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ÖNSÖZ

Dr. Besim Ömer, yazmış olduğu eserler ve tıp alanına sunduğu kat-
kılarla tıp tarihimizde önemli izler bırakmış büyük bir şahsiyettir. Koru-
yucu hekimlik, doğum, çocuk bakımı ve kadın sağlığı ile ilgili eserleri 
bugün dahi değerinden bir şey kaybetmemiştir. Kendisi, Türkiye’de çağ-
daş doğum biliminin öncülerinden olup Türkiye’de ilk doğum kliniğini 
açan, doğum üzerine ilk mühim eseri yayımlayan kişidir. Bu özelliklerin-
den mülhem, Dr. Besim Ömer, "ebelerin ebesi" olarak anılmış ve ebelik 
mesleğinin kurumsallaşmasına, hemşirelik ve hasta bakıcılık mesleğinin 
ise disiplinize edilmesine büyük katkılar sağlamıştır. 

Dr. Besim Ömer, ülkemizde tıbbî yayıncılığı başlatan bilim insanıdır. 
Hayatı boyunca 400’den fazla bilimsel makale kaleme almış, 70 civarında 
da kitap yazmıştır. Bu eserler içerisinde yer alan Mükeyyifât ve Müskirât-
dan Tütün (1886), Müskirât (1887), Afyon ve Esrar (1887) tütün vb. mad-
delere olan bağımlılık üzerinedir.

Dr. Besim Ömer eserinde, tütünün insanlığın katili olduğunu belirt-
mekte, tütün üreticilerinin vahşi bir düşünce içerisinde insanlığı; çocuk-
ları, gençleri kandırmak için çeşitli metotlar kullandıklarını ifade etmek-
tedir. Ayrıca tütünün salgın hastalıklardan daha kötü neticelere sebebiyet 
verdiğini, savaşlardan daha vahim neticeler doğurduğunu da kayıt altına 
almaktadır.

Bütün bunlar göz önünde bulundurularak denilebilir ki; Dr. Besim 
Ömer, tıp tarihimizde tütünle mücadele konusunda yazılmış olan en kap-
samlı bilimsel eserlerden birini yazmış, o tarihte çocuklara, gençlere ve 
insanlara net ifadelerle tütünün öldürücü bir zehir olduğunu anlatmıştır. 

Tütün kullanımına ait yazmış olduğu bu eser (ve beraberindeki eser-
ler) sadece tütün için değil, bütün kötü alışkanlıkları içerecek şekilde; 
alkol, uyuşturucu ve hatta çay ve kahve ile ilgili bahisleri de içeren bir 
literatür bütünüdür. Bunlar içerisinde tütünle ilgili olan kısım ise oldukça 
geniş bir şekilde ele alınmış ve iki ciltten oluşan kitabın bir cildi yalnızca 
tütüne ayrılmıştır. 

Eserin “İfade-i Mahsusa” başlığını taşıyan ve Kitapçı Arakel tara-
fından yazılan birinci kısmında Dr. Besim Ömer’in kitabı neden yazdığı 
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anlatılmış, “Mukaddime” olarak kaleme alınan bölümde ise yazarın eser 
üzerinde bir buçuk yıl çalıştığı, daha gençlik yıllarından itibaren tütün ve 
alkolizm konusunda hassas olduğu ve bir çalışma yapma arzusu beyan 
edilmiştir. 

Eserin “Mükeyyifât” kısmında ise “Tütün” başlığı altında tütün mad-
desinin ne olduğu anlatılmış, kelimenin etimolojik kökenine değinilmiş, 
tadından, kokusundan ve tarihinden bahsedilmiştir. İlginç bir bilgi olarak 
Kristof Kolomb’un tütünün yayılmasındaki rolü de eserin ilgili kısmında 
değinilen bilgilerden birisidir. Yine aynı bölümde Fransa, İngiltere, 
Osmanlı vb. memleketlerde tütün kullananlara verilen cezaların neler ol-
duğuna değinilmiş, Kâtip Çelebi’nin tütün hakkında, bugün dahi üzerinde 
konuşulmaya değer görüşleri işlenmiştir. Aynı bölümün devamında Fransa 
başta olmak üzere pek çok memleketteki tütün kullanım miktarları ince-
lenmiş, tütünden alınan vergiler başlıklar halinde ortaya konulmuştur. Dr. 
Besim Ömer’in toplum için muzır olarak kabul ettiği tütün, müskirat ve 
süs köpeği için vergi konulması gerektiğinden bahsettiği kısım ise eserin 
ilgili bölümünde dikkat çeken bir başka başlıktır. 

Dr. Besim Ömer, tütün tiryakilerinin yiyeceklerinden keserek tütüne 
para harcadıklarını ifade etmek üzere “ekmek için bir onluk tedariğinden 
aciz bir fakir tiryaki, günde üç onluk tütüne verir” demektedir. Ona göre 
bağımlı kişiler, bilhassa fakirler, yiyeceklerinden kesip tütüne para harca-
maktadırlar. Ebeveynlere ise şu tavsiyede bulunmaktadır: “Çocuklarınızı 
tütün kullanımına alıştırmamaya gayret ediniz; zira bu zehir sıhhati ve aklı 
harap eder.”

İlerleyen kısımlarda Dr. Besim Ömer tütünün devlet için önemli bir 
varidat yani gelir kaynağı olup olmadığını tartışmakta, buna ilişkin görüş-
lerini “Tütün Devletçe Bir Menbaʻ-ı Vâridât mıdır?” başlığı altında dile 
getirmektedir. Eserin “Âlemi En Ziyâde İtlâf Eden Zehirler Hangileridir?” 
başlıklı kısmında ise doğu memleketlerinde esrar, afyon, tütün ve içki kul-
lanımına değinilmekte, kenevir, haşhaş gibi maddelerin zararları üzerinde 
durulmaktadır. Aynı kısımda tütün ve ispirtonun iki ayrı şeytan olduğu ifa-
de edilmekte, tütünün mazarratı hakkında açıklamalarda bulunulmaktadır. 

Eserin ilgili kısmında dikkat çeken bir diğer konu ise tütünün nasıl 
kullanıldığına dair yapılmış açıklamalardır. Burun otu, enfiye gibi kulla-
nım yöntemleri detaylı olarak anlatılmakta, dumanın çekilmesi ve çiğnen-
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mesi gibi usullere değinilmektedir. Yine tütün içildiğinde kimyevi olarak 
hangi hallerin meydana çıktığından bahsedilen kısım ise dikkate değerdir. 
Nikotin, karbon ve amonyak gibi insan sağlığı üzerinde kötü tesirleri olan 
maddelerin bu süreçte ne şekilde ortaya çıktığı anlatılmıştır. 

Tütünün zararları başlığı altında işlenen kısım ise edebiyattan ve-
rilen örneklerle zenginleştirilmekte, çeşitli güzel sözler ve beyitler örnek 
gösterilerek tütünün zararları hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Yine 
Arapçada duhân olarak karşılığını bulan tütünün dini yönden nasıl görül-
düğüne temas edilmiş olması da esere ayrı bir zenginlik katmıştır. 

Tütün bahsinde özellikle dikkati çeken pek çok önemli vurgu bu-
lunmaktadır. Bunlardan en dikkat celb edenlerden biri; veba, kolera veya 
savaşların bir beldeye girdiğinde birçok kişiyi öldürdüğü, ancak bir süre 
sonra kötü anılar bırakarak o ortamı bir şekilde terk ettiği, fakat tütün 
kullanımının ilâ nihaye öldürmeye kadar devam ettiğidir. Bir başka ifa-
deyle, tütün kullanımının herhangi bir bulaşıcı hastalıktan çok daha kötü 
sonuçlar doğurduğunu vurgulamakta, tütün kullananların sadece fiziksel 
özelliklerinde değil, zihni melekelerinde de ciddi tahribatlar yaşandığı ifa-
de edilmektedir. Hatta Dr. Besim Ömer bu çalışmasında; “tütün dumanına 
tiryakinin aklı karışır ve onunla uçar” diyecek kadar net ifadeler kullana-
rak çarpıcı yorumlarını nazar-ı dikkate arz etmiştir. 

“Enfiye” başlığı altında işlenen kısımda ise enfiyenin ne olduğu de-
taylı olarak anlatılmış, çeşitli yabancı yazarların enfiye hakkındaki görüş 
ve tespitlerine yer verilmiştir. Özellikle Dr. Bouchardat’nın enfiye konu-
sundaki görüşleri detaylı olarak verilmiş, enfiyenin ne denli zararlı oldu-
ğu beyan edilmiştir. Çiğneme usulüyle tüketimine değinen kısımda ise 
tütünün çiğnenerek tüketilmesinin bedende meydana getirdiği tahribata 
değinilmiş, Kâtip Çelebi, Dr. Majendi gibi zatların bu konudaki ilgi çeki-
ci tespitleri ortaya konulmuştur. Yine tütün dumanı ve nikotinin zararları, 
uzaktan teneffüs edilmesinde dahi ortaya çıkan sağlık problemleri, ilgi çe-
ken konular olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Eserin ilerleyen bölümlerinde gençlere, çocuklara ve ebeveynlere 
yapılan nasihatler ise çalışmanın didaktik yönüne temas etmekte, bu kısım-
larda verilen öğütlerde tütünün zararları etkili bir şekilde anlatılmaktadır. 
Bu kısımdan hemen sonra tütünün insan bünyesine verdiği zararların 
anlatılmış olması pekiştirici olması bakımından dikkate değerdir. Tütünün 



gözde, dişte ve diğer organlarda yaptığı tahribat bu bölümde tıbbi örnekler 
verilerek açıklanmış, pek çok önemli tıp ve sağlık uzmanının görüşlerine 
vecizeler şeklinde değinilmiştir. 

Dr. Besim Ömer, gençlere yaptığı tavsiyelerinde ise; “tütün sıhhati 
olumsuz etkiler, gelişime zarar verir, hatta tütün kullanımıyla birlikte aklı-
nızı, ahlâkınızı kaybedersiniz” diyerek çok önemli nasihatlerde bulunmak-
tadır. Nitekim yine verdiği nasihatlerden birisinde, içkinin susanıldığında 
içildiğini, tütünün içildiğinde susattığını ifade etmektedir. Yani “tütün iç-
mek içki içmeyi, içki içmek de tütün içmeyi tetikler” diyerek durumu özet-
lemektedir. 

Dr. Besim Ömer, tütün kullanımının başlıca sebebi olarak tütüne 
alışmanın esasında bir taklit neticesinde oluştuğunu; daha çok çocukların 
büyükleri, kadınların erkekleri, içmeyenlerin içenleri görerek, onları taklit 
ederek buna alıştıklarını, alıştıklarında da artık bırakamadıklarını ifade 
etmektedir. Ayrıca ülkemizde de var olan “bağımlılık geleneği”ne vurgu 
yapmakta; bir misafirliğe gidildiğinde en önemli alışkanlıklardan bir ta-
nesinin ev sahibinin misafirlerine tütün yani zehir takdim etmesi olduğu-
nu ilginç bir şekilde ifade etmektedir. Ayrıca o dönem içerisinde birçok 
yangınlara, musibetlere, çeşitli kazalara sebep olan tütünü odak noktasına 
koyarak pek çok felâkete tütünün sebebiyet verdiğini ifade etmektedir. 

Tütünü terk etmenin zor olduğunu; fakat bunun zor olsa da mümkün 
bulunduğunu ifade etmekte hatta insanlara şu misali vererek; “İnsan neyi 
ister de muvaffak olamaz?” demekte, devamında ise: “İnsan, havaya çık-
mak, kuş gibi uçmak isterse muvaffak olur; karıncalar gibi yere konmak 
hevesine düşerse muvaffak olur; dağları devirmeye niyet ederse, sahraları 
denize çevirmeye kast ederse bunu yapar, en nihayetinde insanın kendi ca-
nından olmak istediği zaman yani intihar etmek istediği zaman da nihayet 
bunu yapar” diyerek bütün bunları yapabilen bir insanın tütünü bırakmak 
istediğinde de bırakabileceğini ifade etmektedir. 

Nihayet eserin “Hâtime” yani netice kısmında Dr. Besim Ömer ki-
tabında değindiği konuları özenli bir şekilde toparlayarak hem tütünün za-
rarları hem sosyal ve bireysel hayattaki olumsuz etkilerini veciz şekilde 
ele almış, tütünün vergilendirilmesiyle ilgili çeşitli bilgileri de ekleyerek 
çalışmasını nihayete erdirmiştir. 

VIII



Dr. Besim Ömer’in bu kıymetli çalışmasının bugünün nesilleri için 
de değerli bir kaynak vazifesi göreceği umuduyla çalışmayı dikkatlerinize 
arz ediyoruz. Bu eserden sadece tıp camiası değil, konuya ilgi duyan herkes 
rahatlıkla faydalanabilir. Tütünün kadim geçmişine, zararlarına, toplumsal 
ve bireysel hayat üzerindeki zararlarına dair bilgilerini pekiştirebilir ve 
bundan yaklaşık yüz yıl önce yapılan bir çalışmada tütün ve zararlı alış-
kanlıkların ne şekilde ele alındığına dair bilgi ve kanaat sahibi olabilir. 

Eserin, bağımlılıklarla mücadele serüvenimiz başta olmak üzere, 
ilim ve kültür hayatımıza yararlı olması dileklerimizle.

 Prof. Dr. Cevdet ERDÖL 
 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
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TRANSKRİPSİYONDA TAKİP EDİLEN USUL

Yayına esas alınan Mükeyyifât ve Müskirâtdan Tütün kitabında 
uygulanan transkripsiyon usulleri şöyledir:

● Metin genel olarak 12 puntodur. Dipnotlar 10, tablolar ve indeks 
11 puntodur.

● Metnin imlâsı günümüz Türkçe kurallarına uygun hale getirilmeye 
çalışılmıştır. Paragraflar, konu başlıkları ve yan başlıklar mümkün olduğu 
ölçülerde korunmuştur. Konu başlıkları ve an başlıklar koyu puntolarla 
dizilmiştir.

● Osmanlıca metinlerin günümüz harflerine nakli sırasında hafif bir 
transkripsiyon uygulanmıştır. Arapça ve Farsça kelimelerde ayn  ̒  ,  hemze 
ʼ  karakteri ile gösterilirken apostrof olarak  '  sembolü kullanılmıştır. 
Arapça ve Farsça kelimelerdeki uzatmalarda küçük harflerde â, î, û; büyük 
harflerde Â, Î, Û şekilleri tercih edilmiştir.

● Yer ve şahıs isimlerinde transkripsiyon uygulanmamıştır. Bu tür 
kelimelerde inceltmeler şapka  ˆ  karakteriyle gösterilmiştir.

