Dünya’da Tütünün Tarihçesi

Tütünün orijin olarak Asyalı mı Amerikalı mı olduğu tartışılmakla birlikte, bilinen ilk
yolculuğunu Christoper Colombus ve arkadaşlarına ait gemilerle Amerika’dan Avrupa’ya
doğru yapmıştır [1].
15 Ekim 1492 tarihinde San Salvador’da ilk defa tütünü ve tütün yapraklarının
çubuklarla tüttürüldüğünü, ağızda çiğnendiğini gören Colombus’un yerlilerin tütün içtikleri
saz borusunun “tobacco” olan adını bitkiye verdiği kaydedilmektedir [2].
Kızılderililer, “petom” adını verdikleri tütünün kurutulmuş yapraklarını kutsal
saydıkları uzun çubuklarla veya tütünü yine tütün yaprağına sararak ilkel bir puro biçiminde
tüttürerek tüketmişlerdir [3].
Maya ve Aztek papazları tarafından önceleri dini ritüellerde kullanılan tütün, daha
sonra tedavi edici olarak yaralar üzerine konmuş, göğüs hastalıklarına karşı dumanı
koklatılmış ve kokusu baş ağrılarının tedavisinde kullanmıştır [4].
Mezopotamya ve Mısır’daki eski medeniyetlerde de “tütsü” olarak kullanıldığı
bilinmektedir [1].
Orta Amerika’da yaşayan halklar arasında keyif verici olarak yaygınlaşan tütün,
Amerika’ya yolu düşen gemicileri de müptelası yapmıştır. Gemici Rodrigo de Jerez,
Amerika’dan İspanya’ya dönerken beraberinde getirdiği tütün yapraklarını içerken ağzından
çıkan dumanlar yüzünden “büyü yapıyor” diye şikâyet edilimiş, Engizisyon tarafından
“şeytana tapıyor” diye yargılanmıştır. 7 yıl hapis yatan Jerez’in ilk tiryaki olduğu kaydedilir
[2-3].
Tütün hakkındaki ilk bilgileri kaleme aldığı bilinen piskopos Romano Pane, 1518
yılında getirttiği tütün tohumlarını İspanya Kralı Şarlken’e sunmuştur [1].

1559 yılında Portekiz’de Fransız elçisi olan Jean Nicot’un, öksürük, astım, baş ağrısı,
mide hastalıkları ve kadın hastalıklarına iyi geldiğinden bahsederek tütünü Fransız
Kraliçesine sunmuş, bu sebepten tütüne “Kraliçe otu” ya da “Sefir otu” denmiştir [3].
Fransa’dan diğer Avrupa ülkelerine yayılan tütüne, Jean Nicot’a ithafen “nicotiana”,
1828 yılında bulunan alkoloitine de “nicotin” ismi verilmiştir [1].
1565’te Sevilla’lı Profesör Nicolo Mondares tütünün, öksürük, astım, baş ağrısı, mide
ağrısı ve kadınların dönemsel ağrılarına birebir olduğunu ilan etmiş ve kısa süre içinde
Vatikan’ın bahçesinde bile yetiştirilmeye başlanmıştır [5].
16 ncı yüzyılın sonunda, ata binmek, avlanmak ve kâğıt oynamanın yanı sıra, tütün
içmek İngiltere’de bir meziyet, aristokratik bir ayrıcalık olarak kabul görmüştür.
Tütün tüketiminin giderek artış göstermesi üzerine İspanya, Portekiz, İngiltere ve
Fransa; Amerika kıtasındaki sömürgelerinde tütün üretimi yaptırarak, tütün ticaretinden gelir
sağlama yoluna gitmişlerdir. Hızla Akdeniz ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yayılan tütünü,
Macellan Filipin adalarına; Portekizliler, Hindistan ve Çin gibi Doğu ülkelerine
götürmüşlerdir [1].
1596 yılında Japonya’ya ulaşan tütünün 1639 yılında kutsal içki çayın yanında ikram
edilmesi neredeyse zorunluluk haline gelmiştir [4].
Özetle, önceleri dini törenlerde kullanılan tütün, sonraları süs ve şifa bitkisi olarak
kullanılmış, keyif verici olarak yaygınlaşmasından sonra da tüketimi hızla artmıştır [1].
Keyif verici olarak tütüne verilen paranın fuzuli bir harcama olarak görülmesi ve
sağlığa zararlı olduğunun ileri sürülmesi beraberinde yasaklamaları da getirmiştir.
1575 yılında İspanya ve Amerikan kiliselerinde tütün kullanımı yasaklanmıştır [5].
1603 yılında İngiltere’de Kral I. James dine aykırı olduğu ve insanların ruhlarını
teslim aldığını ileri sürülerek tütünü yasaklamış, tütünü İngiltere’ye getirerek tüketimine ön
ayak olan şair, yazar ve maceraperest Sir Walter Raleigh’i öldürtmüştür [6].

