşanma haklarının olduğu konusunda tel-
kinler yapılıyordu."

Fakat bu tür eleştiriler, 19. yüzyılın ortalarına kadar, tütü-
nün tedavi edici rolüne yönelik inanışları çok fazla değiştire-
bilmiş değildi. Örneğin, 1747 yılında John Wesley tarafından
yayımlanan ve hastalıkların doğal yollardan tedavilerini içeren
Primitive Pf?ysick isimli çalışmada, kulak ağrısının tedavisi için,
kulağın iç kısmına hızlı bir şekilde tütün dumanının üflenme-
si; epilepsi ve hemoroit hastalıklarının tedavilerinde suda bek-
letilmiş tütün yaprakları önerilmekteydi. 1715 yılında, Madam
Levcoranden Lindenstadt, uzun müddet yaşamak için tütün
içmenin gerekliliğinden bahsederek, kadınları tütün içmeye
teşvik ediyordu. Papa XIII. Benedikt, tütünün çok istekli bir
hürmetkarı olurken; Hıristiyanlığın en büyük rehberi papa
tarafından kullanılması ve Katolik kilisesinin merkezi olan
St. Pierre Kilisesi'nde ruhani ve cismani sınıflara tütün kul-
lanımına müsaade etmesi, tütünün yayılmasında büyük etki

35 Conte Corti, age, s.34.
36 Braudel, age, s.226.
37 Hajdu, Vadmal, agm, s.178-179.
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“Birisinin cani sikildiginda hicbir sey yapmaz, tutun icer;
birisi kederliyse, kizarsa, kafasinda kendisini uzen bir sey var-
sa o zaman piposunu agzina ahr ve bir muddet onula vakit
gecitit, kadin kavga ederse erkek piposuna kosar ve ona agiz
dolusu duman verir.”33

Tutun Bitkisine Yonelik Olumsuz Algilann Gelisimi

Tutunun, sosyal alanda yarattlgi bu etki, dinsel tartismalar
icinde de yer almasini beraberinde getirmis, tutun, insam yol-
dan cikaran seytan araci olarak algilanir olmustu. 17. yuzyilla
bitlikte, Avrupa’n1n bircok yerinde, tutunun tedavi edici rolu
konusunda supheler yukselmeye baslarnis; bilim adamlari ve
doktorlar, mucizevi bir ilac olarak her tur hastahgin tedavisin-
de kullanilan tutunun zararlarini ifade eder olmuslardi. 1601
yihnda Londra’da tutunun zararlarina yonelik olarak Workflr
C/nmng/-Sweeter: ismiyle bir brosur yayimlanmisn. Brosurde
tutun icilmesinin ve kullanimimn vucut direncini zaylflatugi,
spermleri azaltarak kisirhga neden oldugu ve afyondan farkh
bir bunaltlci etki yarattlgina deginiliyordu. Ayrica insan vucu-
dunu zayiflattigi icin cocuklarin ve hamile kadinlarin tutunden
uzak durmasi ogutleniyordu. 1604 yilinda Ingiliz Krah I. James,
tutun igmenin goz, burun, beyin ve cigerlere zarar verdigine
yonelik A Counter B/axte Tolaaeeo ismiyle bir risale yay1nlam1s;34
tutun ithalatina ve kullanimina yonelik agir vergiler koymustu.
Kral yayinlamis oldugu risalesinde tutunun zararlarindan bah-
sederek, halkina sonunda soyle sesleniyordu:

“Aziz vatandaslar, ayiptan buyuyen, hata olarak kabul edilcn
ve ahmaklikla uzerine dusulen bu adetten vazgeciniz. Bu hal ila-

33 Conte Corti, age, s.45.
34 Doll, agm, s.291.
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hi gazabi davet eder, vucudun sihhatini ihlal ve servetini harap
eder. Vatanda milletin kudreti kaybolur, gorunusu cok menfur,
kokusu kerih, beyin ve cigerler igin cok zararh bit seydit.”35

1620 yihnda Tomas Venner, Londra’da yayinladigi cabs-
rnasinda, tutunun zararlarim sitalarken, tutunun t1bbi alanda
kullamminin slmrlandirilmasini ve keyif icin ise kullamlma-
masini ogutluyordu. 1660 yihnda Ingiltere’de ekimi yasakla-
nan tutunun, ithalatina yeni sinirlamalar getirilmisti. Tutun
yasaklamalari dunya genelinde yay1]m1st1. Japonya 1607-1609,
Osmanh Devleti 1611, Mogol Imparatorlugu 1617, Isvec ve
Danimarka 1632, Rusya 1634, Napoli 1637, Sicilya 1640, Cin
1642, Papahk Devletleri 1642’de tutun yasaklama getirmisler-
dir.“ Pek cok ulkede, cinsel gucu azalttigi gerekcesiyle kad1n-
lara tutun icen erkeklerle evlenmemeleri; tutun icen erkeklerle
evli olanlarm ise bosanma haklarinin oldugu konusunda tel-
kinler yapLl1yordu.37

Fakat bu tur elestiriler, 19. yuzyihn ortalarina kadar, tutu-
nun tedavi edici rolune yonelik inanislari cok fazla degistire-
bilmis degildi. Grnegin, 1747 yihnda John Wesley tarafindan
yayimlanan ve hastahklarin dogal yollardan tedavilerini iceren
Primitive P/3/sir/é isimli calismada, kulak agrisinin tedavisi icin,
kulagin ic kismina hizli bir sekilde tutun dumanimn uflenme-
si; epilepsi ve hemoroit hastahklarimn tedavilerinde suda bek-
letilmis tutun yapraklan onerilmekteydi. 1715 yihnda, Madam
Levcoranden Lindenstadt, uzun muddet yasamak icin tutun
icmenin gerekliliginden bahsederek, kadinlari tutun icmeye
tesvik ediyordu. Papa XIII. Benedikt, tutunun cok istekli bit
hurmetkari olurken; Hiristiyanhgin en buyuk rehberi papa
tarafindan kullanilmasi ve Katolik kilisesinin merkezi olan
St. Pierre Kilisesi’nde ruhani ve cismani simflara tutun kul-
lanimina musaade etmesi, tutunun yayilmasinda buyuk etki

35 Conte Corti, age, s.34.
36 Braudel, age, s.226.
37 Hajdu, Vadmal, agm, s.l78-179.
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yapmıştı. 18. yüzyılın sonlarına geldiğimizde papalık maka-
mı, kilise elemanlarının ihtiyacını karşılamak üzere ilk tütün
imalathanesini kurrnuştu." 18. yüzyılda Avrupa saraylarında
kralların dost hükümdarlara "tütün tabakası" hediye etmesi
gelenek haline gelirken; tahsil gören gençler arasında bira ve
pipo içmeyen tasavvur edilerniyordu."