● Hicrî ve Rumî tarihlerin Milâdî karşılıkları bulunarak köşeli 
parantezde verilmiştir.

● 305, 328 şeklinde yazılan tarihlerin önüne köşeli parantezle [1] 
konarak rakam hem ikmal edilmiş hem de daha rahat anlaşılabilir bir hale 
getirilmiştir. [1]305, [1]328 gibi.

● Osmanlıca metinde unutulan, eksik bırakılan veya hatalı okunan 
kelimeler, tarafımızca düzeltilmiş ve ikmal edilmiştir. Düzeltmeler 
ve metinde eksik bırakılan kelimeler köşeli parantezde [  ] şeklinde 
gösterilmiştir. Hatalı okumalarda ise, kelimelerin aslı yazıldıktan sonra 
yine köşeli parantezde doğru okunuşları verilmiştir.
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● Her türlü yerli veya yabancı kitap, risale, mecmua, vb. basılı 
eserler italik dizilmiştir.

● Ayet, hadis, atasözü, vecize, kelâm-ı kibar ve şiirler italiktir. 
Arapça ve Farsça olanlarının çevirileri dipnotlarda verilmiş ve kaynakları 
mümkün olduğu ölçüde gösterilmiştir.

● Batı kaynaklı yer, şahıs, kurum vb. kelimelerin imkânlar ölçüsünde 
orijinal yazılışları bulunup verilmeye çalışılmıştır. Bulunulamadığı 
takdirde okunuşuyla yetinilmiştir.

● Transkripsiyon metinlerinde büyük ölçüde Mükeyyifât ve 
Müskirâtdan Tütün’ün Osmanlıca dizgisi sırasında kullanılan sembol, 
çizgi, motif vb. uygulamalara yer verilerek eski ile yeni arasında tarihî bir 
bağ kurulması hedeflenmiştir.
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Mükeyyifât ve Müskirâtdan Tütün

1

İFÂDE-İ MAHSÛSA

Âsâr-ı sıhhiye tahrîrindeki iktidâr ve istiʻdâdı müteʻaddid âsâr-ı 
nâfiʻaları ve bâ-husûs Sıhhatnümâ-yı Etfâl ile yine vâsıta-i âcizânemle 
bundan evvel neşrolunup mazhar-ı rağbet-i umûmî olan Sıhhatnümâ-yı İz-
divâc nâm eserleri ile de müsbet ve müsellem olan Doktor Besim Ömer 
Bey'in işbu eser-i nâfiʻlerini de bizim "Osmanlı Kütübhânesi" iʻdâdı meyâ-
nında bulundurmağı arzu etmişizdir.

Cevher-i kimyeviyesi mahzâ "nikotin" taʻbîr olunur bir semm-i 
kâtilden ibâret bulunan ve binâenaleyh hayât-ı benî beşer üzerine olan sû-i 
teʼsîrât ve envâʻ-ı mazarrâtıyla "ümmü'l-habâset" ıtlâkına bi-hakkın şâyân 
olan tütün beliyyesinden bahseden şu eserin muharriri âfet-i mezkûrun 
târîh-i keşfinden bu âna kadar gerek lehinde ve gerek aleyhinde idâre-i 
kelâm ve ifâde-i merâm eden bi'l-cümle ulemâ ve hukemâ ve etıbbâ ve 
bazı hükümdârânın ârâ ve efkârını yegân yegân bast u beyân ile bu bâbda 
kendilerinin de mülâhazât-ı dakîka ve mütâlaʻât-ı amîka-i mahsûsalarını 
serd ü ityân ediyor.

Tütünün cism-i insânı er geç harâb ü yebâb etmeğe pek müstaʻid 
bir semm-i kâtil olduğu şimdiye kadar erbâb-ı fen ve tabâbet taraflarından 
vâkiʻ olan keşfiyât-ı fenniye ve tecârüb-i tıbbiye ile bu bâbda tutulan ista-
tistiklerden anlaşılmışdır.

El-hâsıl muharrir-i mûmâileyh şu eserleriyle bu zehr-i cihângîrin 
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taht-ı hüküm ve teʼsîrinde bulunan tütün tiryâkîlerini bile iknâʻ ve henüz 
mübtelâ olmayanları da mümkün mertebe îkâz ve ikrâh edecek derece 
delâil-i kaviye-i mukniʻa ile isbât etmekde olduğundan şu eserin mütâ-
laʻası gerek tütün beliyyesine mübtelâ olan ve gerek onun sû-i teʼsîrinden 
kâmilen emîn olmayan herkesçe dahi mûcib-i intibâh olacağı şübhesizdir.

Gerçi âcizleri mükeyyifâtdan hiçbiriyle ülfet ü iʻtiyâdım 
olmadığından tütün mübtelâ ve tiryâkîsi bulunanların ne derece müşkilât 
veya sühûletle terk edebileceklerini tamâmıyla keşfedemem. Ancak şunu 
diyebilirim ki tütün içenlerden şu eseri bir defacık mütâlaʻa edenler ömr-i 
azîzlerinin kıymetini az çok bilir ve vücûdlarının yalnız kendi nefisleri için 
değil ıyâl ü evlâdlarına ve hemcinslerine de bekâsı elzem olduğunu bir 
kere nazar-ı iʻtibâra alırlar ise artık kendi paralarıyla kendi vücûdlarının 
göz göre göre mahvına çalışmayacakları ve binâenaleyh bütün bütün vaz 
[vazʻ] geçecekleri gibi kırk yıllık tiryâkîlerin de hiç değilse taʻdîl ve tahfîf 
edecekleri me’mûl-i kavîdir.

Muharrir-i mûmâileyhin mükeyyifâtdan kahve, çay, afyon, esrâr ve 
müskirât hakkında dahi tertîb ve te’lîfine himmet buyurdukları eserlerin de 
kütübhânemize dâhil olmak üzere derdest-i tabʻ bulunduğu bi'l-münâsibe 
tebşîr olunur.

Kitâbcı Arakel
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MUKADDİME

Baʻde edâ-yı mâ-vecebe aleynâ1

*

Hiçbiriyle ülfetsizliğimden midir nedir bilmem daha talebeliğim 
zamânında bile tütün, afyon, esrâr gibi envâʻ-ı mükeyyifât ve bâ-husûs 
müskirât mübtelâlarına tesâdüf etdikçe ahvâlleri nazar-ı dikkatimi celb 
ederek bazı tetebbuʻâta kalkışmış ve gerek mükeyyifât gerekse müskirâtın 
hadd ü hasrı olmayan mazarrâtını gördükçe tahkîkâtımı bi't-tevsîʻ arkadaş-
larımın maʻlûmu olduğu üzere mazbûtâtımı kitâb hâline koymağa çalışa-
rak en sonraki risâle-i imtihâniyemi dahi "alkolizm" üzerine takdîm etmiş 
idim. Alâ-hâlihî tabʻ ve neşrince vaktiyle mazhar-ı teşvîk buyurulduğum 
bu risâle-i fennî olup herkesi o derece müstefîd edemeyeceği görüldüğün-
den bi'l-ikdâm daha bir takım tevsîʻât ve nakliyât ile istifâdegâh-ı umûmî-
ye arza şâyân olmak üzere işbu kitâbı takrîben bundan bir buçuk sene mu-
kaddem ikmâl etdim.

Mes’ele-i sâbıkada hudûd-ı Yunaniye'ye me’mûr buyurulmuş

* "Üzerimize düşeni yaptıktan sonra".
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ve orada tutulduğum mühlik bir hastalıkdan hayli zamânlar muztar kalmış 
olduğumdan kitâbın tabʻ ve neşri biraz teehhur etmiş ve her çend bu müd-
det ve husûsan İstanbul'dan müfârakatla serhadd-i vatanda bulunduğum 
hengâmda mükeyyifât ve müskirâtdan bâhis bazı makâleler yazılmış ve 
risâleler neşredilmiş ise de bu misilli kitâbların tekessürü her hâlde mû-
cib-i istifâde olduğu hakkındaki iʻtikâdım ber-karâr bununla berâber her-
kesçe olduğu gibi âsâr-ı mesâʻî ve ikdâmât-ı âcizânem dahi nazarımda pek 
kıymetdâr olduğundan Mükeyyifât Müskirât'ı bugün meydân-ı intişâra arz 
ve vazʻa cür’etyâb oldum.

Emrâzdan tahaffuz için esbâb-ı emrâzı ve li-ecli'l-müdâvât "te-
dâvî esbâbdadır" kâʻidesini tabîb bulunduğum cihetle nazar-ı imʻân ve 
dikkatden dûr tutmadığımdandır ki mükeyyifât ve müskirâtın netâyic-i 
menhûse ve vahîmesi olan ahvâl-i müellimeyi tedâvî ile şifâsâz olmak 
husûsunda lâzım gelen vesâiti irâʼe ve beyândan mukaddem bunların is-
tiʻmâlindeki mazarrât-ı adîdeyi sûret-i vâzıhada göstermeğe çalışdım ve 
indiyâta atfedilmemek üzere bu bâbdaki akvâl ve ahkâm-ı etıbbâ ve hu-
kemâ ve ulemâyı serd ü ityân eyledim.
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Ülfet ü iʻtiyâddan adem-i halâs cibilliyet-i beşeriye mukteziyâtından 
ve âdât-ı kabîhanın mazarrâtını irâeyi tevbîh u tekdîrden addedenler bulu-
nabilirse de asıl sadedimiz olan müskirâta asırlarca süren iʻtiyâdı bir neh-
yin koca bir ümmetden hem de birden ve ilâ-mâşâallah refʻ u izâle etmiş 
olması gibi bir burhân-ı kâtıʻ ve cemʻiyet-i beşeriyede pek çok iʻtiyâdât-ı 
sakîmeyi tağyîr ve ıslâh hizmetini derʻuhde eden kavânîn ve şerâyiʻ kar-
şısında ülfet ü ihtiyâtdan adem-i halâs cibilliyet-i beşeriye mukteziyâtın-
dandır zehâbı hiç de doğru olamaz. Bunun gibi âdât ve iʻtikâdât-ı bâtıladan 
halâs için onların evvelce mazarrâtını irâʼe dahi etıbbânın vezâifi hâricinde 
kalamaz.

Nasıl hâric kalsın, tabîb-i hâzık, marazı aslından yani sebebi na-
zar-ı dikkate alarak tedâvî eyler ki bu hâlde esbâbı zikr u beyân âdâtın 
mazarrâtını irâʼe ve ityân tedâvî cümlesindendir. Vazîfe-i tabîb mütekey-
yifîn ve ayyâşînde sûret-nümâ olacak ihtilâlât ve ârızâtı tedâvîye ve be-
liyye-i iʻtiyâd ve ibtilâ netâyic-i menhûsesinin refʻ-i vahâmet ve tahfîf-i 
elemine inhisâr etmeyip belki bu bîçâregânı sebebin devâmıyla marazın 
teşfiyesi kâbil olamayacağından îkâz ile bi't-tedrîc iʻtiyâdât-ı kabîhalarını 
terk
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ettirmek ve daha belâyı işret ve tekeyyüfe giriftâr olmamış bahtiyârları 
bunların mazarrât-ı adîdelerini irâʼe ile alıştırmamak etıbbânın vezâif-i 
mukaddesesi dâhilindedir.

Mükeyyifât ve müskirâta ibtilânın netîce-i elîmesi olup bilâhare teşfi-
yesi hemen muhâl hükmüne giren emrâz ve âfâta uğramamak için bunların 
mazarrâtını irâʼeden başka ne çâre olabilir? İktizâ-yı tabâbet mülk-i vücû-
da istîlâ-yı marazdan mukaddem esbâb-ı emrâzı sûret-i vâzıhada beyân ve 
zuhûr-ı emrâzdan sonra müdâvâtdır.

Hulâsa bu kitâbın neşrinden maksad-ı yegânem cemʻiyet-i beşeri-
yeyi kökünden sarsacak derecede urûk-ı milel ü akvâma nüfûz ile sıhhat-i 
umûmiyeyi ve saʻâdet-i müstakbeleyi tehdîd ü ihlâl eden mükeyyifâtın ve 
bilhâssa müskirâtın mazarrât-ı adîdesini ve beliyye-i iʻtiyâd ile zuhûr eden 
emrâz u âfâtı ve ihtilâlât ve ârızâtı ve bunlardan suver-i tahaffuz ve istih-
lâsı beyân ve inbâ ve böylece uhde-i tabîbâneme terettüb eden vazîfeyi îfâ 
olduğundan mesâʻî-i âcizânem mesleğime muvâfıkdır iʻtikâdındayım ve 
minallahi't-tevfîk.

Doktor Besim Ömer
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    MÜKEYYİFÂT     

Tütün

Tütün nedir? Tabac, yani tütün Amerika'dan getirilme "fenn-i ne-
bâtat"da "fasîle-i bâzincâniye"de bulunan ve "nicotiana tabacum" denilen 
nebâtın yapraklarına verilmiş bir isimdir. Tabac kelimesi Antil adalarından 
küçük bir adanın ismi olan "tabago" lafzından gelmiş. Lisânımızdaki "tü-
tün" kelimesi ise "tüten"in muharrefi olsa gerekdir.

Târîh-i âleme bir nazar olunduğu hâlde görülür ki eşcâr u ezhârın 
ve'l-hâsıl bi'l-cümle nebâtât ve eşyânın hîn-i hilkatinde eski dünyâmızda 
tütün denilen mühlik nebât halk ve tekvîn buyurulmamış idi.



19

Dr. Besim Ömer



20

Mükeyyifât ve Müskirâtdan Tütün

8

Eski zamânlarda dünyânın "eski" kıtʻasında mutavattın "eskiler" 
nezdinde tütün gayr-ı maʻlûm idi. O vakitler uzun çubuk, lüle ve kese ve 
sigaralık, tütün kutusu vesâire gibi tütünün birer müşevvik-i istiʻmâli ad-
dolunmağa sezâ eşyâ pederden evlâda intikâl etmez ve husûsuyla çubuk 
gibi vücûdu hiç de lâzım olmayan bir takım edevât-ı zî-kıyem cevâhirle 
tezyîn edilmezdi.

O vakitki ahâlî lezzeti acı, râhiyası kerîh olan böyle bir nebâtı ne 
dişler arasında çiğner ne de teneffüs gibi hayâta hâdim ve lâzım bir fiʻl-i 
gayr-ı kâbilü't-terkîn îfâ ve icrâsını derʻuhde eden aʻzâyı soba borularına 
döndürürlerdi.