1628 yılında Papa VIII. Urban, tütün içenleri aforoz etmiştir [3].
1634 yılında Rusya’da Çar I. Aleksi, tütünün dinen caiz olmadığını ileri sürerek
yasaklamış, tütün içerken yakalananlar ilk defasında burunları kesilmiş, tekrarında ise
öldürülmüştür [5].
1636 yılında Hollanda’da meydana gelen veba salgını sırasında hastalığa karşı etkili
bir ilaç olduğu söylentisi üzerine tüketimi yaygınlaşmıştır.
İran’da 1587-1628 yılları arasında hükümdar olan Safevi Şah Abbas döneminde tütün
şiddetle yasaklamış, tütün içenlerin üst dudakları, enfiye çekenlerin ise başları kesilmiştir [3].
Tütün kullanımı, getirilen her türlü yasaklamaya, hapis ve ölüm cezalarına rağmen
ilginç çelişkileriyle birlikte devam etmiştir.
Tütünün ilk kullanış şekli, kurutulmuş yaprakların ufalanarak bir boru ucunda
yakılması ve borunun öteki ucundan çıkan dumanın çekilmesi şeklinde olmuştur. Daha
sonraları ilkel puro ve pipo tarzında tüketimi gerçekleştirilmiştir [1].
18 inci yüzyılda Orta ve Güney Amerika’da, kıyılmış tütünlerin yine bir tütün
yaprağına “cigar” veya kâğıda “papelitos” sarılarak içilmesine başlanmıştır. Papelitos adı
verilen sigaralar Brezilya’da çok rağbet görmüş, Avrupa’da sigara şeklinde tütün içme ilk
defa İspanya’da, daha sonra da Fransa’da gerçekleşmiştir [1].
1844 yılında Fransa’da ilk sigaralar yapılmış ve aynı yıl İtalya’da yapılan kâğıt purolar
büyük ilgi görmüştür [1].
1856 yılında yapılan Kırım Savaşı sırasında gazete kâğıdına sarılarak içilen tütünler
Türk, İngiliz, Fransız ve yerli ordulara mensup askerler arasında büyük rağbet görmüştür.
Savaş şartlarının tütün kullanımını artırması ve savaş sonrası ülkelerine dönen askerlerin bu
alışkanlıklarını beraberinde götürerek oralarda devam ettirmesi sigara sanayinin temelinin
atılmasına vesile olmuştur [5].

1880 yılında Amerika’da James A.Bonsack, ilk sigara yapan makinenin patentini
almış, üretimin makineleşmesiyle yeni bir sanayi kolu doğmuştur [7].
Üretimin sanayileşmesiyle maliyet düşmüş, güvenli kibritin icadıyla da sigara tüketimi
bir anda patlamış ve tütünün sigara şeklinde tüketimi diğer tüketim şekillerine karşı üstünlük
sağlamıştır.
Bundan sonraki süreçte devletler, tütün tüketiminden elde edilen gelirin yüksekliği
nedeniyle tütün tarımını, ticaretini ve tüketimini teşvik etmişler, tütünden çeşitli vergiler
almak için tekeller kurmaya başlamışlardır [1].
Bu arada, tüketimin artmasıyla birlikte hastalıklarda ve ölümlerde meydana gelen
artışlar, bilim ve tıp dünyasını tütünün zararlarını daha çok araştırma yapmaya, yöneticileri de
tütün tüketiminin kısıtlanması ve yasaklaması konusunda tedbirler almaya sevk etmiştir.
1914 yılında Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla tütünü yasaklama hareketleri
sekteye uğramış, cephede asker kumanyalarına tütün ilave edilmiş, şiddetle ihtiyaç duyulan
tütünü temin etmek ve cepheye ulaştırmak gayreti ön plana çıkmış, savaşlı yılların sonunda
tütün/sigara tüketimi daha da artmıştır [5].
İkinci Dünya Savaşı ile birlikte tütün ve sigara cephede en az silah ve mühimmat
kadar aranır hale gelmiş, özellikle sigara tüketimi yaygınlaşmış, dünyada yetişkin nüfusun
yaklaşık yüzde 60-80’i sigara içer hale gelmiştir [4].
20 nci yüzyılın ortalarında hastalıklara ve ölümlere neden olduğu bilimsel olarak
kanıtlanan tütünün insanoğlu ile girdiği ölüm/kalım mücadelesi günümüzde tüm şiddetiyle
sürmektedir.