Tütünün Avrupa içinde hızla yayılmasında, salgın hasta-
lıkları engellediği yolundaki inanışin önemli bir rolü vardı.
Londra'da belli aralıklarla ortaya çıkan veba salgınlarında,
doktorlar çok tütün içenlerin diğerlerine nazaran bu hastalığa
daha az tutulduklarını ifade ediyordu. '1665 yılı ortaya çıkan
veba salgını sırasında, okullarda çocuklara sigara kullanımı
öğretiliyordu." 1636 senesinde Hollanda'da veba salgını ça-
resizlik içinde, binlerce insanı öldürüyordu. Bu dönem has-
talarını tedavi etmeye çalışan Hollandalı Doktor lsbrandvon
Diemer Brook, o günleri anılarında şöyle anlatıyordu:

i

"Gündüz her yemekten sonra tütün içiyordum. Hastaların
fazlalığı tahammül sınırlarını aştığında hemenher şeyi bırakır
tütün içerdim. Tütün vebaya karşı en etkili ilaçtır, fakat yap-
rağın tabiatı iyi olmalıdır. Ben onu çok kullandım. Bir gün bir
hastaya gittiğim zaman veba buharı göğsüme indi ve bütün
sirayet alametlerini hissettim: baş dönmesi, bulantı, korku.
Bunun için ziyaret zamanını kısaltarak eve koştum ve evde
6-7 pipo içtim. Derhal kendime geldiğimi hissettim ve hatta
aynı günde dışarı çıkabildim. Bu nöbetler bana bütün veba za-
manında arka arkaya geldi, fakat tütün içmek sayesinde birinci
defada olduğu gibi derhal yok oldu"."

19. yüzyılagelindiğinde hala salgın hastalıkların tedavisinde
tütün kullanımı revaçtaydı. 1831 yılında Berlin ve çevresinde

38 -Yılmaz, agt, s.8.
39 Conte Corti, age, s.96-98.
40 Charlton, agm, s.294-295.
41 Conte Corti, age, s.44.
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kolera salgını hızla yayıldığında, Haziran ayında yayımlanan
bir dergide, tütün içmenin hastalığa karşı çok etkili olduğu
ve korunma için içilmesi gerektiği tavsiye ediliyordu. Bizzat
resmi makamlar yayınladıkları emirnarnede şu ifadelere yer
veriyordu: "Şu sırada hüküm süren Asya kolerasının devamı
müddetince umumi yerlerde, caddelerde ve hayvanat bahçe-
sinde tütün içmeyi bir korunma çaresi zannedenlerin tütün
içmelerine müsaade edildi".421882 yılında Bolton'da çıkan çi-
çek hastalığına karşı insanlara tütün dağıtılıyordu.?

1958 yılında Silvette ve arkadaşları tarafından yayınlanan
bir raporda, 1785 ile 1860 yılları arasında tütünün tedavi edici
rolüne yönelik yayınlanan pek çok çalışma inceleme konusu
edilmiştir. Sonrasında Stewart isimli bir araştırmacının bu ra-
por üzerinde yaptığı analizlerin sonucunda, 128 kadar tütünle
tedavi içinde; 97 tanesinin başarılı, 4 tanesinin ölümcül, 10 ta-
nesinin zehirlenme ve 17 tanesinin başka şekillerde sonuçlan-
dığı ortaya konmaktadır. Stewart, tiıtiiniin tedavi edici rolüne
yönelik ortaya çıkan sonuçlardan bir tablo oluşturmuştur."

Tütün Bitkisinin Hariçten Uygulanması
Zehirli sürüngen ve böcek ısırmalan, histeri
(Sinir bozukluğu), ağn ve acılar, nöroloji ve sinir hastalıklan,
gırtlak spazmı, gut, tetanoz, saç çıkarma, saçkıran, mantar hastalığı,
deri kanseri, ülser, yaralar, solunumu tembih etme

Tütün Bitkisinin Rektumdan Uygulanması
Kabızlık, hemoroit kanaması

Tütün Bitkisinin Ağızdan Uygulanması
Fıtık, sıtma, kusmayı tetikleyerek yemek borusu nkanıklığını gidermek

Tütün Bitkisinin İçine Çekilerek Uygulanması
Burun palipleri

42 Conte Corti, age, s.113-114.
43 Charlton, agm, s.295.
44 Charltan, agm, s.294-295.

Mucizeden Belaya Yolculuk
“TUTUN” 1

yapmisti. 18. yuzyihn sonlarina geldigimizde papalik maka-
mi, kilise elemanlarinin ihtiyacini karsilamak uzere ilk tutun
imalathanesini kurmustu.” 18. yuzyilda Avrupa saraylarinda
krallarin dost hukumdarlara “tutun tabakasi” hediye etmesi
gelenek haline gelirken; tahsil goren gengler arasinda bira ve
pipo icmeyen tasavvur edilemiyordu.”

Tutunun Avrupa iginde hizla yayilrnasinda, salgin hasta-
liklari engelledigi yolundaki inanisin onemli bir rolu vardi.
Londra’da belli araliklarla ortaya cikan veba salginlarinda,
doktorlar cok tutun icenlerin digerlerine nazaran bu hastahga
daha az tutulduklarim ifade ediyordu. 1665 y1l1 ortaya cikan
veba salgim sirasinda, okullarda cocuklara sigara kullammi
ogretiliyordu/‘O 1636 senesinde Hollanda’da veba salgini ca-
resizlik icinde, binlerce insam olduruyordu. Bu donem has-
talarini tedavi etmeye cahsan Hollandali Doktor Isbrandvon
Diemer Brook, o gunleri amlarinda soyle anlauyordu:

“Gunduz her yemekten sonra tutun iciyordum. Hastalarin
fazlahgi tahammul sinirlarim asnginda hemen her seyi birakit
tutun icerdim. Tutun vebaya karsi en etkili ilacttr, fakat yap-
ragin tabiati iyi olmalidir. Ben onu cok kullandim. Bit gun bit
hastaya gittigim zaman veba buhari gogsume indi ve butun
sitayet alametlerini hissettim: bas donmesi, bulanti, korku.
Bunun icin ziyaret zamamni kisaltarak eve kostum ve evde
6-7 pipo ictim. Derhal kendime geldigimi hissettim ve hatta
ayni gunde disari cikabildim. Bu nobetler bana burun veba za-
maninda arka arkaya geldi, fakat tutun icmek sayesinde birinci
defada oldugu gibi derhal yok oldu”.‘“

19. yuzyila gelindiginde hala salgin hastahklarin tedavisinde
tutun kullaniml revactaydi. 1831 yilinda Berlin ve cevresinde

38 Yilmaz , agt, s.8.
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kolera salg1n1 hizla yayildiginda, Haziran ayinda yayimlanan
bir dergide, tutun icmenin hastahga karsi cok etkili oldugu
ve korunma icin icilmesi gerektigi tavsiye ediliyordu. Bizzat
resmi makamlar yayinladiklari emirnamede su ifadelere yer
veriyordu: “Su sirada hukum suren Asya kolerasinin devami
muddetince umumi yerlerde, caddelerde ve hayvanat bah<;e-
sinde tutun icmeyi bir korunma caresi zannedenlerin tutun
icmelerine musaade edildi”.42 1882 yilinda Bolton’da cikan ci-
cek hastahgina karsi insanlara tutun dag1t1l1yordu.“3

1958 yrhnda Silvette ve arkadaslari tarafindan yayinlanan
bir raporda, 1785 ile 1860 yillari arasinda tedavi edici
rolune yonelik yayinlanan pek cok calisma inceleme konusu
edilmistir. Sonrasmda Stewart isimli bit arastirmacinin bu ra-
por uzerinde yaptig1 analizlerin sonucunda, 128 kadar tutunle
tedavi icinde; 97 tanesinin basarili, 4 tanesinin olumcul, 10 ta-
nesinin zehirlenme ve 17 tanesinin baska sekillerde sonu<_;lan-
digi ortaya konmaktadit. Stewart, tutunun tedavi edici rolune
yonelik ortaya cikan sonuclardan bir tablo Ol1l§fl1I1’1'1L1§fllI'I44

Tutun Bitkisinin Haricten Uygulanmasi
Zehirli surungen ve bocek islrrnalari, histeri
(Sinir bozuklugu), agn ve acilar, noroloji ve sinir hastahklan,
g1rtlak spazmi, gut, tetanoz, sac cikarrna, sackiran, mantar hastalig-1,
deri kanseri, ulser, yaralar, solunumu tembih etme

,, 5IIl

Tutun Bitkisinin Rektumdan Uygulanmasi
Kabizhk, hemoroit kanamasi

Tutun Bitkisinin Agizdan Uygulanmasi
Fitik, sitma, kusmayi tetikleyerek yemek borusu tikanikligim gidermek

Tutun Bitkisinin Icine Cekilerek Uygulanmasi
Burun polipleri

39 CQHYE Corti, age, $.96-98. ‘ 42 Conte Corti, age, s.113-114.
40 Cl1fl1Il1iO1'1, agm, Chafltgn, ggm’

41 Conte COIYIL age, 8.44. 1 44 Charlton, agm, s.294-295.

,\\



Mucizeden Belaya Yolculuk
"TÜTÜN"

Tütünün Zararlı Olduğuna Yönelik Algının
Güç Kazanması

19. yüzyılda, özellikle 1828 yılında tütünün içinde bulunan
nikotin maddesinin ayrışması ve bu maddenin zararlı yönleri-
nin keşfiyle birlikte, bilim ve tıp dünyasında tütüne olan bakış
çok daha şüpheci ve temkinli hale gelmiştir. Bir alkaloid olan
nikotin, en güçlü bitkisel zehirlerden birini oluşturmaktadır
ve tütün bitkisinin çeşitlerine göre, nikotin miktarı %2 ile %8
oranında değişebilmektedir. Saf olarak vücuda alındığında ani
ölümlere neden olabilecek olan nikotin, tütünün günlük ha-
yatta aralıklarla içilmesi ve zehirli maddelerin önemli bir bö-
lümünün dumanla dışarı atılması nedeniyle, öldürücü etkisini
zamana yaymaktadır. Ayrıca nikotin, kullananlarda bağımlılık
da yaratmaktadır. Öte yandan tütünün zararının keşfedilme-
si, onun tıbbi olarak kullanımını zamanla azaltmaya başlamış
olsa da, onun keyif verici işlevi nedeniyle kullanım oranı arta-
rak devam etmiştir.

19. yüzyılın sonralarına doğru hili tütün bitkisinin tıbbi
kullanımına yönelik çalışmalar yayınlanmakta; tütün, antisep-
cik, uyarıcı etkisi, kaşıntı, saçkıran, mantar hastalıkları, yaralar
ve çeşitli ülser türlerin tedavisinde kullanılmaya devam edil-
mektedir. British Medical Journal'da 1889 yılında yayınlanan bir
makalede, sigara içen kişilerde difteri ve tifüs hastalıklarının
görünme oranının düşük olduğu ifade edilirken; 1913 yılında
yayınlanan başka bir makalede tütünün koleraya karşı önleyici
etkisinden bahsedilmektedir.

20. yüzyılın başında dünya üzerindeki sivil toplum kuru-
luşları, tütün kullanımına yönelik savaş açmıştı. İngiltere'de
bu çabaların sonucunda 1908 yılında yayınlanan bir kanunla
16 yaşından küçük çocuklara tütün satışı yasaklanırken, halkın
arasında tütün içen çocukların yakalanması için polise yetki
verilmişti. Avrupa ve Amerika'da tütün kullanıma yönelik yüz-
yılın başında ortaya çıkan tepki, kısa süre içinde etkisini yiti-
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rirken; Orta Avrupa'da tütün ve alkol kullanımına radikal bir
şekilde karşı olan bir lider ortaya çıkmıştı: Adolf Hitler, Hitler,
tütün ve alkol kullanımının Alman ulusunu zayıflatacağını ve
ırkı bozacağını düşünüyordu. 1933 yılında iktidarı ele aldığın-
da, ilkokullardan başlayarak sigara içmenin zararları zorunlu
olarak anlatılmaya başlanmış; halkı uyaran resmi broşürler ya-
yınlanarak geniş katılımlı mitinglerle tütün ve alkolün zararları
halka anlatılmıştı. 1938 yılının başlarında, tütün kullanımına
yasaklar getirildi. Almanya sokakların SS subayları ve sivil po-
lisler geniş bir kontrol ağı oluşturdu. Bizzat sigara kullanımı-
nın zararlarını araştırmak üzere, Hitler tarafından finanse edi-
len bir enstitü kuruldu: Wissenschajtliches Institutzur Eıforschung
der Tabakgifahren. Fakat alınan tüm bu tedbirlere karşı tütün
kullanımı radikal bir azalış gösterrrıedi." 20. yüzyılın ortalarına
kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan tıp dergile-
rinde tütün reklamları yer almaya devam etti."