Nevʻ-i benî beşer tütünsüz sâir belâyâ-yı mübreme ve kazâyâ-yı 
müdhişe ile berâber pek güzel yaşar ve oldukça uzun bir zamân idâme-i 
hayâta muvâffak olurdu.

Tûfânın hilkat-i âlemden 1656 sene muahhar ve mîlâd-ı İsa'dan 3146 
sene mukaddem vukûʻunu kabûl eder ve tütünün eski dünyâmıza naklini 
Kristof Kolomb ve rüfekâsının avdeti zamânı farz eder isek bu mühlik 
nebâtın takrîben altmış üç asır (altı bin üç yüz sene) arz-ı
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vücûd ve dûd-ı sem-âlûduyla insânları bî-hod edememiş olduğu meydâna 
çıkar.

Mîlâdın 1492 senesinde idi ki iddiʻâsını dimâğına sığdıramayanlarca 
bir budala zannedilen ve fakat muvaffakiyet ve avdetini görenlerce bir dâhî 
addolunmağa sezâ olan Kristof Kolomb'u hâmil-i sefîne (sefine-i Nuh'dan 
toprak taharrîsine giden güvercin gibi bir şiddetli tûfân-ı iʻtirâz arasından 
çıkarak) mahall-i mechûle bâdbân-güşâ-yı teveccüh olmuş idi. Zalâm-ı 
cehâlet içine düşmüş bir nûr-ı hakîkat gibi bir zamân deryâ-yı tereddüd 
içinde çalkalandıkdan ve hattâ nevmîd-i muvaffakiyet olan tâife ve ave-
nesi: "Avdet edelim!" feryâdını ta âsmâna resîde ettikden sonra o zamâna 
kadar görülmemiş ve belki vücûdu kimsenin zihnine bile gelmemiş bir 
yeni cihânın -ufk-ı âmâl içinde görünmeğe başlamış olan ihtimâlât-ı mu-
vaffakiyet gibi- bir sâhil-i baʻîdini gördüler ve nihâyet keşfine muvaffak 
oldular. Bir cihân ki, havâ-yı nesîmîyi taʻtîr eden ezhârı ve eşcârın tezyîn 
ü tezhîbine bâdî esmârı başka bir levn-i manzarada, kimi görülmemiş bü-
yüklükde, kimi işitilmemiş küçüklükde,
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bazısı ihtiyâr-ı samt u sükût ile susmakda ve bazısı her tarafı aksi's-se-
dâ içinde bırakmakda olan tuyûru başka bir tüyde. Avrupa'dan eser yok! 
"Yeni Dünyâ"

Sekenesi vahşi, bazısı havf u haşyete dûçâr olarak firâra şitâbân ba-
zısı da netîce-i hâle muntazıran kemâl-i hayret ve taʻaccüble etrâfa nigerân 
olurlardı.

Erkekleri sabâhdan akşâma kadar oyunlarla iştigâl ederler ve yük 
hayvânâtı addolunan kadınlara ise bütün gün iş gördürürlerdi. Bunlar 
yekdiğerine arz-ı muhabbet ve dostî için elleriyle musâfaha değil belki 
burunlarıyla -taʻbîri câiz ise- muânefe ederler ve Kürdlerde görüldüğü üzere 
kulaklara asılan küpe yerine burunlarına birer halka (halhal) geçirirlerdi.

Bu vahşî ahâlî ırkımızdan cildlerinin kırmızıca olmasıyla ayrılırsa 
da diğer husûslarda aramızda müşâbehet mevcûddur. İhtilâf, âdât ve ah-
lâktadır.

Âlem-i garâib ıtlâkına şâyân olan bu yeni cihânda İspanyolların en 
ziyâde nazar-ı dikkat ve istiğrâbları bir şeye inʻitâf etdi, o da Hindlilerin 
yani yerlilerin tabîʻî
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ve gülgûnî olan dudaklarında uçlarından biri işʻâl edilmiş bir küçük boru-
nun rü’yeti ve ağızlarıyla burunlarından bir dumanın hurûcu idi ki bu hâl 
aslâ tabîʻî görünmeyerek iʻtiyâd ve taklîdin bir yâdigârı addolunmuş idi.

Dumanı çıkan bu ot Hindiler meyânında "petun" nâmıyla maʻrûf bir 
nebâtın kıvrılmış yapraklarından maʻmûl tabaccos yâhûd tabanos idi.

Avrupalıların taharrî ve cüst [ü] cûya olan meyilleri iktizâsından 
olarak bu şeyi kendileri de tecrübe etdikleri zamân nebâtın acılığı ve 
kerîh olan râhiyası ile berâber "baş dönmesi", "bulantı", "kay’" gibi 
zehirlenmenin kâffe-i alâimini hissetdiler. İşte bu nebât tütün idi ki bugün 
de aynı acılıkda, aynı kerâhetde ve aynı şiddetdedir.

Yavaş yavaş İspanyollar da yerliler gibi bu acı dumanı teneffüse 
alışmışlar ve memleketlerine avdetlerinde tütün tohumunu nakil ile gerek 
İspanya'da ve gerek Portekiz'de ekmişler ve bu cihetle 1518'de Avrupa'ya 
tütünün intişârı için bir mahal hâzırlamışlardır. İspanyollar Amerika'dan 
tütün tohumunu
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aldıklarına mukâbil Fransızların "âb-ı hayât" taʻbîrinden ziyâde "âb-ı 
memât" ıtlâkına şâyân olan rakıyı bırakarak "mübâdele-i sümûm"da bu-
lunmuşlardır.

Bîçâre yerliler! "Cehalet-tütün-rakı" gibi üç belâ-yı mübremin ve 
medenî Avrupalılar tarafından gördükleri zulüm ve taʻaddînin taht-ı teʼsî-
rinde bugün hemen külliyen mahvolup gitmişlerdir.

1558'de Portekiz'de Fransa sefîri olan Nicot toz hâline ifrâğ edilmiş 
olan nebâtı yarım baş ağrısına mübtelâ olan Fransa Kraliçesi Catherine de 
Medici'ye takdîm eyledi. Müşârunileyhânın enf-i azamet-fürûşu gıcıklan-
dığından birçok kereler aksırdı ve baş ağrısı da geçdi ve otun bu hastalığa 
ilâc olduğu her tarafa aksetdi. Catherine enfiye çekmeğe artık ihtiyâcı kal-
madığı hâlde o zehrin istiʻmâline yine devâm eyledi ve bu âdet-i kerîhenin 
ribka-i esâretine gerdân-dâde-i itâʻat oldu. Kurenâ ve nüdemâ ise kraliçeyi 
taklîd eylediğinden azametli burunların hemen kâffesini "kraliçe 
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tozu" aksırtmağa başladı. Ahâlî de bu bâbda güzel mukallidliğe muvaffak 
olduğundan artık tütünü bir tarafdan toz hâlinde burunlarına, diğer cihet-
den duman sûretinde ciğerlerine çekmeğe ve yapraklarını dişlerinin arala-
rında çiğnemeğe başladılar. 

Amerikalılar tütünün yalnız dumanı ile iktisâb-ı zevk u safâ etdikleri 
hâlde Avrupalılar daha terakkî ederek burunlarına çekmeğe, dişleri arala-
rında çiğnemeye alıştılar. Ne terakkî!

1617'de tütün Brezilya'dan Hind'e ve oradan Siyam'a, Çin'e ve 
bi'l-cümle memâlik-i şarkiyeye intişâr eylemişdir.

Hicretin 1010 târîhinde Frenkler emtiʻa-i ticâriyelerini hâmil sefî-
neleriyle tütünü İstanbul'a nakil ve idhâl etdiler. Demek ki tütün de illet-i 
müdhişe-i maʻhûde gibi Frenk yâdigârı imiş! Eskiden beri keyif çatmakda 
yed-i tûlâsı olan ahâlîmiz Frenklerin tütün hakkında beyân etdikleri tür-
rehâta ve bu bâbdaki teşvîkât-ı bedhâhâneye aldanarak onlar da çubukları-
nı tütdürmeğe, enfiye çekmeğe başladılar.
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Tütünün istiʻmâli ibtidâ ulemâ-i dîniyenin enzâr-ı dikkatini celb et-
mişdir. Bir takımı hurmetine, kerâhetine zâhib olup cevâmiʻ-i şerîfede vaʻz 
u nasîhat eder, bir takımı yani ibtilâ erbâbı ise ibâhatına hükmeder giderdi.

İstanbul'da Şeyh İbrahim Efendi2

* büyük mübâhaselerde bulunarak 
tütünün terk-i istiʻmâli hakkında Sultân Mehmed Câmiʻ-i Şerîfi'nde vaʻz u 
nasîhat ve hurmetine dâir fetvâ sûretlerini duvarlara taʻlîk etmiş idi. Lâkin 
tiryâkîlerin kulaklarına bu bâbdaki sözler "vız" gelirdi.

1030 târîh-i hicrîsinde -ki genç Sultân Osman hazretlerinin zamân-ı 
hümâyûnlarına mütesâdifdir- birinci defa olarak tütünün istiʻmâli şiddetle 
menʻ olunduysa da müşârunileyhin şehâdetlerinden sonra bu memnûʻiyet 
kendiliğinden kalkmış idi.

*   İbrahim Efendi Risâle-i Duhâniye'sinde der ki: "Bin on bir senesinde İngiliz nasârâ-
sından Rum iklîmine ahbes eşyâdan olan duhân geldi. Bir risâle gördüm Rum'da te’lîf 
olunmuş ulemâ-i âmilîn ve evliyâ-i ârifînden imiş. Duhân harâmdır deyu tasrîh etmiş 
ve etmiş ki duhânın hurûcu arz-ı nasârâdandır: Ona şimdi İngiliz derler ve dahi der 
ki her kim duhân içerse İngiliz kâfirinin seyyiesin icrâ eder ve onlara muʻîn olup 
bidʻatlarını kavî kalır [kılar]".
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1040 târîhinde kahramanlığı kadar dîndâr ve dîndârlığı kadar hakîm 
olan Sultân Murad-ı Râbiʻ evâhir-i saltanatlarında kahvehâneleri dolaşıp 
sedd-i bâb-ı mesâvî eylemiş ve bazen yangına sebebiyet verdiği cihetle 
tütünü külliyen yasağ ederek hattâ bu yolda pek çok âdemlere şiddetle 
mücâzât eylemişdir3

*.

Bu derece şiddet-i memnûʻiyetden ahâlî tütünü çubuk ile içemeyip 
tütün yapraklarını döğerek "burun otu" ismiyle burunlarına çeker ve bu 
vechile keyif çatarlardı. Maʻamâfîh yenlerinde, ceyblerinde yine kısa çu-
buklar taşıyarak pek çokları gizli gizli o iʻtiyâd-ı kerîhe devâm ederlerdi. 
Hattâ bazı zurefâ-yı asr:

Zararsız bir duhân hakkında neyler bunca dikkatler

Duhân-ı âh-ı mazlûmânı menʻ eylen, hüner oldur4

şiʻriyle bu memnûʻiyete taʻrîz etmekde idiler.

*  Hazret-i Murad tütünü külliyen yasağ eylemiş olduğundan tiryâkînin biri bir çukur 
kazıp içine girmekden ve orada tütün içmekden başka çâre bulamamış. Lâkin çi-fâide 
ki tiryâkî bu sefer de yakayı ele vermesiyle huzûr-ı pâdişâhîye getirildiğinde "Pa-
dişahım! Fermân ve irâden rûy-ı zemînde, dünyâda hüküm-fermâdır. Yerin altına

4   "Zararsız bir duman için bu kadar uğraşmanın ne gereği var? Asıl hüner, mazlûmların 
âhının dumanına engel olmaktır".
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Pâdişâhın vefâtından sonra tütün kâh menʻ olunmuş ve kâh ruhsat 
verilerek iş sürüncemede kalmışdır. Nihâyet Şeyhülislâm Bahai Efendi 
halline fetvâ verdiğinden artık taʻammüm eylemişdir.

Tütünün halline fetvâ verildiği ve istiʻmâli bu kadar taʻammüm et-
diği hâlde ulemâdan yine bir takımı hurmetinde ısrâr etmekde idiler. 1241 
sene-i hicrîsinde [1826] -Sultan Mahmud-ı Sânî'nin devr-i adâletine musâ-
difdir- tütünün istiʻmâline katʻiyen cevâz verildi.

Tütün hakkında mübâhasât-ı dakîka ve şerʻiyyede bulunan ulemâ-i 
kirâmdan bazıları şunlardır:

İbrahim-i Lekânî, Hâdimî, eş-Şeyh Ali el-Üchûrî, Şeyh Muhammed 
er-Refiʻî el-Hüseynî, Hüsameddin el-İstanköyî, Muslihiddin, Muhammed 
Gurseddin, Mustafa bin Muhammed, Esad bin Sadeddin, İbnü'l-Hümâm, 
Ebu'l-Bekâ, Ahmed el-Harirî, İsmail el-Maraşî, Kadı Abdurrahim. Ulemâ-i 
mezkûreden bir takımı gerek Arabca ve gerek Türkçe duhânın hurmeti 
hakkında risâleler yazmışlar ve bir 

 âhirete de şâmil ve nâfiz olamaz” deyince bu lakırdı pâdişâhın hoşuna gitmiş ve ken-
disi de yakayı kurtarabilmişdir.
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takımı ise kezâ risâle tarzında cevâblar vermişlerdir. 

1492-1885

1. 390 sene evvel Yeni Dünya'dan bir yâdigâr-ı kıymetdâr (?) olmak 
üzere getirilen tütün eski dünyâmızı istîlâ ve ahalîsini emrâz-ı mühlikeye 
mübtelâ eylemiş ve eylemekde bulunmuşdur.

2. Etıbbâ ve kimyâgerler tütünün bir semmi hâvî olduğuna müttefik 
bi'r-re’ydirler.

3. Ne yolda kullanılırsa kullanılsın tütün tiryâkîlerini ızrâr eylemek-
dedir.

4. Kimyâ tütünde bir mâdde-i semmiye keşfederek Nicot'nun ismini 
ihtar etmek üzere "nikotin" tesmiye eylemişdir.

5. Tecârüb-i adîde ve mukniʻa ile müsbetdir ki nikotinin bir damlası 
bir kelbi ihlâk eyler.

6. Tütünün dumanı bütün dumanlardan ziyâde insânı tesmîm eyler.
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7. Kanlı bir yara üzerine dökülen bir tutam tütün bir öküzü itlâf ey-
lemişdir.

8. Haşlanmış tütünün suyu bir köpeğe içirilecek olsa o anda ihlâk 
eyler.

9. Bir zât habâset-âlûd akrabâsından birinin mîrâsına konmak için 
dudaklarına nikotin sürmüş ve bîçâre adamcağız ihtilâcât-ı şedîde içinde 
helâk olup gitmişdir.

10. Diğer bir zât da dünyâya yed-i ihtiyârı ile gelmediğini düşü-
nemeyerek ümîdsizliğe düşmüş, me’yûs olmuş, nikotin içmekle o anda 
teslîm-i rûh eylemişdir.

11. Başlarındaki keli iyi etmek üzere üç çocuğun başını tütün suyu 
ile yıkamışlar ve yirmi dört saat sonra üçünü de âhirete göndermişlerdir.

Mübâhasât-ı amîka ve dakîkadan sonra tütünün mazarratı ve daha 
doğrusu bir sem olduğu ve bu cihetle istiʻmâl edenleri dâimî sûretde azar 
azar tesmîm eylediği bir dereceye kadar
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anlaşıldığı hâlde niye içiyoruz? İlk defa içenler kendilerinde baş dönmesi, 
bulantı, kay’ gibi hâlât-ı maraziye hissederler. Bu hâli her tütün içen tasdîk 
eder. Eğer bu teessürât-ı evveliye tahattur olunacak olsaydı bugün tütün 
içmekde hiç kimseye tesâdüf olunmazdı. Lâkin taklîd ve iʻtiyâd her şeye 
tahammül etdirir. Karşınızda birini tütün içer görseniz onu taklît etmek 
hevesine düşersiniz. Çünkü mahrûm bulunduğunuz bir saʻâdetden onun 
istifâde etdiğine kâniʻ olur ve bu yolda hüküm verirsiniz. Tabîʻat-ı insâ-
niyede görülen şeyi yapmak ve iyiden ziyâde fenâyı taklîd etmek merkûz 
olduğundan taklîde her zamân arzu gösterilir. İşte o taklît ve iʻtiyâd eseri-
dir ki enfiye kutusunu yanından ayırmaz ne kadar âdemler, tütün kutusunu 
cebinden bırakmaz gençler ve hattâ kadınlar, sigarayı elinden düşürmez 
çocuklar, piposunu dudağına, dişlerine iliştirmiş Frenkler görülür! Bunlar 
hep taklîd eseridir.

Vebâ, kolera, muhârebe gibi belâ-i bî-devâ ve dâhiye-i 
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tâkat-fersâ bir millete müstevlî olur ve bu sûretde birçoğunu ihlâk ü ifnâ 
ederek geçer gider.

Lâkin tütün vesâir mükeyyifât ve müskirât bir kere müstevlî olur-
sa nice asırlar devâm edip ve belki ile'l-ebed gitmeyip mübtelâ olanları 
diyâr-ı âdeme gönderir durur.

Emrâz-ı mühlikenin birçoğu tütünün kesret-i istiʻmâlinden ileri ge-
liyor. Tabîb, baʻde'l-muʻâyene "seretân-ı lisân" nâmında dil üzerinde pey-
dâ olan ve beyne'l-ahâlî "incitme beni, incitirim seni" cümlesi ile maʻlûm 
bulunan uru ve "hunnâk-ı sadr"ı vesâireyi tütünün derûnundaki nikotine 
kehhâl, ihtilâlât-ı basariyenin pek çoğunu tütün dumanına, diş üstâdı diş-
lerin çürüyüp ağırmasını [ağarmasını] ve elvân-ı sedefiyelerinin izâlesi ile 
sararmasını tütüne atfeyliyor.

Tütünün sûistiʻmâli ile bir de küûlün yani müskirâtın kesret-i is-
tiʻmâli birleşecek olsa artık vücûd-ı
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beşerin gerek maddî ve gerek maʻnevî ne derece sukût u hübût edeceği 
düşünülsün!

Tütün ki: 

1) Vücûdu beslemez, 

2) İştihâyı tenkîs eder, 

3) Dimâğa teʼsîr eyler, 

4) Emrâza bâdî olur,

İstiʻmâli ve bâ-husûs ifrâtı her hâlde muzırdır. 

Tütün - Mücâzât - Vergi

Enfiye çeken ve tütün içenlere edilen mücâzât ve Fransa'da tütünden 
alınan resmin terakkîsi târîhçe câlib-i nazar-ı dikkat ahvâldendir.

Memâlik-i Muhtelifede Mücâzât

Avrupa'nın her cihetinde meserret ve memnûniyeti celb etmiş 
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olan tütün gâyet şiddetli memnûʻiyetlere uğradı. Pâdişâh ve kralların bir-
çoğu ahâlînin sıhhatine muzır olan böyle bir mâdde-i mühlikeyi menʻ et-
diler.

1580 İngiltere Kraliçesi Elizabeth gibi birçok hükümdârlar tabakala-
rı müsâdere etdirdiler. Bu zamânda köylüler cevizden lüle, samandan çu-
buk; zenginler ise gümüşden pipolar kullanmakda idiler. Tütün de gümüş 
bahâsına idi. 

1600 Papa Sekizinci Urban enfiye çekenleri ve kiliselerde tütün 
içenleri aforozladı. Ahâlî arasında revâc bulan altın ve gümüş kutuların 
müsâderesine müsâʻade eyledi. 

1610 İngiltere'de tütün kullananlar salb ile mücâzât edildi.

1625 İngiltere krallarından Birinci Jack, tütün içmeyi âmâl-i şeytâ-
niyeden addeyledi.

1631 Sultân Murad-ı Râbiʻ tütün içenleri ve enfiye çekenleri 
şiddetlice mücâzât eylerdi.

1635 Fransa krallarından On Üçüncü Louis zamânında bu nebâtın 
fürûhtu yalnız eczâcılara inhisâr
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etmiş idi. Kânûna mugâyir hareket edenler tâziyâne-i te’dîb altına verilirdi.

1638 Bu zamânda meşâhîrden Richelieu: "Fâidesiz ve teʼsîrsiz kam-
çı yerine, fâideli vergi ve resm daha evlâdır" demişdir.

Acem şâhlarından Şah Sofi [Safi], tütün içenlerin üst dudaklarını ve 
enfiye çekenlerin başını kestirdi.

On yedinci asır bidâyetinde Rusya İmparatoru Michail Federoviç tü-
tünü şiddetle yasağ ve tiryâkîleri teʼdîb ve mücâzât ederdi5

*. Büyük Petro 
tahta cülûs eyledikden sonra tütün Rusya'da taʻammüm eylemişdir.

Bunca memnûʻiyetler boşa çıkdı. Şiddet-i mücâzât, cezâ-i nakdî, 
müsâderât, tehdîdât ve hattâ iʻdâm bile tütünün intişârına hâil olamadı.

*  Bu bâbda adâlet-i Moskoviye, menâhiri delmek ve içerisinden bir çubuk geçirerek 
sokaklarda vesâir yerlerde alâ melei'n-nâs teşhîr etmek idi.
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Gâyet batâetle icrâ-yı teʼsîr eden böyle bir semmin muhâtara ve teh-
likesini kimse aklına sığdıramıyordu. Mücâzâtdaki şiddet tütünün bilakis 
intişârına bâdî oluyordu. Onuncu asra kadar Amerika'da bazı vahşîlerin 
kullandıkları mühlik nebât üç asırdan beri her ciheti istîlâ eyledi. Bugün 
tütün istiʻmâli âdât ve ahlâkımızda yerleşmiş ve kendisi esbâb-ı emrâz ve 
sefâlet ve vesâit-i fakr u zarûret arasına sokulmuşdur. Bu yolda şiddetli mü-
câzât görenlere acınır. Çünkü bu hâl diğerlerine ibret olamamış, istiʻmâlini 
menʻ edecek yerde hükûmetler tütüne resm ve vergi vazʻ u tarh eylemiş 
ve ekser mahallerde tütünün beyʻ ve fürûhtunu taht-ı inhisâra almışlardır.

Takrîben iki buçuk asır mukaddem merhûm Kâtib Çelebi tütünün bu 
yoldaki intişârını ve menʻ-i istiʻmâlindeki adem-i kâbiliyeti görerek de-
mişdir ki: "Bundan sonra hükkâm-ı İslâm'a lâzım ve enfaʻ olan budur ki 
Memâlik-i Mahrûse'de her yerde varak-ı duhân için ağır mukâtaʻa bağlayıp 
emînler nasb ederler ve kıyye başına "yarımşar kuruş" mîrî bağlamağa ta-
hammülü vardır ve her şehirde bir mahsûs mekânda beyʻ olunup sokaklara 
yayılmadan menʻ oluna".
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Fransa'da Terakkî-i Resm

Livre başında;

2 liard

1 sou 

5 sou 

10 sou ve biraz daha zammolunduğu hâlde tütün yine kullanıldı. 

1 frank 

2 frank 

3 frank 

4 frank yine kullanıldı. 

5 frank (on iki sene evvel) sûistiʻmâl olunuyor?!

Sarfiyâta gelince; yalnız Paris'de tütün sarfiyâtı günde 500.000 frank 
imiş!

Doktor Jolly diyor ki: "Bu mikdâr iki milyon ahâlînin ekmek para-
sıdır".

Bir Fransız bir Rus kadar, bir İtalyan'dan iki kat ziyâde, bir Alman 
ve bir Felemenkliden üç defa ve bir Belçikalıdan dört defa daha az tütün 
sarf edermiş!
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Tütün Üzerine Resm 
1639 Tütünün istiʻmâli artık taʻammüm eyledi.
"Bu nebâtın heyʼet-i ictimâʻiyeye îrâs eylediği zarar u ziyâna resm 

ve vergi ile mukâbele olunur".
Richelieu

Bu Richelieu vergisi (100 livre için 2 frank) tütün içenler için çok az 
idiyse de devlet için bilâhare çoğa bâliğ oldu.

 

Mâzî Frank
250 sene evvel 50.000
210 sene evvel 250.000
160 sene evvel 4.000.000
100 sene evvel 20.000.000
50 sene evvel 30.000.000
10 sene evvel 300.000.000

İstikbal ?

Resm ve verginin tezâyüdü ile berâber istihlâkât da terakkî eylemek-
de[di]r. Vergi senede vasatî olarak yüzde beş tezâyüd ederse on beş sene 
evvelki 200 milyon 25 sene sonra altı yüz milyon frangı geçecekdir.

Sene Frank
1880 266.000.000
1885 350.000.000
1890 450.000.000
1895 560.000.000
1899 670.000.000

Enfiye çekmekde, tütün içmekde yâhûd çiğnemekde olanlar bu 
âdet-i habîsenin esîri olduklarından âdetlerine devâm için teʼdiye-i resm 
edeceklerdir ki bu cihetle devlet daha istifâde edecek.

Yok, aksine tütünün sarfiyâtı tenâkus ederse bittabʻ resm ve vergi de 
azalacak ve netîce olarak hastahâneler, dârüşşifâlar boşalacak. Daha iyi!
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1874 senesinde tutulan bir istatistiğe göre Fransa'da sene-i mezkû-
rede 742.000.000 Frenk sigarası ve 468.000.000 âdî sigara içilmişdir ki 
herkesin bu âdet-i kerîheye mübtelâ olduğunu farz edersek bir senede va-
satî olarak her şahıs 20 Frenk sigarası ve 13 âdî sigara içmiş olur. Lâkin 
tiryâkîlik gitdikçe taʻammüm ve tezâyüd edeceğinden acabâ on üç seneden 
beri sarfiyât neye bâliğ olmuşdur?

_____

"Tütün Amerika'nın keşfinden beri âlemi teshîr eyledi. Adedi 
900.000.000'a bâliğ olan nüfûs-ı beşer tarafından içilmekde ve çiğnen-
mekde ve burna çekilmekdedir".

Doktor Safray

_____

Tuz ki insân ve ale'l-umûm hayvânâta elzem bir gıdâdır. Ondan ve 
sudan sonra tütün kadar sarf olunan hiçbir mâdde yokdur. Hiçbir millet 
yok ki efrâdı tütün içmesin. Hiçbir iklîm yok ki onda tütün içilmesin!
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Tütün, müskirât gıdâ değildir. İnsân sâhib-i irâde ve ihtiyâr 
olduğundan bu yoldaki âdet-i kabîha ve kerîheden vazʻ geçebilir. Binâena-
leyh zamm-ı resm vâcibdir.

Muzır Olan Üç Şeye Vazʻ-ı Resm

1 Tütün üzerine
Akıl ve sıhhate muzırdır.

2 Müskirât üzerine
3 Süs köpeği Hâneyi, mandırayı, çiftliği muhâfaza edemez.

_____

Muzır ve fâidesiz olan her şeye resm vazʻı pek güzel bir usûldür. 
Tütünün ve müskirâtın sıhhate, vücûda, cemʻiyete, âileye mazarratı müs-
bet olduğu meydândadır. Madamaların kucaklarında taşıdıkları köpeklerin 
hiçbir fâidesi olmadıkdan başka ekseriyâ kudurmakda olan köpekler on-
lardan olduğundan vazʻ ve ahz-ı resm fâidelidir.
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Ya okuyup yazma bilmeyen ve bu cihetle vatanın kendisinden bekle-
diği hizmet ve vazîfeyi hakkıyla îfâ edemeyen etfâl ve eşhâs üzerine resm 
vazʻ etmemeli mi?

_____

Tütünün zannolunduğu kadar değeri ve mesâʻî-i masrûfenin vâridât 
ile nisbeti var mıdır? Zirâʻatın terakkîsi ve ale'l-husûs mugaddî hubûbât 
zerʻinin tekessür u taʻammümü servet-i umûmiyenin ve refâh-ı hâl-i ahâlî-
nin en güzel menbaʻlarıdır.

Fransa sıhhiyûnundan6

* biri diyor ki: "Fransa'da tütün zirâʻatı arâzî-i 
münbitenin 20.000 hektardan ziyâde mahallini hırâsetden menʻ ediyor. Bu 
kadar vâsiʻ arâzî, hakîkî bir sem kâim olmak için ekmek hâsılâtından, buğ-
day zirâʻatından alıkonuyor."

Yalnız bu kadar vâsiʻ bir mahal, hâsılât-ı mugaddiyeden menʻ olun-
muyor. Tütün zirâʻatıyla meşgûl olup da mesâʻî-i ciddiye ve hakîkiyeden 
mahrûm edilen ahâlîyi de nazar-ı dikkate almak lâzımdır.

İlm-i servete vukûf-ı kâmili olan bir İngiliz diyor ki:

"Ne kadar büyük bir sermâye gayb oluyor! Dünyâda ticâretçe

* Dr. Jolly.
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ve insâniyetçe en maʻrûf bir milletin senede yirmi milyon sterlin lirasını 
(500 milyon frank) mahv u hebâ eylediğini, dumana atdığını görmek ne 
derece sezâvâr-ı teessüfdür!"