Öte yandan, 20. yüzyılın başında dünya genelinde oluş-
maya başlayan tütün karşıtı hareketin, ilk zamanlarda güç ka-
zanamamasının en önemli nedeni, tütünün zararlarını net ve
kesin bir şekilde ortaya koyan tıbbi çalışmaların sınırlı olma-
sıydı. Fakat 20. yüzyılın ortalarıyla birlikte tütünün zararlarına
yönelik tıbbi araştırmalar ardı ardına yayınlanmaya başlarken;
özellikle tütün kullanımının kanser türlerini tetiklediği ortaya
konulur olmuştu. Aslında 19. yüzyılın başlarında tütün kulla-
nımının, alt dudak, dil ve ağız bölgesinde kansere yol açtığına
yönelik klinik gözlemlere yer verilmeye başlanmıştı." Giderek
sayıları artan bu klinik araştırmalar sonrası, İngiltere, Alman-
ya ve Amerika'da, özellikle tütün kullanımının kansere neden
olduğuna yönelik sonuçlar artarak ortaya konulmaya başlandı.

45 DoU, agm, s.292-293.
46 Derek R. Smith, "The Historica! Decline of Tobacco Smoking Among United

States Physicians: 1949-1984", Tobacco İnduced Diseases, 2008, 4:9, s.1-2.
47 DoU, agm, s.293.
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Tutunun Zararli Olduguna Yonelik Algimn
Gug Kazanmasi

19. yuzyilda, ozellikle 1828 yilinda tutunun icinde bulunan
nikotin maddesinin ayrismasi ve bu maddenin zararl1yonleri-
nin kesfiyle birlikte, bilim ve tip dunyasinda tutune olan bakis
cok daha supheci ve temkinli hale gelmistir. Bit alkaloid olan
nikotin, en guclu bitkisel zehirlerden bitini olusturmaktadir
ve tutun bitkisinin cesitlerine gore, nikotin miktari °/o2 ile °/08
oranmda degisebilmektedir. Saf olarak vucuda alindiginda ani
olumlere neden olabilecek olan nikotin, tutunun gunluk ha-
yatta arahklarla icilmesi ve zehitli maddelerin onemli bir bo-
lumunun dumanla disari atilmasi nedeniyle, oldurucu etkisini
zamana yaymaktadir. Ayrica nikotin, kullananlatda bagimhlik
da yaratmaktadir. Gte yandan tutunun zararinin kesfedilme-
si, onun tibbi olarak kullanimini zamanla azaltmaya baslamis
olsa da, onun keyif verici islevi nedeniyle kullamm orani atta-
rak devam etmistir.

19. yuzyilin sonralarlna dogru hala tutun bitkisinin tibbi
kullanimina yonelik cahsmalar yayinlanmakta; tutun, antisep-
tik, uyarici etkisi, kasinti, sackiran, mantar hastaliklari, yaralar
ve cesitli ulser turlerin tedavisinde kullanlhnaya devam edil-
mektedit. British Mediea/Jonrna/’da 1889 yilinda yayinlanan bit
makalede, sigara icen kisilerde difteri ve tifus hastallklatinin
gorunme oraninin dusuk oldugu ifade edilitken; 1913 yihnda
yayinlanan baska bit makalede tutunun koleraya katsi onleyicl
etkisinden bahsedilmektedir.

20. yuzyilin basinda dunya uzetindeki sivil toplum kuru-
luslatl, tutun kullammina yonelik savas acmisti. Ingiltere’d€
bu cabalarin sonucunda 1908 ylhnda yayinlanan bit kanunlfl
16 yasindan kucuk gocuklara tutun satisi yasaklanirken, halklu
arasinda tutun icen gocuklarin yakalanmasi icin polise yétkl
vetilmisti. Avrupa ve Ametika’da tutun kullamma yonelik
y1l1n baslnda ortaya cikan tepki, kisa sure icinde etkisini yit1-

/
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rirken; Orta Avrupa’da tutun ve alkol kullanimina. radikal bir
sekilde karsi olan bir lider ortaya cikmistiz Adolf Hitler. Hitler,
tutun ve alkol kullaniminin Alman ulusunu zaylflatacagini ve
1rk1 bozacagini dusunuyordu. 1933 yihnda iktidari ele aldig1n-
da, ilkokullardan baslayarak sigara icmenin zararlari zorunlu
olarak anlatilrnaya baslanrnis; halki uyaran resmi brosurler ya-
yinlanarak genis katllimli mitinglerle tutun ve alkolun zararlari
halka anlatilmisti. 1938 yilinin baslarinda, tutun kullanimina
yasaklar getirildi. Almanya sokaklarin SS subaylari ve sivil po-
lisler genis bir konttol agi olusturdu. Bizzat sigara kullanirm-
nin zararlarini arastirmak uzere, Hitler tarafindan finanse edi-
len bit enstitu kuruldu: lVz',r.vense/aeyfi‘/2':/yet Institntgnr Eg’0r.re/ynng
den Ta/ea/égefabren. Fakat alinan tum bu tedbirlere karsi tutun
kullanimi radikal bir azahs gostermedi.“ 20. yuzyihn ortalarina
kadar Ametika Birlesik Devletleri’nde yayinlanan up dergile-
rinde tutun reklamlati yer almaya devam etti/1"

Gte yandan, 20. yuzyihn basinda dunya genelinde olus-
maya baslayan tutun karsitl hareketin, ilk zamanlarda guc ka-
zanamamasinin en onemli nedeni, tutunun zararlarini net ve
kesin bir sekilde ortaya koyan tlbbi cahsmalarin simrli olma-
siydi. Fakat 20. yuzyilin ortalariyla birlikte tutunun zatarlarina
yonelik tlbbi arastirmalar ardi ardina yayinlanmaya baslarken;
ézellikle tutun kullanimlnin kanser turlerini tetikledigi ortaya
konulut olmustu. Ashnda 19. yuzyilin baslarmda tutun kulla-
niminin, alt dudak, dil ve aglz bolgesinde kansere yol actlgina
yonelik klinik gozlemlere yer verilmeye l)3.§lfl1'll’I11§U.47 Gidetek
sayilati artan bu klinik arastirmalar sonrasi, Ingiltere, Alman-
ya ve Amerika’da, ozellikle tutun kullaniminin kansere neden
olduguna yonelik sonuclar artarak ortaya konulmaya baslandi.