Tütün Devletçe Bir Menbaʻ-ı Vâridât mıdır?

Tütün Devletçe Bir Menbaʻ-ı Vâridâtdır Deniyor, Doğru mudur?

Tütünün kesret-i istiʻmâli mebâliğ-i külliyenin sarfını mûcib oluyor. 
Bu mebâliğin kısm-ı aʻzamı "devlet"e küllî vâridât getiriyor, güzel. Lâkin 
devlet efrâdın hey’et-i mecmûʻası olduğu ve sen, ben, o da hey’et dâhi-
linde bulunduğumuz hâlde nasıl oluyor da sarhoşluğumuz, tütüne kesret-i 
ibtilâmız ve binâenaleyh maʻlûliyetimiz sana, bana, ona bir menbaʻ-ı vâ-
ridât oluyor? Tütün, müskirât hastahânenin, tımarhânenin, miskînhânenin 
anahtarlarıdır.

_____

Zâyiʻât, netîcesinde bir fâideyi müntic olmayan sarfiyâta denir.
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Hâsılâta destres olmak için mevsiminde zerʻ-i hubûbâta saʻy edilir. 
Bu mesâʻî mâlen ve bedenen bir sarf u istihlâk ise de ileride bir buğday 
tânesinin, bir başak meydâna getireceği hesâb olunursa fâide ve istifâde 
muhakkak görünür.

Şimendiferlerin teksîri ve her cihete temdîdi külliyetli mebâliğin sar-
fına vâbestedir. Fakat sarfiyât-ı mezkûre her ne kadar ziyâde ise de beynel-
milel münâsebâtı ve bir memleket için sühûlet-i ticâreti teʼmîn eyler.

Bir bataklığın tathîri uğrunda birçok paralar sarf olunur. Lâkin bu 
sarfiyât zâyiʻâtdan addolunmaz. Çünkü insânlar bu sâyede "mikrop"ların 
şerrinden emîn ve bu cihetle zehirlenmekden halâs olmağla berâber tathîr 
olunan bunca arâzî dahi kâbil-i zerʻ bir hâle gelir.

Bir mekteb yapılır, şâkirdân meccânen tedrîs olunur. Bu da az mas-
rafla vücûda gelmez. Fakat bu sarfiyât hiçbir vakit zayiʻâtdan addoluna-
maz. Çünkü orada akıl ve zekâ neşv ü nemâ buluyor ki vatanın ümîd-i 
istikbâli de asıl bu nokta üzerindedir.

Bir hastahâne idâresi masârıf-ı külliyenin ihtiyârına vâbestedir. Lâ-
kin cemʻiyet için bu sarfiyât çok değil,
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belki dâʻî-i muhassenâtdır. Hastahâne bir melceʼ-i marzâ ve bir merciʻ-i 
fukarâdır.

Lâkin her şahsın tütüne sarf eylediği meblağ aded-i nüfûsa göre 
hesâb edilecek ve mecmûʻu bir yere toplanacak olsa hâsılât, daha doğrusu 
zayiʻât neye varır?

Bu sarfiyâtın muhassenâtı şöyle dursun, mazarratı müsbetdir. Bunca 
küllî bir meblağ ihrâk ediliyor!  Şahıs, cemʻiyet, millet bu sarfdan ne istifâ-
de ediyor? Hiç. Ne gayb eyliyor? Sıhhat.

Sarf u istihlâk cihetinden bu kadar küllî zayiʻâta bir de tütünün 
zerʻiyle işgâl edilen kilometrelerce arâzî ve bu yoldaki mesâʻî zamm u 
ilâve olunacak olursa istihsâl olunacak yekûnu görüp de insânın taʻaccüb 
ve hayret etmemesi kâbil değildir.

İnsanları En Ziyâde İhlâk ve İfnâ Eden Sümûm

Âlemi En Ziyâde İtlâf Eden Zehirler Hangileridir?
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Müvellid-i maʻdenîden sıçanotu (arsenik) mi?

Müvellid-i nebâtîden hâmız-ı kiyanus-ı mâʼ7

* mı?

Müvellid-i hayvânîden yılan zehiri (zebîb) mi? Yoksa nevʻ-i beşer-
deki müdâhene mi? Hayır. Müdâhane eʻâlîye ser-fürû eyler. Yılan toprakda 
sürünür ve insândan firâr eyler. Sıçanotu ve hâmız-ı kiyanus-ı mâʼ nâdiren 
yani kazâen yâhûd cinâyeten itlâf eyler.

_____

İnsânı dâimî sûretde tesmîm ve ifnâ eden sümûm "sem" gibi kabûl 
olunmayarak havâssa hoşluk getiren, tasavvurâtı îkâz eden ve güzel güzel 
rüyâlara bâdî olan şeydir. 

Kenevir "esrâr" denilen semm-i mühliki, haşhaş afyon ismindeki 
zehri, tütün nikotin nâmındaki mâdde-i muzırayı hâsıl eyler.

Memâlik-i Şarkiyede Esrâr, Afyon, Tütün, Müskirât

Esrâr Acemleri, afyon Çinlileri kabza-i tasarrufuna 

*   Hâmız-ı kiyanus-ı mâʼ (acide cyanhydrique), kiyanus (cyanogène) denilen ve azot kar-
bondan mürekkeb olan bir gaz ile müvellidü'l-mânın imtizâcından mütehassıl renksiz, 
acı bâdem râyihasında sümûmun en şedîdi bir mâyiʻdir.
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geçirmiş ve bunları dâimî bir nevm içinde bırakarak abdâl etmekde bulun-
muşdur. Tütün ise her yerde hâzırdır.

Tütüne munzam olan müskirât her yeri dûçâr-ı hasar etmekdedir.

İki Şeytân

Tütün ve ispirto nâmında iki ümmü'l-habâis sûret-i müterakkiye ve 
gayr-ı mahsûsede efrâd-ı ahâlîyi zabt u teshîr eyledi. Fikir ve zihni körelt-
mekde, vücûdları çürütmekde ve bu cihetle ensâl-i beşere kadar nüfûz ve 
sirâyet eylemekdedir.

Tütün ile ispirto birlikde şahsa, âileye, millete, ırka pek fenâ teʼsîr 
ediyor.

Tütün gamnâk bir zihni fâidesiz rüyâlarla işgâl ve vücûd-u zaʻîfin 
sıhhatini ihlâl eyler. İşte böyle boş ve muzır bir dumanın vereceği keyfe 
kapılarak kendini ve diğerlerini izʻâc ve emrâzı celb ü daʻvet etmeğe ne 
denir?

Tütünün Mazarratı Hakkında Târîhçe Bir Misâl

Maʻlûmdur ki Avrupa'da ibtidâ tütün kullanmağa başlayan
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milletler "Portekiz", "İspanya", "Felemenk"dir. Acaba Portekiz teşeb-
büsât-ı cesûrânesinde hâlâ sâbit o küçük millet midir? İspanya'nın nüfûzu 
hâlâ her iki dünyâya cârî mi? Evvelden denizleri gemileri ile yarmakda 
olan Felemenkliler şimdi uyumuş, uyuşmuş değil midirler?

_____

"Tütün Yeni Dünya'dan eskisini itlâf için gelmemiş mi?"

Michel Montaigne

 

Tütün Nasıl Kullanılır?

Tütün ya çekilerek dumanı ile iktisâb-ı zevk (!) edilir veya çiğnene-
rek veyâhûd burna çekilerek kullanılır.

Tütün ya sigara -gerek Frengîsi gerekse âdîsi olsun- şeklinde içilir 
veya daha ziyâde nikotini hâvî olup tütünden başka bir şey olmayan "tön-
beki" sûretinde "nargile" ile içilir veyâhûd "chique" nâmı verilmiş olan 
tütün yaprakları dişler arasında çiğnenir veyâhûd usûl-i
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mahsûsa ile toz hâline getirilmiş ve bir vakitler "burun otu" ve şimdi de 
"enfiye" nâmıyla müteʻârif bulunmuş olan tütün burna çekilir.

Bunların hangi türlüsü iyi? Hiçbiri. Hım hım ile burunsuz birbirin-
den uğursuz!

Tütün İçildiğinde Ne Olur?

Tütün yakılıp içildiğinde küçük bir fiʻl-i kimyevî vukûʻa gelir:

1. Bir tortu, bir usâre husûle gelir ki ekserîsi gerek sigarada ve gerek 
çubukda tavazzuʻ eder. Usâre nikotinli bir zeyti hâvîdir.

2. Tütünün ihtirâkında nikotin, hâmız-ı karbon, amonyak hurûc eder.

Bu hâlde tütün içenler şu mevâddın 
taht-ı teʼsîrindedirler:

   * Nikotinli zeyt
   * Nikotinli duman
   * Hâmız-ı karbon
   * Amonyak

Dr. Imbert Goubeyre
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Vohl ve Eulenberg vesâir etıbbânın re’yine göre ziyâde bir harâre-
tin taht-ı teʼsîrinde "nikotin" esâsât-ı sâire-i tayyâreye (pyridine, picoline, 
lutidine, collidine) istihâle eder ki mevâdd-ı mezkûrenin te’sîrâtı nikotine 
müşâbih ise de daha az şedîddir. Lâkin netîce dâimâ aynı olmağla berâber 
Notnagel ve Rossbach'a göre beyâz küle münkalib olabilen iyi bir siga-
ranın ihtirâk-ı tâmmında husûle gelen "collidine" tütünün pipo içerisinde 
olduğu gibi bir ihtirâk-ı gayr-ı tâmdan tevellüd eden "pyridine"den daha az 
şedîddir. Bu hâlde sigara içmekde pipo içmekden daha az mahzûr vardır.

Lugât-ı Tıbb-ı Kebîr, cild 35, Jaccoud

Tütünün Mazarratı Hakkında

"Tütün inde'l-akl, müstahsen midir, kabîh midir? Şerâit-i müstahse-
ne onda mefkûd ve istikbâhının esbâbı onda mevcûddur. Nefʻ u zararına 
gelince; zarar-ı mâlîsinde şübhe yokdur. Nihâyet
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mübtelâya havâyic -i asliyeden olur, zararına nazar eylemez. Zarar-ı be-
denîsi de mukarrerdir. Zîrâ umûm üzere duhân cevher-i havâyı mükedder 
kılmağla tıbben muzırdır".

Kâtib Çelebi

_____

Her kim ki şürb eyler duhân - Alır cehennemden nişân

Taʻzîr ile olur muhân - Öz cânına eyler ziyân

Emr ile menʻ oldu şürb-i duhân - Emre lâzım imtisâl-i ricâl

Bulunur anda dûr ile hurmet - Ânı terk et ki oldur akl ü ukkâl8

Esad bin Sadeddin

_____

"Duhân içmek abesdir ve abes harâmdır ve her nesne ki insâna muzır 
ola, öyle nesne harâmdır".

İbrahim-i Lekânî

_____

"Ey mü’mîn! Her nesne ki insânın bedenine zarardır, öyle nesneyi 
yemek ve içmek harâmdır". 

Muslihiddin

8  "Her kim tütün içerse cehennemlik olduğuna dair bir işaret alır, kendi öz canına eziyet 
edip alçalır. Çünkü emirle tütünün içilmesi yasaklandı. Emre önce devlet adamları 
uymalıdır. Ondan uzaklaşarak ancak hürmet görülür. Onu terk et, çünkü akıllılara bu 
yaraşır".
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"Ehl-i hibreden suâl etdim. Memâlik-i Osmaniye'de duhâna isrâf 
olunan mâl ne miktâr ola? Cümlesi ittifâk edip eyitdiler: Götürü isrâf olu-
nan mâl günde yüz bin kuruş olur. Cenâb-ı Hak inne'l-mübezzirîne kânû 
ihvâne'ş-şeyâtîni9 buyurmuşdur".

Şeyh Muhammed er-Refîʻî el-Hüseynî

_____

"Sübhâne ve teʻâlâ yenhâ ibâdehû ammâ lâ-yuʻrefü fî şerîʻati ve 
lâ-sünneti10"

_____

"Duhân abesdir; bir fâide-i dîniye ve dünyeviye olmadıkdan başka 
izâʻatü'l-mâldır. Bu ise menhîdir. "İnnallahe yekrehu leküm kîle ve kâle ve 
kesrete's-suâle ve izâʻatü'l-mâle11".

Mustafa bin Muhammed

_____

"Tütün bir bidʻatdır. Bidʻat-ı hasene kabîlinden kılmağa da mahal 
yokdur. Aklen bidʻat olduğu mukarrerdir. Zîrâ devr-i Âdem'den beri ukalâ-
dan görülmüş ve işitilmiş değildir. Aklen ve şerʻan

9 "Gerçekten de malını boş yere saçıp savuranlar, şeytanlara kardeş olurlar". (İsrâ, 27)
10 "Yüce Allah kullarını şeriat ve sünnette yer almayan şeylerden alıkoyar".
11 "Şüphesiz ki Allah, sizin dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı ve malı zayi etme-

nizi hoş görmez".
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kerâhetinde söz yok, cumhûr katında bu daʻvâya teslîm vardır".

Kâtib Çelebi

_____

Duhânın ibâhatına kâniʻ olanların bir delîlleri de budur ki "duhân 
sekr vermez" derler. "Sekr vermeyen şey harâm olmaz, bu hemen bir eğ-
lencedir" derler. İşte henüz özürleri kabâhatinden büyük. Duhân istiʻmâli 
ibtidâdan sekr verir. Hattâ tabʻı onunla meʼlûf ve imtizâc edince baʻdehû 
sekr vermez olur.

Nasîhatü'l-İhvân fî Hakkı'd-Duhân

_____

"El-hurumâtu tesebbüti bi'ş-şübühât ve fi'l-hadîsi men vakaʻa 
fi'ş-şübhe vakaʻa fi'l-harâmi ve eyzan yercahu'l-hatar ale'l-ibâhati12".

Konya'da Müftü Seyyid Mustafa

_____

Duhân:

1) İsrafdır, Cenab-ı Hak müsrifleri sevmez. Hakîm-i mutlak, her şey-
de isrâf edenleri menʻ buyurmuşdur. Hattâ "bir kimse toklukdan ziyâde 
taʻâm ekl etse, izâʻat-ı mâldır ve harâmdır" demişler. 

12 “Haramlar, şüphelerle tespit edilir. Hadiste: ‘Şüpheye düşen harama düşmüştür’ buyu-
rulur.  Aynı şekilde, haram olan bir şeyi helâl saymak da büyük tehlikedir”.
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2) Bidʻa-i seyyiedir. "Küllü muhdesin bidʻatün ve küllü bidʻatin 
dalâletün ve küllü dalâletin fi'n-nâr13".

3) Mâniʻ-i zikrullahdır.

4) Nâsa ve melâikeye müezzîdir.

5) Tefâhur ve tekebbürlük getirir.

6) Tazyîʻ-i evkâtdır.

7) Ancak hevâ-yı nefs içindir. "Küllü şeyʼin li-hevâi nefsihî fe-hüve 
harâmün14".

8) Abesdir ve mâlâyaʻnîdir. Abes şol nesnedir ki onda garaz-ı şerʻî 
olmaya ve hemen eğlenmek için ola.

9) Sulehâdan bir kimse bu fiʻli işlemedi. 

10) Resûlullah ve ashâb ve müctehidîn zamân-ı saʻâdetlerinde vâkiʻ 
olmayıp fî zamâninâ muhdes ve bidʻat olan şeyi nice mübâh olur ve kim 
mübâh edebilir? Mülâhaza oluna. Çünkü hâl-i hurmetinde sarâhaten delîl 
bulunmadı. Lâkin bâlâda zikrolunan sebebleriyle kerâheti akrebdir. Zîrâ 
bu ümmet veraʻ ve takvâ ile meʼmûrdur. 

Nasîhatü'l-İhvân fî Hakkı'd-Duhân

13 "Din adına yeni ortaya çıkarılan her şey bidattır, her bidat sapıklıktır ve sapıklık yapan 
herkes cehennemdedir".

14  "Nefsin hevası için olan her şey haramdır".
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"Ed-duhânü la yuhremü şürbuhû haysü lem yekün mağayyiben 
li'l-akli ve lâ-mudırran li'l-cesedi15".

İsmail es-Sencidî eş-Şâfiʻî

_____

"Ed-duhânü harâmün şürbuhû li-men yüğayyibe aklehû -ev yüezzî 
cesedehû izâ ahbarahû bi-zâlike tabîbün ârifün yûseku bihî- ev ilmü zâlike 
min nefsihî bi-tecribetin16".

Şeyhu'l-Mâlikiyyeti eş-Şeyh Ali el-Üchûrî

_____

Ulemâ-i kirâmdan duhânın ibâhatına kâniʻ olan biri hurmeti taraf-
dârânına galebe için tütünün vücûda adem-i mazarratı hakkında şu yolda 
bast-ı kelâm eylemişdir:

"Ed-duhânü mücerrebün li-ba‘di'l-emrâzi fe-innehû yaktaʻu'l-bal-
game ve'l-bevâsîre ve yedfaʻu'd-deme'l-fâside ve's-safrâe ve'l-vesvese-
te ve'l-gamme ve'l-kesle ve bihî yünhezimü't-taʻâmu ve yenfaʻu'l-ebrase 
ve'l-cinnete ve'l-hafakâne ve'ş-şakîka ve'r-remede ve'z-zükâme ve hıl-
tı'l-mefâsıle ve gayri zâlike17".

Evvelâ, bugün tütünün vesvese-i gam ve kesli defʻ değil, tevlîd ve 
hazmı te’hîr eylediği ve hafakân taʻbîr olunan yürek 

15 "Aklı kaybettirmediği ve bedene zarar vermediği sürece sigara içilmesi haram kılın-
maz".

16 "Bilgili ve güvenilir bir tabip tarafından aklına ve bedenine zarar verdiği haber verilen 
ya da kendi tecrübeleriyle bunu anlayan kimse için tütün içmek haramdır".

17 "Tütün bazı hastalıklar için tecrübe edilmiştir. Şüphesiz ki o balgamı ve hemoroidi 
keser, bozuk kanı, safrayı, vesveseyi, gamı ve tembelliği giderir; yiyecekleri hazmet-
tirir; alaca, cinnet, hafakan, yarım baş ağrısı, göz ağrısı, nezle, eklem hıltı ve başka 
hastalıklara fayda verir".
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çarpıntısının ve remed denilen göz ağrısının en başlıca sebebi tütün idüği 
müsbetdir.

Sâniyen, tütünün birçok emrâza müfîd olduğunu farz edelim. Aca-
bâ esnâ-yı marazda fâidesi görülen mevâddın zamân-ı sıhhatde nefʻi 
görülmesi lâ-büd müdür? Tedâvî-i emrâzda pek çok nefʻ ve fâidesi görü-
nen mevâddın hâl-i sıhhatde mazarratı, belki tehlikesi görülür.

Sâlisen, bir devâ dâimâ istiʻmâl olunduğu hâlde devâlıkdan çıkar da 
âdî mevâd arasına girmez mi?

_____

"Birinci defa tütün içen âdetâ zehirlenmiş gibi kay’ etmekle berâber 
baş dönmesine uğrar".

Doktor Boerhaave

_____

"İnsân tütün kutusunu açtığı zamân pandore18

* nâmındaki sandıkça-i 
belâyâ ve mesâibi açmış olduğunu bilmez ki,

*  Pandore (menbaʻ-ı belâyâ): Bi'l-cümle fenâlığı câmiʻ olmak üzere Jupiter'in verdiği 
sandıkça. (Esâtîr-i Yunaniye)
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ondan yekdiğerinden daha dehşet-engîz binlerce belâyâ hurûc ve intişâr 
eyler".

On Dördüncü Louis'nin hekîmbaşısı Fagon

_____

"Sûret-i müfritada tütün için dâʼ-i merâka, âlâm-ı asabiyeye, sû-i 
hazma ve ağdiyenin sûret-i gayr-ı mükemmelede temessülünden hâsıl olan 
bi'l-cümle emrâza müstaʻiddir".

Doktor Sir Benjamin

_____

"Tütün me’lûf olmayanlara "sekr-i nikotinî"den (ivresse nicotique) 
husûle gelme sû-i hazmı îkâʻ eyler ki hâl-i mezkûr ülfet ile gayb olur".

Doktor Bouchardat

_____

"Sıhhatinizi, akıl ve fikrinizi tahrîb ve ihlâl eden pis ve zehirdâr bir 
nebât olan tütünü çok uzağa atınız".

İngiltere krallarından Birinci Jack

_____
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"Her asra mahsûs âdetler olduğu gibi bir takım delilikler de var-
dır ki bunlardan daha hiçbir kavim ve millet kendisini kurtaramamışdır. 
Gözlerimiz önünde geçmekde olan bu hakîkatin bir misâl-i hüzn-engîzi: 
sıhhate, akla, mâl ve servete, mukadderât-ı cismâniye ve ahlâk-ı insâni-
yeye ve'l-hâsıl kâffe-i menâfiʻ ve fevâid-i cemʻiyete ve hattâ bir milletin 
vücûd-ı siyâsîsine bile teʼsîrât-ı muzırrasını gösteren müdhiş bir semme 
ahâlînin âile ve cemʻiyetin gerden-dâde-i itâʻat olması ve bu yoldaki dalâ-
letidir ki bu hâl hakîkaten bir cinnet değil midir? Böylece bir milleti intihâ-
ra sevk edebilen bir mâdde-i müdhişeyi hâlâ eydî-i iʻtibâra almak suver-i 
cinnetin eşnaʻı değil midir?"

Montesquieu

_____

"Tütün içmeğe ülfet bir eğlencedir. Yalnız boş gezmekde olan serseri 
makûlesi adamların cân sıkıntılarını gidermek için iyidir".

Birinci Napolyon
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Resmî istatistiklere, vefeyât cedvellerine, hastahânelerde, miskîn-
hânelerde ve dârüşşifâlardaki müşâhedelere kemâl-i dikkat ü ihtimâm ile 
bakılacak olsa, tütünün teʼsîrât-ı mühlikesi o zamân pek güzel anlaşılır.

_____

Onuncu asırdan beri vatanımızda tütün içiliyor. O zamândan beri tü-
tün ahâlînin burunlarından geçmekde ve vakitlerini gâib etmekdedir. Zen-
gin ve fakir, câhil ve âlim ve'l-hâsıl bütün âlem içiyor. Memleketimiz bu 
bâbda yine Frenkleri taklîd etdi. Akıl ve ahlâkı ihlâl ve ifsâd eden böyle 
bir mühlik nebâtı kullandı. Lâkin pek çok aldandı. Frenklerin maʻârifinden 
başka şâyân-ı taklîd şeyleri yokdur. Tütünün sarf ve istiʻmâli fakîri akvât-ı 
yevmiyesini tedârükden mahrûm eder ve tütün iyi beslenmeyenlere yani 
fukarâya ağniyâdan ziyâde îrâs-ı mazarrat eyler.

_____

İsviçre ve Amerika'nın bazı yerlerinde ve Almanya'da tütün çocukla-
ra memnûʻdur. Hâlbuki bizde çocukların tütün
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içmeleri moda olmuş, sigaralı, çubuklu ne kadar çocuk vardır!

_____

Tütünün kesret-i istiʻmâli vücûd-ı beşere muzırdır. Bu hâlde en âlim 
ve mütefenninin ilim ve fenni, en iyi bir pederin iyiliği, en âlî bir zevcin 
ulviyeti, en âkilin aklı tütünü sûistiʻmâl etmediği hâlde tasdîk olunur. 

Enfiye

Enfiye, tütün tozundan başka bir şey değildir. Enfiye yapmak için 
tütün yapraklarını ıslatarak bir yere yığarlar, bir müddet sonra yapraklarda 
bir kızgınlık (ihtimâr) husûle gelerek birçok mikdâr gazlar hurûc eder. 
Amonyak, hâmız-ı hall husûle geldiği gibi nikotinin bir kısmı da havâya 
intişâr eyler. Böylece yaprakları bir müddet terk ettikden sonra ya doğru-
dan doğruya buhâr ile işler değirmenler veyâhûd bizde olduğu gibi (Arna-
vutluk'da) su ile döner
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değirmenler ve değnekler vâsıtasıyla toz hâline ifrâğ olunur veya menge-
neler vâsıtasıyla havuç şeklinde sıkıştırılarak bırakılır ki istenildiği anda 
rendelenerek toz hâline getirilir.

_____

"Enfiye birçok ârızalara bâdî olur".

                                                      Orfila

_____

Tütün tozu enfiye hâlinde burna çekilecek olsa burnun içini setr 
eden ve "gışâ-i nuhâmî" taʻbîr olunan deriyi tahrîş etmekle aksırtır ve 
ifrâzât-ı enfiyeyi teksîr ve hâssa-i şâmmeyi tenkîs yâhûd büsbütün ibtâl 
eyler. Bazı enfiye tiryâkîleri enfiyeyi pek çok kullandıklarından bir mik-
dârı yutulmağla miʻdelerine düşer ve oradan nikotin massolunur. Şunu da 
ilâve etmek lâzımdır ki enfiye çekenlerin nefesi gâyet fenâ ve kerîh kokar. 
Elbiselerine enfiye kokusu siner ve çamaşırları mülevves bulunur. Zâten 
enfiye çekmek âdeti esâsen âdem-i nezâfete bâdîdir. Enfiye eski dünyâda 
çekilmeğe başlamış ve bu âdet-i kerîhe ibtidâ burada doğmuşdur".

Doktor Riant
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"Enfiyenin istiʻmâlini müteʻâkib aksırık ile husûle gelen tezelzü-
lün, husûsuyla yeni istiʻmâl edenlerde "enzife-i umûmiye"ye "inşikâk-ı 
ümmü'd-dem"e "fıtık"a ve "ihtinâk-ı fıtık"a bâdî olacağı iddiʻâ olunur. Ben 
de bu hâli inkâr etmem. Lâkin ârızât-ı mezkûrenin nâdir olduğu ve diğer 
bir sebebin taht-ı teʼsîrinde zuhûr edebileceği maʻlûmdur".

Doktor Bouchardat

_____

Doktor Abernethy ile muhâvere:

"Doktor! Sûret-i muʻtedilede istiʻmâl olunan enfiyenin dimâğa teʼsî-
ri var mıdır?"

"Hayır! O anda, çünkü bir onçiya dimâğı olan hiçbir âdem enfiye 
çekmeğe aslâ kast ve niyet etmez".

_____

"Enfiye çekmek âdeti hâssa-i şâmmeyi ibtâl ettiği gibi gışâ-i enfin 
kalınlaşmasına da bâdî olur".

Doktor Bouchardat
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Dostlarımdan biri bir gün ziyâdece enfiye çektiğinden kendisine bir 
baygınlık gelmiş ve vücûdundan soğuk terler dökmede ve'l-hâsıl hayâtı 
için mahûf olan ârızât-ı sâireyi de ibrâz eylemekde bulunmuş idi.

Doktor Chomel

Bir asker günde üç onçiya defa enfiye kullanıyordu. Bu âdeti kendi-
sine pek ziyâde îrâs-ı zarar eyliyordu. Otuz iki yaşında şiddetle [şiddetli] 
baş dönmesine uğramış ve nihâyet nüzûlden ölüp gitmişdir.

Doktor Joseph Lanzoni

_____

Enfiye çekenlerin kutularına verdikleri ve sümkürecekleri zamân 
mendillerini açmak ve devşirmek husûsunda gösterdikleri ehemmiyet pek 
tuhafdır! Bir enfiye çekmek oldukça bir vaktin ziyâʻına bâdî olur. Enfiye 
çekmek on iki ameliyâtı, hareketi icrâ eylemekdir:

1) Kutuyu sağ el ile almak, 

2) Sol ele nakletmek,
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3) Kutuya vurmak, 

4) Kutunun kapağını açmak, 

5) Kutuyu hâzırûna arz u takdîm etmek, 

6) Tekrâr kendisine çekmek, 

7) Kutuya yandan vurarak enfiyeyi ortaya toplamak, 

8) Sağ el ile enfiyeyi almak, 

9) Burna götürmezden mukaddem enfiyeyi parmaklar arasında bir 
müddet tutmak, 

10) Burna götürmek, 

11) Enfiyeyi menâhırdan içeri çekmek. Yüzü buruşturmak şart, 

12) Kutuyu kapamak, aksırmak, sümkürmek, silmek.

Bir enfiye tiryâkîsi ne kadar zamân sarf ediyor?