45 Doll, agm, s.292-293.
46 Derek R. Smith, “The Historical Decline of Tobacco Smoking Among United

States Physicians: 1949-1984”, Tobacco Induced Diseases, 2008, 4:9, s.1-2.
47 Doll, agm, s.293.
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Frederick L. Hoffman, tütün kullarıımının neden olduğu sağ-
lık problemlerini istatistiki verilerle ortaya koymuştu. Onun,
kullanılan tütünün türü, kullanım şekli, kullanım miktarı ve
kullanıma başlama yaşı dikkate alınarak yaptığı analizlerin so-
nucunda, tütün kullanırrıının akciğer kanserini arttırdığını or-
taya çıkmıştı." 1941 yılında Amerikalı göğüs cerrahları Alton
Ochsner ve Michael Debakey, benzer türde tespitlerde bulun-
muşlardı.1964 yılında ABD 'den Luther Terry, sigara içmenin
sağlık için son derece tehlikeli olduğu ve akciğer ve gırtlak
kanserine neden olduğunu ifade ediyordu." Sigara kullanımı-
nın kalp ve damar hastalıklarına neden olduğuna yönelik tıbbi
bulgular da bu dönemde ortaya konulmaya başlandı. Ayrıca
körlük, mide ülseri, solunum yolu hastalıkları diğer neden ol-
duğu hastalıklardı.l''

Günümüze geldiğimizde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından yayınlanan DÜ'!Ya Kanser Raporu 2008 isimli çalış-
mada, tütünün insanlarda kanserojen olan maddeler arasın-
da en tanınanı olduğu ve her türlü kullanımının kanserojene
neden olduğunu ifade edilmektedir. Tütünün kanser riski ve
genel ölüm oranları üzerindeki etkisi sık rastlanan diğer tüm
risk etmenlerinden ve tedavi etkilerinden çok daha fazladır.
Gelişmiş ülkelerdeki tüm kanserleriri %25-%30'unun tütünle
alakalı olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa, Japonya ve Ku-
zey Amerika'da gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları erkek-
lerdeki akciğer kanserlerinin %87 ile %91 'i ve kadınlardaki
akciğer kanserlerinin %57 ile %86'sının sigara içmeyle isnat
edilebilir olduğunu göstermektedir. Her iki cinsiyerin toplamı
içinde özofagus (yemek borusu), larinks" ve ağız boşluğunda
ortaya çıkan kanserler tek başına ya da alkol tüketimiyle bir-

48 Bkz: Frederick L. Hoffman, "Cancerand Smoking Habits", Annals of Sur-
gery, 93 (1), 1931 ]anuary, pp.50-67.

49 Hajdu, Vadmal, agm, s.180.
50 Doll, agm, ss.296-298.
51 Trakea ve farinks arasındaki kas-kıkırdak yapıda ses üretme orgaru.
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likte %43 ile %60 oranında tütünün etkilerine isnat edilebilir.
Mesane ve pankreas kanserlerinin büyük bir kısmı ile böbrek
mide, serviks (boyun) ve burun ve miyeloid löseminirı bir kıs-
nu da bir nebze tütün tüketimiyle ilişkilidir.F

Dünya üzerinde yüksek gelir grubu içersinde yer alan ülke-
lerde en sık görülen kanser türleri akciğer, meme, prostat ve
kolonektal kanseridir ve tüm kanserlerin üçte biri tütün kulla-
rıırnından kaynaklanmaktadır. Kaynakları az ya da orta seviye-
de olan ülkelerde ise mide, karaciğer, ağız boşluğu ve serviks
kanserleri yaygındır. Bu durum hızla değişmekte ve dünyanın
birçok yerinde daha önceleri nadiren rastlanan akciğer, meme
ve kolorektal kanserinde büyük artışlar meydana gelmekte-
dir. Kaynakları az olan ülkelerde kanser yükünün %12'sine
tütün neden olmakta ve bu ülkelerde tütün içimi hızlı bir artış
eğilimindedir. Yakın gelecekte kaynakları az ve orta seviyede
olan ülkelerde tütün salgını kanser salgınının arkasındaki itici
güç haline gelecektir.P Tütün kullanımının kontrol altına alın-
ması, tüm dünya genelinde kanserle savaş adına düşünülen
en önemli tedbirlerin başında gelmektedir. Sadece Türkiye'de
tütün kullanırrıının kontrolü sayesinde yılda yaklaşık 40 bin
akciğer kanserinin önlenebileceği öngörülmektedir. S4

Sigara aynı zamanda kronik obstrüktif akciğer hastalığı
(genellikle kronik bronşit diye anılan) başta olmak üzere, kalp
hastalığı ve kalp krizi riskini artırmaktadır. Uzun süre sigara
içenlerde ortayaşta (35-69 yaşları arasında) ölüm oranı hayat
boyu sigara içmeyerılerinkine kıyasla üç kat fazladır ve sigara
içmeye hayatın erken dönemlerinde başlayan düzenli içicile-
rin yaklaşık yarısı bu alışkanlıkları nedeniyle ölmektedir. Sigara
içenlerin yarısı, sigara içmeyerilere oranla 20-25 yıl daha az

52 Dünya Kanser Raporu 2008, ed. Peter Boyle, Bernard Levin, Lyon, 2008, s.31.
53 Dünya Kanser Raporu 2008, s.15.
54 A. Murat Tuncer, "Kanserin Ülkemiz ve Dünyadaki Önemi, Hastalık Yükü ve

Kanser Kontrol Politikalan", Türkiye'de Kanser Kontrolü, ed. A. Murat Tuncer,
Ankara, 2009, s.5.