Enfiye çekmeğe ülfet ve iʻtiyâd etmiş bir tiryâkî hiç olmaz ise sâʻat-
de altı defa me’lûf olduğu âdet-i kerîheyi icrâ eder. Her çekiş mendil is-
tiʻmâlini, onun devşirilmesini
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ve tekrâr cebe konmasını ve kutunun açılıp kapanmasını ve bâlâda mezkûr 
olduğu üzere on iki ameliyâtı istilzâm eyler ki hepsi bir buçuk dakîkadan 
eksik bir zamânda olamaz. Bu cihetle sâʻatde dokuz dakîka ve günde iki 
sâʻat yirmi dört dakîka, yani bir günün onda biri, on günde bir günü enfiye 
çekmeğe hasredilmiş olur. Senede enfiye ameliyâtına sarf olan bu zamân 
otuz altı buçuk gün etmekle kırk senede -ki ömrümüz demekdir- tamâmen 
dört sene etmiş olur. Bu hâlde bir tiryâkî ömrünün dört senesini enfiye 
çekmekle geçiriyor. Faʻtebirû!19

Enfiye istiʻmâli şimdi âdetâ moda olmuşdur. Birçoğu sûistiʻmâle ka-
dar vardıklarından kendilerinde behîmiyet hâli rû-nümâ oluyor. Bir takımı 
ise o derece istiʻmâl etmiş ve etmekde bulunmuş ki bir sebebden dolayı 
o iʻtiyâd-ı kerîhini icrâ etmese râhatsız olur, muztar kalır. Bazı ülfet ve 
iʻtiyâd vardır ki bilâhare terki pek güçdür. İşte enfiye istiʻmâli de bu ta-

19  Faʻtebirû: "İbret alın!" (Haşr, 2)
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kımdandır. Bir kere alışıldı mı terki kâbil olamıyor. Her ne kadar vücûd-ı 
beşere mazarratı takdîr olunursa da iʻtiyâd belâsıyla enfiye sâir ihtiyâcât 
sırasına geçmişdir. Enfiyeyi kadından ziyâde erkekler kullanmakdadır. 
Nezâfet, nezâket ve güzel görünmek arzusu kadınları bu âdet-i kerîheden 
menʻ eyler. Enfiyeyi [Enfiyeye] teʼsîrsiz nazarıyla bakmamalıdır. Her çe-
kişde muharriş, muhaddir mevâddı teneffüs etmek ve bu cihetle binlerce 
harîf, münebbih, muhaddir zerrâtı, kana ve ihtilât-ı sâireye idhâl etmek 
ve hâl-i sıhhatde olmayan bir hâceti ihtiyâcât-ı hâyatiye arasına sokmak 
muvâfık-ı akıl olmasa gerekdir.

Enfiye bir nevʻ ilâcdır ki esnâ-i marazda istiʻmâl olunmalıdır. Yok-
sa hastalık geçtikden sonra fâideden ziyâde îrâs-ı zarar u ziyân eyler. 
Enfiyenin sûret-i dâimede gidip "gışâ-i nuhâmî" üzerinde ve "cüyûb-ı 
sâire"de kâin elyaf-ı asabiyenin uçlarını îkâz etmesi onların hissiyetlerini 
ve hâssa-i şâmmeyi tenkîs veya külliyen ibtâl eyler. Ağşiyeyi katılaştır-
mağla berâber evʻiye-i müfrizeyi seddeyler ve her ne kadar burnun dâhili-
ne akan ifrâzâtı muvakkaten tezyîd ederse de bilâhare tenkîs ve büsbütün 
katʻ eder. Ondan başka tayyâr, harîf, muhaddir
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vesâir evsâfı câmiʻ olan binlerce zerrât kana karışarak "baş dönmesi", "sa-
ğırlık", "körlük", "nüzûl", "seretân" vesâir emrâzı meydâna getirir.

Enfiyenin zerrâtı yalnız "hufreteyn-i enfeteyn" denilen burun içi ile 
"cüyûb" nâmındaki kovuklarda kâin mesâmmâtdan massolunmayıp belki 
miʻde ve emʻâya kadar inerek onları tahrîş ve telhîb ve kimus ve kilus 
ile karışarak kana dühûl eyler. Kimus ve kilus ile karıştığı zamân onların 
tabâyiʻini ve kanı ifsâd eyler. Kimus, kilus kan ifsâd ve ihlâl olundukdan 
sonra başka ne kalır?

"Hafakân-ı kalb", "raʻşe", "ihtilâc", "hunnâk-ı sadr" vesâire enfiyeyi 
sûistiʻmâl edenlerde görülmekdedir. 

Tütün Çiğnemek

Tütünün çekilmesi, içilmesi kifâyet etmiyormuş gibi bir de sakız 
gibi çiğnenmesi kalmış idi. İşte onu da icrâ ediyorlar. Yani tütünü dişler 
arasında çiğniyorlar.
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Lehü'l-hamd vatanımızda bu yolda iʻtiyâd edenler hiç görülmemiş desem 
mübâlağa etmemiş olurum.

_____

"Tütünün en mekrûh ve menfûr olan istiʻmâli ağza tütün yaprakları-
nı idhâl ile tükürüğün tütündeki mevâdd-ı semmiye ve muharrişeyi hal ve 
ahz edinceye kadar ağızda bırakmak ve çiğnemekdir".

Decroix

_____

"Tütün yaprağı çiğnendiği hâlde ağzın her tarafında şiddetli bir ta-
harrüş husûle gelir. Tenbîh olunmuş olan gudde-i luʻâbiye (tükürük fab-
rikaları) ziyâde mikdârda luʻâb ifrâz eder. Bundan miʻde ağrılarıyla zaʻf 
meydâna gelir. Tütün eğer yutulursa kay’lar ve ishâller husûle gelir ki bu 
da mâdde-i muharrişe-i mezkûrenin mevziʻi, mahalli olan teʼsîri netîcesi-
dir. 

Eğer tütün massolunacak olursa teʼsîrâtı daha
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ziyâde taʻammüm eder: Baş dönmesi, raʻşe, bayılma, ihtilâc, felc ve hattâ 
mevt bile vâkiʻ olur".

Doktor Riant

_____

"Chique, ağzı tahrîş eyler. Guded-i luʻâbiyenin ifrât derecede ifrâzı-
nın mahzûrları pek çokdur. Luʻâb eğer bu hâlde yutulacak olursa bir "te-
semmüm-i nikotinî" husûle gelebilir".

Doktor Bouchardat

_____

Tütün çiğnendiği hâlde sarımsı ve semdâr bir tükürük seyelân ve ce-
reyân eder. Hazma medâr olan tükürük böylece mahv u hebâ olur. Çünkü 
bî-karâr tükürülür. Tütün yuttuğundan dolayı ne kadar âdemler hastalan-
mışlar ve ne kadarı mesmûmen vefât etmişlerdir!

_____

Bilâ-ârâm tütün içmekde olanlar çiğnemekde olanları ve bunlar da 
enfiye çekenleri muâhaze ederler. Vâkıʻâ enfiye 
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pek fenâ kokar, lâkin dişler arasında tütün yapraklarını çiğneyiş daha nazîf 
ve latîf midir? Çok tütün içenlerin nefesi iyi mi kokar?

_____

"Çokça istiʻmâl edenin ağzında bir bed râyiha peydâ olur ki içmeyen 
kimse onun teneffüsün istişmâm eylese râyiha-i bahr ona nisbetle ûd-ı an-
ber gelir. Mübtelâ olanlar bu râyihanın kerâhetini teslîm etmedikleri nefs-i 
emirden hâricdir, iʻtibâr olunmaz. Zîrâ onlar birbirinin ağzı râyihasından 
istikrâh eylememek câizdir".

Kâtib Çelebi

_____

"Tütün hazma lâzım olan luʻâbın ifrâğ u ihrâcını mûcib olur".

Doktor Majendi

"Lâkin tütünün mevâdd-ı semmiyesi luʻâb ile ihrâc edilecek yerde 
ağızda kalır yâhûd miʻdeye giderse hazmı ihlâl eyler. 

Doktor Decroix
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Tütün Dumanı

"İnne'd-duhâne mü’zin li-ehli'l-îmâni ve'l-ezâu harâmün20".

er-Risâletü fi Hakkı'd-Duhân, 

Mustafa [bin] Muhammed

_____

"Tütün dumanı ile havâsı ifsâd ve işbâʻ olunan mahallin tütün içmek 
kadar ve belki daha ziyâde mazarratı vardır. Çünkü bu duman istihâle-i 
deme ekseriyâ mâniʻ olur ki içmeyenler yâhûd defaten dışarıdan içeriye 
girenler böyle bir havâ-i fâside ya güçlükle tahammül ederler ya edemez-
ler".

Lugât-ı Tıbb-ı Kebîr, 
cild 35, Jaccoud

_____

Tütün tiryâkîsi bî-karâr sigarasını, çubuğunu tüttürür, nezâketin en 
âdî ve basît noktalarını unutarak dumanın diğerinin hoşuna gidip gitmeye-
ceğine aldırmaz, yalnız nefsini düşünür".

Berriye

_____

"Böyle sigara ve çubuk şeklinde içilen tütün hâvî

20  "Şüphesiz ki duman iman ehline eziyet verir, eziyet ise haramdır".
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olduğu nikotin ve esnâ-yı ihtirâkda hâsıl eylediği sıcak duman ile dişlere 
ve ağzın dâhilindeki aksâm-ı sâireye teʼsîr eyler".

Doktor Bouchardat

Nikotin

"Nikotin tütünde bulunur bir semm-i şedîddir. Hayvânlar üzerinde 
icrâ olunan tecârüb ve insânın bu sem ile tesemmümünde vâkiʻ olan ahvâl 
ile maʻlûmdur ki nikotin gâyet şedîd ve az mikdârda ânî bir sûretde itlâf 
edebilir bir semdir. Nikotinin idâre-i hayvâniyeye teʼsîri hâmız-ı kiyanus-ı 
mâʼnınkine müşâbih olarak 5 miligramlık bir damlası az bir zamân içinde 
orta boyda bir köpeği itlâf eyler. Tütün gibi nikotin de aʻsâb-ı muharrikeye 
felc getirerek ihlâk eder. Evvelâ baş dönmesi, kay’, raʻşe baʻdehû ihtilâc 
ve teneffüse hâdim adalâta felc gelmekle ihtinâk müşâhede olunur".

Lugat-ı Tıb, Littré
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"Nikotin gibi tütün de bir sem olup kalevîsinden farkı daha az şedîd 
olmasıdır.

Nikotin -tütünün mâdde-i asliye ve semmiyesidir- alâim-i semmiye 
hâsıl ve tevlîd etmekde hâmız-ı kiyanus-ı mâʼ yâhûd akonitin yani kurt-
boğan otunun cevheriyle aynı sürʻat ve şiddetdedir. Az mikdârda nikotinin 
teneffüsü bir kuşu itlâfa kâfîdir. Beş miligramı bir tavşanı itlâf ve iki dam-
lası orta boyda bir köpeği birkaç dakîkada (Orfila) ihlâk eder. Üç miligra-
mı hayât-ı insâniyeyi tehlikeye ilkâ eyler".

Lugât-ı Tıbb-ı Kebîr, 
cild 35, Jaccoud

"Nikotinlenmiş hayvânâtın ensicesinde ve kanlarında havâss-ı sem-
miye mevcûddur".

Claude Bernard

_____

"Nikotin lezzeti gâyet muharrik, râyihası gâyet harîf, tayyâr bir mâ-
yiʻdir. Birkaç damlası tebahhur etmiş bir odada serbest nefes almak güççe-
dir. Nikotin gâyet semdâr
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bir mâdde, bir mâyiʻ olup bir damlası ân-ı vâhidde bir hayvânı itlâfa kâfî-
dir. Sürʻat-i teʼsîr cihetinden hâmız-ı kiyanus-ı mâʼya müşâbihdir".

Bouchardat, Hıfz-ı Sıhhat

Tütünün Kesret-i İstiʻmâli Her Hisse Muzırdır.
Bâsıra
"Tütünün kesret-i istiʻmâli basara pek fenâ teʼsîr eder".

Kehhâl Desmarres Sichel
_____

"Beş sene zarfında tütünün kesret-i istiʻmâliyle gözlerine kara su in-
miş altı yüz bîçâre gördüm".

Kehhâl Desmarres
_____

Sâmiʻa
"Hüsn-i semʻdeki ihtilâlât ve hurâfâtın esbâbı arasında tütünün kes-

ret-i istiʻmâli beyân olunur".
Doktor Grizol

_____
Şâmme
"Tütün gerek enfiye gibi çekildiğinde ve gerek âdetâ içildiğinde 

hiss-i şâmmeye îrâs-ı zarar u ziyan eyler".
Bufon, Rair vesâire

_____
Zâika
"Tütün hâssa-i zâikayı ihlâl eyler. Ağız derisini iltihâblaşdırır".

Doktor Pojans
_____

Lâmise
Tütünün kesret-i istiʻmâli, kuvve-i bâsıra, sâmiʻa ve şâmme, zâika 

ve'l-hâsıl cümle-i asabiyeye sû-i teʼsîr edeceğinden lems ve messe, hâdim 
aʻsâbı da âfetzede eyler.

Orfila
_____

Havâss
"Tütün bayılma (saʻka) getirir.

Jules - Garen
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"Tütün kuvve-i hâfızayı mahv ve aklı tenkîs eyler".

Doktor Fonsagrives

Tütünün Uzakdan da Teʼsîri ve Mazarratı Vardır.

"Bir tütüncü 4-5 yaşında olan kızını ipler üzerinde asılmış tütün yap-
raklarını ve tozlarını hâvî bir odada yatırmış idi. Bîçâre çocuk birkaç sâʻat 
akîbinde kay’ etmeğe ve hafîf hafîf ihtilâcâta tutulmağa başlamış olduğun-
dan beni daʻvet ettiler. Bu küçüğün yatmakda olduğu odaya girdiğimde ih-
tilâcâtın şiddeti nazar-ı dikkatime çarpmağla esbâbını düşünürken tütünün 
gâyet keskin ve şiddetli kokusunu hissetmemle çocuğun bu hâl-i vahîmine 
sebeb bu odada yatırılması olduğunu ve vahâmetin ziyâde bulunduğunu 
söyleyerek vücûdunu sirke ile ovdurduğum gibi burnuna ve dudaklarına 
dahi sürdüm ve sirkenin bir mikdârını da içirdim ise de tedâbîr-i mezkûre 
çocuğu ancak kendine getirebildi. Lâkin varta-i helâkdan kurtaramadı".

Doktor Chomel
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Tütün İnsânı Öldürebilir mi?

İki Felemenkli yekdiğeri ile kimin daha ziyâde tütün içebileceği 
hakkında mübâhaseye girişmişler. Bunlardan biri on yedi, diğeri on sekiz 
pipo içmiş. Fakat her ikisi de o anda nüzûle (sekte) uğramışlar gibi yere 
düşerek biri o anda, diğeri 3 saat sonra teslîm-i ruh eylemişdir.