3‘ Mucizeden Belaya Yolculuk Mucizeden Belaya Yolculult
“TUTUN" 1 “TUTUN"

Frederick L. Hoffman, tutun kullanimimn neden oldugu sag-
hk problemlerini istatistiki verilerle ortaya koymustu. Onun,
kullanilan tutunun tutu, kullamm sekli, kullamm miktari ve
kullamma baslama yasi dikkate ahnarak yapngi analizlerin so-
nucunda, tutun kullaniminin akciger kanserini arttirdigini or-
taya §1l<I'1'11§t1.48 1941 yihnda Amerikah gogus cerrahlari Alton
Ochsner ve Michael Debakey, benzer turde tespitlerde bulun-
muslardi.1964 yilinda ABD’den Luther Terry, sigara icmenin
saghk icin son derece tehlikeli oldugu ve akciger ve girtlak
kanserine neden oldugunu ifade ediyordu.” Sigara kullamm1-
nin kalp ve damar hastaliklarina neden olduguna yonelik tibbi
bulgular da bu donemde ortaya konulmaya baslandi. Ayrica
korluk, mide ulseri, solunum yolu hastaliklari diger neden ol-
dugu hastaliklardi.5° __

Gunumuze geldigimizde, Dunya Saglik Orgutu (WHO)
tarafindan yayinlanan Di/'19/a Kanser Raporn 2008 isimli §3.ll§-
mada, tutunun insanlarda kanserojen olan maddeler aras1n-
da en taninani oldugu ve her turlu kullaniminin kanserojene
neden oldugunu ifade edilmektedit. Tutunun kanser riski ve
genel (Slum oranlari uzerindeki etkisi sik rastlanan diger tum
risk etmenlerinden ve tedavi etkilerinden cok daha fazladir.
Gelismis ulkelerdeki tum kanserlerin °/025-°/o30’unun tutunle
alakah oldugu tahmin edilmektedir. Avrupa, Japonya ve Ku-
zey Amerika’da gerceklestirilen calismalarin sonuglari erkek-
lerdeki akciger kanserlerinin °/087 ile %91’i ve kadinlardaki
akciger kanserlerinin %57 ile %86’s1nin sigara icmeyle isnat
edilebilir oldugunu gostermektedit. Her iki cinsiyetin toplflml
icinde ozofagus (yemek borusu),larinks51 ve agiz boslugundfl
ortaya cikan kanserler tek basina ya da alkol tuketimiyle bir-

48 Bkz: Frederick L. Hoffman, “Cancerand Smoking Habits”, Annals of Sur-
gery, 93 (1), 1931 January, pp.50-67.

49 Hajdu, Vadmal, agm, s.180.
50 Doll, agm, ss.296-298. V
51 Trakea ve farinks arasindaki kas-kikirdak yapida ses uretme orgaru.

likte °/043 ile °/060 oraninda tutunun etkilerine isnat edilebilir.
Mesane ve pankteas kanserlerinin buyuk bit kismi ile bobrek,
mide, serviks (boyun) ve burun ve rniyeloid loseminin bir kis-
mi da bir nebze tutun tuketimiyle iliskilidir.52

Dunya uzetinde yuksek gelir grubu icersinde yer alan ulke-
lerde en sik gorulen kanser turleri akciger, meme, prostat ve
kolonektal kanseridit ve tum kanserlerin ugte biti tutun kulla-
nimindan kaynaklanmaktadir. Kaynaklari az ya da orta seviye-
de olan ulkelerde ise mide, karaciger, agiz boslugu ve serviks
kanserleri yaygindit. Bu durum hizla degismekte ve dunyamn
bircok yetinde daha onceleri nadiren rastlanan akciger, meme
ve kolorektal kanserinde buyuk artislar meydana gelmekte-
dir. Kaynaklari az olan ulkelerde kanser yukunun %12’sine
tutun neden olmakta ve bu ulkelerde tutun icimi hizh bir artis
egilimindedir. Yakin gelecekte kaynaklari az ve orta seviyede
olan ulkelerde tutun salgini kanser salginimn arkasindaki itici
guc haline gelecektir.” Tutun kullamminin kontrol altina al1n-
masi, tum dunya genelinde kanserle savas adina dusunulen
en onemli tedbirlerin basinda gelmektedir. Sadece Turkiye’de
tutun kullanimimn konttolu sayesinde yilda yaklasik 40 bin
akciger kanserinin onlenebilecegi ongorulmektedir.5“

Sigara aym zamanda kronik obsttuktif akciger hastaligi
(genellikle kronik bronsit diye anilan) basta olmak uzere, kalp
hastaligi ve kalp ktizi riskini artirmaktadit. Uzun sure sigara
icenlerde ortayasta (35-69 yaslari arasinda) olum orani hayat
boyu sigara icmeyenlerinkine kiyasla uc kat fazladir ve sigara
icmeye hayaun erken donemlerinde baslayan duzenli icici1e-
tin yaklasik yarisi bu ahskanliklari nedeniyle olmektedir. Sigara
icenlerin yarisi, sigara icmeyenlere oranla 20-25 yil daha az

52 Dunya Kanser Raporu 2008, ed. Peter Boyle, Bernard Levin, Lyon, 2008, s.31.
53 Dunya Kanser Raporu 2008, s.15.
54 A. Murat Tuncet, “Kanserin Ulkemiz ve Dunyadaki Onemi, Hastalik Yuku ve

Kanser Kontrol Politil<alan”, Tnrkge ile Kanier Konlre/ii, ed. A. Murat Tuncet,
Ankara, 2009, s.5.
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yaşayıp orta yaşlarda ölmektedir. Kalan yarısı ise yaşam bek-
lentisi kaybının 7-8 yılolduğu daha ileri yaşlarda hayatını kay-
betmektedir. Ancak bugün orta yaşlarda bile olsa kansere ya
da başka bir ciddi hastalığa yakalanmadan sigarayı bırakmanın
daha sonra tütünden kaynaklanacak ölüm riskinden sakınma-
yı sağladığı yolunda net deliller vardır. çevreye sigara içenler
tarafından salınarak, genellikle çevresel tütün dumanı (ETS-
Environmental Tobacco Smoke) diye anılan dumanın zorunlu
"pasif içiciliğe" yol açtığı söylenebilir ve bu duman, dumanı
soluyan kişiler üzerinde çeşitli zararlı etkilere sahiptir. Akciğer
kanseri riskinde küçük, kalp hastalığı ve solunum hastalıkla-
rında ise bir miktar artışa neden olmakta ve özellikle küçük
çocuklar için zararlı etkilere sahiptir. Hamilelik sırasında sigara
içmek düşük yapma ihtimalini artırmakta, yeni doğanın do-
ğumdaki kilosunu düşürmektc ve çocuğun ilerideki zihni ve
bedensel gelişimine olumsuz etki etmekteyken, ebeveynlerden
birinin doğumdan sonra sigara içmesi çocukta solunum yolu
enfeksiyonu, ağır astım ve ani ölüm risklerini artırmaktadır.

1990'larda sigaranın dünya çapında yılda dört milyon insa-
nı öldürdüğü ve 20. yüzyılın ikinci yarısında toplamda yaklaşık
60 milyon ölümün tütünden kaynaklandığı tahmin edilmekte-
dir.ss 2000-2025 yılları arasında dünyada 150 milyon insan si-
gara ile ilişkili olarak yaşamını yitirecektir. 2025 ile 2050 yılları
arasında bu rakamın 300 milyona yükselmesi ve 2050 ile 2100
yılında yarım milyardan fazla insanın sigara nedeniyle ölme-
si beklenmektedir. Toplam olarak 21. yüzyılda geçen yüzyı-
la oranla on misli artarak 1 milyardan fazla insan yaşamını
sigara nedeniyle yitirecektir/" Bu korkunç tablo içerisinde
Türkiye'nin durumu ise son derece olumsuzdur. Dünya Sağ-

SS Dünya Kanser Raporu 2008, s.31-32. ..
56 A. Murat Tuncer, "Ulusal Kanser Kontrol Programı; Global çerçeveden Ul-

kemizdeki Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Aksiyon Planı", Türkiye'de Kanser Kontro-
lü, ed. A. Murat Tuncer, Ankara, 2009, s.11.
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lık Örgütli, 2008 raporunda, dünyadaki tütün kullanıcıların
üçte ikisinin 10 ülkede yaşadığını ortaya koymuştur. Dünya-
daki tütün kullanıcılarının %2-3'üne sahip olması nedeniyle
Türkiye'nin ismi bu ülkeler arasında yer almaktadırY Bu du-
rum yakın gelecekte, diğer tüm hastalıklar bir yana, akciğer
kanserine yakalananların sayısında çok büyük bir artışa neden
olacaktır." Tütün, Türkiye'de kanserin altında yatan en önem-
li neden addedilmektedir. Bu acı gerçek, yetkilileri harekete
geçirmiş ve 5727 sayı ve 3 Ocak 2008 tarihli Tütün Ürünlerinin
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kabul edil-
miştir. Bu kanun bar, restoran ve kamuya açık alanlarda sigara
içmeyi yasaklamaktadır. Bu kanun Türkiye'de kanserle savaşın
geleceğine yapılmış önemli bir yatırımı temsil etmektedir.

57 H. Hakan Yılmaz, Nuray Yazıhan vd., "Türkiye'de Kanser Harcamaları ve
Maliyet Etkinlik Çalışmaları", Türkıje'de Kanser Kontrolü, ed. A. Murat Tuncer,
Ankara, 2009, s.ss.

58 2008'de Türkiye nüfusunun 73,2 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Her
1000 kişiye 1,4 doktor ve 2,6hastane yatağı düşmektedir. 2008 yılında Gayrı
Safi Yurt Içi Hasılanın (GSYIH) tahmini %7,Tsi sağlık hizmetlerine harcan-
mıştır. Tıırkiye'de her yıl 150.000 yeni vakanın ortaya çıkağı tahmin edilmek-
tedir. Erkeklerde en sık rastlanan kanserler nefes borusu, bronş ve akciğer
(%33), mide (%9), mesane (%9), kalınbağırsak ve rektum (%8), prostat (%6),
ve larenks kanserleridir. Kadınlarda en sık rastlanan kanserler meme (%24),
kalın bağırsak ve rektum (%9), mide (%7), yumurtalık (%6), larenks, bronş
ve akciğer (%6), lösemi (%5) ile serviks (%5) ve korpus (%5) kanserleridir.
Dünya Kanser Raporu 2008, s.38.
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yasayip orta yaslarda olmektedir. Kalan yarisi ise yasam bek-
lentisi kaybinin 7-8 yil oldugu daha ileri yaslarda hayatini kay-
betmektedir. Ancak bugun orta yaslarda bile olsa kansere ya
da baska bir ciddi hastaliga yakalanmadan sigarayi bitakmanin
daha sonra tutunden kaynaklanacak olum riskinden sakinma-
yi sagladigi yolunda net deliller vardir. Cevreye sigara icenler
tarafindan salinarak, genellikle cevresel tutun dumam (ETS—
Environmental Tobacco Smoke) diye anilan dumanin zorunlu
“pasif icicilige” yol act1g1 soylenebilir ve bu duman, dumani
soluyan kisiler uzetinde cesitli zararli etkilere sahiptit. Akciger
kanseri riskinde kucuk, kalp hastalig1 ve solunum hastahkla-
nnda ise bit miktat artisa neden olmakta ve ozellikle kucuk
cocuklar icin zararli etkilere sahiptit. Hamilelik sitasinda sigara
icmek dusuk yapma ihtimalini arutmakta, yeni doganin do-
gumdaki kilosunu dusurmekte ve gocugun ilerideki zihni ve
bedensel gelisimine olumsuz etki etmekteyken, ebeveynlerden
bitinin dogumdan sonra sigara igmesi cocukta solunum yolu
enfeksiyonu, agir astim ve ani olum risklerini arurmaktadir.

1990’larda sigaranin dunya capinda yilda dort milyon insa-
m oldutdugu ve 20. yuzyilin ikinci yarisinda toplamda yaklasik
60 milyon olumun tutunden kaynaklandigi tahmin edilmekte-
dir.55 2000-2025 yillari arasinda dunyada 150 milyon insan si-
gara ile iliskili olarak yasamim yitirecektir. 2025 ile 2050 yillari
arasinda bu rakamin 300 milyona yukselmesi ve 2050 ile 2100
yilinda yarim milyardan fazla insanin sigara nedeniyle olme-
si beklenmekteclir. Toplam olarak 21. yuzyilda gecen yuzy1-
la oranla on misli artarak 1 milyatdan fazla insan yasamini
sigara nedeniyle yitirecektir.“ Bu korkung tablo icerisinde
Turkiye’nin durumu ise son derece olumsuzdur. Dunya Sag-

55 Dunya Kanser Raporu 2008, s.31-32. __
56 A. Murat Tuncet, “Ulusal Kanser Konttol Programi; Global Cerceveden Ul-

kemizdeki Kisa, Orta ve Uzun Vadeli Aksiyon Plani”, Tiirkg/e ’de Kanier Kenm-
/ii, ed. A. Murat Tuncet, Ankara, 2009, s.11.
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11k 2008 raporunda, dunyadaki tutun kullanicilarin
ucte ikisinin 10 ulkede yasadigini ortaya koymustur. Dunya-
daki tutun kullanicilarinin %2-3’une sahip OlI'I19.S1 nedeniyle
Turkiye’nin ismi bu ulkeler arasinda yer almaktad1r.57 Bu du_
rum yakin gelecekte, diger tum hastaliklar bir yana, akciger
kanserine yakalananlarin sayisinda cok buyuk bit artisa neden
olacaknr.“ Tutun, Turkiye’de kanserin altinda yatan en cinem-
ll neden addedilmektedir. Bu aci gergek, yetkflilgfi harekete
gecirmis ve 5.727 sayi ve 3 Ocak 2008 tarihli Tnfiin Urnn/en'nin
Zarar/arznzn On/ennzesi ne Kontro/ii Ha/é/éznda Kannn kabul edil-
mistir. Bu kanun bar, restoran ve kamuya acik alanlarda sigara
icmeyi yasaklamaktadir. Bu kanun Turkiye’de kanserle savasin
gelecegine yapilmis onemli bir yatirimi temsil etmektedir.

57 H- Haka" Yllmal, Nllray Yazihan vd. “Turkiye’de Kanser Harcamalan ve
Maliyet Etkinlik Cahsmalari”, Ti/'rk§/e’r/e Kanrer Kentre/17, ed. A. Murat Tuncet,
Ankara, 2009, $.85.

58 20087516 Tfirkiif nfifusunun 73,2 milyon oldugu tahmin edilmektedir. Her
1000 kisiye 1,4 doktor ve 2,6‘hastane yatagi dusmektedit. 2008 yilinda Gayn
Safi Yurt Ici Hasilamn (GSYIH) tahmini %7,7’si saglik hizmetlerine harcan-
rnisur. Turkiye’de her ytl 150.000 yeni vakanin ortaya cikugi tahmin edilmek-
tpdir. Erkekletrde en sik rastlanan kanserler nefes borusu, brons ve akciger
( /033), mide (/09), mesane (°/o9), kalinbagirsak ve rektum (°/08), prostat (°/06)
ve larenks kanserleridir. Kadmlarda en sik rastlanan kanserler meme (°/024):

kahl Bilgusik ve E@ktu1_T1 01°/°9)A, mide ‘(°/07), yumurtalik (°/06), larenks, brons
vefla ciger (/06), losemi (/05) ile serviks (%5) ve korpus (°/05) kanscrlt-3rid_i[_
Dunya Kanser Raporu 2008, s.38.
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SONUÇ

Tütün, 16. yüzyılın başlarıyla beraber Avrupalılar tarafın-
dan, Amerika kıtasının keşfiyle beraber tanınır olmuştu. Ön-
celikli olarak tıbbi yönü ön plana çıkan ve kısa sürede yayılma
imkanı bulan tütün, sonraki dönemlerde keyif verici özelli-
ğiyle giderek dünya geneline yayılacaktır. Tütün kullanımına
yönelik zaman için konulan yasaklar, tütün kullanımını azalt-
mazken, 16. ve 17. yüzyıl dünyasında tütün bitkisinin her tür-
lü hastalığa çare olduğuna inanılıyordu. Avrupalı pek çok bi-
lim adamı tütün bitkisinin faydalarını anlatan kitaplar kaleme
alırken; tütün kullanımı sosyal bir statü haline gelmişti. Tütün
bitkisine yönelik bu olumlu yargılar ve onun "mucizevi bitki"
olduğu inancı, 19. yüzyılın ortalarından itibaren tartışılır ol-
muştu. 20. yüzyılda bilim alanında tütün bitkisinin zararlarına
yönelik ardı ardına yayınlanan bilimsel çalışmalar sonrası, tü-
tünün "mucizevi bitki" olduğuna yönelik algı tamamen deği-
şecektir. Tütünün, özellikle nikotin maddesi başta olmak üze-
re, içerisinde yer alan zararlı maddeler nedeniyle başta kanser
türleri olmak üzere pek çok hastalığın temel nedeni olduğu
ortaya konulmuştur. Bu zararları nedeniyle tütün kullanımına
yönelik evrensel ölçekte planlar hazırlanarak önlemler alın-
maya çalışılmaktadır.
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Tutun, 16. yuzyihn baslariyla beraber Avrupalilar taraf1n-
dan, Amerika kitasinin kesfiyle beraber tamnir olmustu. On-
celikli olarak tibbi yonu on plana cikan ve kisa surede yayilma
imkani bulan tutun, sonraki donemlerde keyif verici ozelli-
giyle giderek dunya geneline yayilacaktir. Tutun kullanimina
yonelik zaman icin konulan yasaklar, tutun kullammim azalt-
mazken, 16. ve 17. yuzyil dunyasinda tutun bitkisinin her tur-
lu hastahga care olduguna inaniliyordu. Avrupah pek cok bi-
lim adami tutun bitkisinin faydalarini anlatan kitaplar kaleme
alirken; tutun kullanimi sosyal bir statu haline gelmisti. Tutun
bitkisine yonelik bu olumlu yargilar ve onun “mucizevi bitki”
oldugu inanci, 19. yuzyilin ortalarindan itibaren tartisiht ol-
mustu. 20. yuzyilda bilim alamnda tutun bitkisinin zararlarina
yonelik ardi ardina yayinlanan bilimsel calismalar sonrasi, tu-
tunun “mucizevi bitki” olduguna yonelik algi tamamen degi-
secektir. Tutunun, ozellikle nikotin maddesi basta olmak uze-
re, icerisinde yer alan zararh maddeler nedeniyle basta kanser
turleri olmak uzere pek cok hastaligin temel nedeni oldugu
ortaya konulmustur. Bu zararlari nedeniyle tutun kullanimina
yonelik evrensel olcekte planlar hazirlanarak onlemler alin-
maya cahsilmaktadir.
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