Tütün Beslemez

"Tütün açlığı (hiss-i cûʻ) tenkîs eder".

Doktor Drohen

_____

"Tütünün açlığı tenkîs etmesi hâcet-i mezkûrenin hüsn-i îfâ ve tesvi-
yesinden ileri gelmeyip belki hiss-i mebhûsu mahv u ibtâl ve efʻâl-i haz-
miyeyi ihlâl ile îrâs-ı kesl ve felc eylediğindendir".

Doktor Riant
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Tütünün kesret-i istiʻmâli bazı âdemlerde meşrûbât-ı küûliyenin îkâʻ 
eylediği ihtilâlât-ı hazmiyeye müşâbih ârızâtı tevlîd eder. Bu hâlde tütün 
tiryâkîlerinde bekrîlerde görülen sû-i hazma müşabih bir ihtilâl-i hazmî 
(dyspepsie des fumeurs) rü’yet olunur".

Doktor Dujardin Beaumetz

_____

Sebebi defʻ etmedikden sonra yalnız hiss-i cûʻu ibtâl eden vâsıtaya 
mürâcaʻat ile hiss-i mezkûrun teskîni muhataralıdır".

Doktor Riant

_____

Tütün, hissiyeti uyuşturmağla adem-i iştihâya bâdî olur. Hâcet-i ekl 
tesviye olunmadığı hâlde hiss-i cûʻu aldatmak için bir mikdâr tütün içmek 
yâhûd çiğnemek kâfîdir. Muntazam sâʻat ve zamânlarda bu hâceti, ihtiyâc-ı 
miʻdevîyi tesviye edemeyen gemici ve askerlere tütünün bu türlü teʼsîri hâfî 
değildir.

Lugât-ı Tıbb-ı Kebîr, cild 35, Jaccoud

_____
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"Tütünün kesret-i istiʻmâli hâssa-i zâika ve şâmmeyi mahv eyler".

Doktor Bouchardat

_____

"Tütün beslemez, diğer zehirler gibi ef‘âl ve vezâif-i hayâtiyeyi ihlâl 
ve iştihâyı tenkîs ve ibtâl eder".

Decroix

_____

"Ekâlîm-i hârrede mutavattın yerliler sabâhleyin hafîf taʻâm ederek 
bütün gün seyir ve hareket ederler ve birkaç sigara içtikleri hâlde onların 
dumanı ihtiyâcât-ı tegaddîyi teskîn eylediğinden aslâ açlıkdan sıkıntı çek-
mezler. Bu yolda dâimî sûretde tütün içenlerin benizleri sarı, vücûdları 
gâyet zaʻîf olmağla berâber dişleri pek çabuk çürür, sabâhları yüzleri şişer, 
gözleri yaşarır".

Celles

_____

"Tütün bi'l-cümle müsekkinât gibi vezâif-i miʻdeviyeyi ihlâl ederek 
âlâm u ıztırâba, baş ağrısına, baş
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dönmesine, sıkıntıya, bayılmağa ve birçok defalar görüldüğü gibi nüzûle 
bâdî olur".

Doktor Tissot

Sekr-i Duhânî

"Tütün muhaddir hâssasına mâlik olup vezâif-i dimâğı ihlâl ve bir 
nevʻ sekr hâsıl ve îkâʻ eyler. Her ne türlü olursa olsun, ziyâde mikdârda 
istiʻmâl olunan tütün aʻsâbı îkâz ve tahrîk ile ihtilâcâta bâdî olur. Aksırık, 
kay’ ihtilâcâtın envâʻıdır.

Doktor Dubling

Âdât-ı Muzırra

Âdât-ı muzırranın en mekrûhu tütünü burna sokmak, enfiye çekmek, 
içmek, çiğnemekdir. Bu âdât vakt ü zamânın izâʻasına, akçenin mahv u 
hebâsına ve âdem-i nezâfete bâdîdir".

Decroix

_____
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"Tütün tiryâkîsi ekmek ile tütünü tefrîk etmez".

Balzac

_____

"Tütün ile ülfet ve iʻtiyâd olunduğu hâlde vücûdu yalnız tütün işgâl 
ve işbâʻ edeceğinden bazı edviye (kloral vesâire gibi) cümle-i asabiyeye 
teʼsîr edemez".

J. S. - Berterand

_____

"Bilmem hangi muharrir demişdir ki tütünün bir fâidesi iki dostun 
söyleşmeksizin ve oynamaksızın iki sâʻat berâberce oturmalarına müsâʻid 
olmasıdır".

Doktor Riant

_____

"Bilâ-ârâm enfiye çekmekde, tütün içmekde olanlar kutularının, çu-
buklarının, sigaralarının esîridirler".

Doktor Bugrand

_____

"Tütün istiʻmâl oluna oluna nihâyet âdetden, arzudan
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çıkar bir ihtiyâc hükmünü alır. Kendine esîr u râm eyler. Bu ihtiyâc, ihtiyâ-
cat-ı tabîʻiye ve hakîkiyeyi mahkûm eyler".

Doktor Riant

_____

Baş dönmesi, kay’, bulantı, bayılma (gaşy) tabîʻatın idâre-i bedeni 
yed-i esâretine almak istediği semme karşı nefretini gösterir. Miʻde, cüm-
le-i asabiye, fiʻl ve vazîfece muhtel olur. Lâkin merâm u maksad her şeye ta-
hammül ettirdiğinden yine o mekrûh nebât kullanılır. Ülfet ü iʻtiyâd evvelâ 
hissolunmuş olan ahvâl-i mezkûrenin zamân sâyesinde adem-i vukûʻuna 
bâdî olur. Tütün gittikçe ziyâde içilir. İnsân akıl ve zekânın muvakkaten 
infikâk ve terk-i iştigâl ettiği bu yarım uykuyu çok arzu eder. Lâkin bil-
mez ki bu âdet-i kerîhe sâyesinde dikkati, hâfızası gittikçe kaybolmakda 
ve azalmakdadır. Artık tütün tiryâkîsi bu nebâtı içince hiçbir şeyden lezzet 
alamaz, içince hazmedemez, uyumaz, uyanamaz. Tütün dumanına tiryâkî-
nin aklı karışır ve onunla uçar.

_____
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Ekmek için bir onluk tedârükünden âciz bir fakîr tiryâkî günde üç 
onluk tütüne verir.

_____

Tütün tiryâkîsi iştigâli arzu etmez ve bu iştigâl ihtiyâcını da 
hisseylemez. Lezzet-i mesâʻîyi, safâ-yı ciddiyâtı gayb eylemişdir. Tütün 
dumanının îkâʻ ve ilkâ eylediği rüyâlardan, mübhemâtdan, veleh ü hayret-
den mahzûz olur. Dumanın ne yolda helezonlar teşkîl ile tereffuʻ eylediği-
ne imâle-i nazar-ı hamâkat ile vaktini geçirir.

_____

Tütünün kesret-i istiʻmâlinin kuvâ-yı akliye ve melekât-ı zihniyeye 
mazarratı bugün gerek istatistiklerden ve gerek mütâlaʻât-ı sâireden dere-
ce-i sübûtda olduğu hâlde tütün yine mevkiʻ-i istiʻmâlinde sâbit-i kadem 
ve ileri doğru terakkî eylemekdedir. Delilerin adedi tütünün istihlâkâtı nis-
betinde tezâyüd ve taʻaddüd eylediği tedâvî-i mecânîn ile tevaggul etmek-
de olan etıbbânın müşâhedatıyla müsbet ve muhakkakdır.
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Ekseriyetle kadınlar erkeklere nisbetle daha az tütün içiyorlarsa 
da Senegal, Felemenk vesâir bazı yerlerde kadınlar da bu âdet-i kerîhe-
ye mübtelâ olmuşlardır. Tütünün istiʻmâli görülüyor ki gittikçe terakkî 
ediyor. Evveli içmeği terbiye dâhilinde addetmeyip mahcûb olanlar bu-
gün içmekdedirler. İleride bu âdet-i kerîhenin büsbütün intişâr u sirâye-
tinden korkulur. 

Sûret-i muʻtedilede istiʻmâl olunmayan tütünden bin türlü fenâlık 
zuhûr eyler. Zâten bu bâbda iʻtidâl de pek güçdür.

Bi'l-cümle ehvâ’-i nefsâniyeden tütün içmek kadar hiçbiri gâlib ve 
hâkim değildir. Bu âdet "uyuz"a benzer. Birbiri ardı sıra günde on, on iki 
sigara içen köylüler görülmüşdür. Duman hâlinde tütünün teʼsîri enfiye 
şeklindeki kadar sıhhate muzırdır.

Ebeveyne!

"Çocuklarınızı tütün istiʻmâline alıştırmamağa gayret ediniz. Zîrâ bu 
sem sıhhat ve aklı harâb eyler".

Doktor Mehrat
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"Tütünün teʼsîri yalnız şahsa münhasır olmayıp nevʻe, nesle de in-
tişâr ve sirâyet eyler.

Tütünün kabiliyet-i tevlîde de teʼsîri, mazarratı olup bu teessür eş-
hâsdan ensâle kadar intikâl eyler". 

J. Garen – Kostiyal – Jakamar - Damaroet

Gençlere!

Tütün sıhhati ihlâl ederek çocuğu neşv ü nemâ-yı tâmma lâzım olan 
kuvânın iktisâbından menʻ eyler.

Gençler! İnanınız ki tütün istiʻmâliyle sıhhatinizi, aklınızı, ahlâkını-
zı gâib edersiniz.

_____

Tütün istiʻmâlinden kaçınınız.

Müskirâtı kullanmayınız. 

Tütün içmek sıhhate muzır bir ülfettir. 

Tütün içmek bir âdettir ki kuvvetleri azaltır.

Sinir oynamasına (lerzât-ı asabiye, raʻşât-ı asabiye) bâdî olur.
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Atş yani susuzluğu daʻvet ve emrâz-ı miʻdeviyeyi tevlîd eyler. 

Kuvve-i hâfızayı ve aklı ve zekâyı tenkîs eyler.

Değerli, yani çoğa durur bir âdetdir.

Bir âdetdir ki insânı hodbîn ve menfaʻat-perest kılar.

Diğeri için mûcib-i ezâ bir âdet-i kerîhedir. 

Birçok yangınlara bâdî olmakdadır.

Fransa'da tütünün ve müskirâtın kesret-i

istiʻmâline karşı ictimâʻ eden cemʻiyet"

Fransa'da Maʻârif Nezâret-i Celîlesi bu iʻlânın bi'l-cümle mekâtib-i 
ibtidâiyede taʻlîkine müsâʻade eyledi.

Doktor Riant

Tütün İstiʻmâlinin Netîceleri

"Tütün istiʻmâli atşı daʻvet ve insânı meyhâneye sevk eyler. Sûis-
tiʻmâli hastahâne yoludur".

Doktor Beaupré
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"Susandığından içki içilir ve tütün içildiğinden susanır".

Doktor Jolly

_____

"Tütün içmek içki içirir, içki içmek de tütün içirir".

Jules Garen

_____

"Tütünün kesret-i istiʻmâli ahlâkı ifsâd etmekle ahâlîyi meyhâneye 
ve gazinolara sevk eyler. İşte orada sıhhat, akıl, ahlâk mahvolup gider".

Doktor Jolly

_____

Tütün müskirâtı daʻvet eder. Kurt dumanlı havâyı sevdiği gibi müs-
kirât da ekseriyâ tütün dumanı teʼsîrinde olanları pençe-i zâlimânesine ge-
çirmeği arzu eyler.

_____

Tütün tiryâkîlerinin ekseriyâ sebebiyet verdikleri ve bizi
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dâimâ tehdîd etmekde oldukları harîk vesâire gibi musîbetleri ve 
muhâtaraları zikretmek zâiddir.

_____

Tütünün ve tahammürde olan yapraklarının yığınlarından çıkmakda 
bulunan nikotinin ebhiresi taht-ı teʼsîrindeki amele soluk bir levnde gül gibi 
sönük bir renkdedir. Böyle mahallerde dâimî sûretde işleyen amele şiddetli 
baş ağrısından, baş dönmesinden, raʻşeden, ishâlden, miʻde ağrılarından 
muztarib ve bu sûretde pek ziyâde zaʻîfdirler. Reji fabrikalarında çokdan 
beri çalışmakda olan amelede manzara-i mezkûre daha vazʻ u âşikârdır. 
Bunların yüzlerinde zaʻf-ı tâm, kable'l-mîʻâd şeyhûhet eseri görülür.

Tütün tiryâkîlerinden bir takımı dâimî sûretde tükürürler ve bu cihetle 
bazı etʻımenin hazmı için lâzım olan bir mâdde -ki tükürükdür- mahvolur. 
Bir takımı ise tükürmekden ihtirâz etmekle bi'l-cümle mehâlikden vâreste 
ve âzâde olduklarına kâniʻ olurlar. Lâkin tütünün mâdde-i semmiyesini 
hâvî tükürüğü yuttuklarından pek çabuk zehirlenirler.
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Tükürük ve Hizmeti

Tükürük ağzın kıtaʻât-ı muhtelifesinde vâki bezler (guddeler) vâsı-
tasıyla kandan ayrılan bir mâyiʻ, bir hıltdır. Bu hılt ağzı, bülʻûmu, meri-
yi vesâir aʻzâyı yalnız dâimî bir sûretde rutûbetde tutmağa ve bu cihetle 
mahall-i mezkûrede icrâ olunacak vezâif ve efʻâle lâzım olan yumuşak-
lığı vermeğe yaramayıp belki etʻimenin zerrâtı aralarına girerek onları 
yumuşatmağa, birbiri ile mezc eylemeğe ve yapıştırıp hamîr hâline getir-
meğe ve "nişâ"yı "glikoz" nâmındaki üzüm şekerine tahvîl etmeğe hizmet 
eder.

Me’kûlat güzelce çiğnenip tükürük ile iyice tartîb olundukdan ve 
ağızda bir hamîr hâline getirildikden sonra fiʻl-i hazm kesb-i sühûlet eder.

Tükürük me’kûlâtın ağızdan miʻdeye gitmesi için geçmesi lâzım ge-
len mahalleri tartîb eder. Hâlbuki tütünün kesret-i istiʻmâli insânı dâimâ 
tükürmeğe icbâr etmekle kıtaʻât-ı mezkûreyi bu nevʻ istifâdeden mahrûm 
eyler. Her tarafı kesb-i yübûset etmekle belʻ güçleşir. Fiʻl-i hazma medâr-ı 
küllîsi olan tükürükden aʻzâ mahrûm olur.
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Tütün luʻâbı, yani tükürüğü hâsıl eden guddeleri tenbîh ve îkâz et-
mekle faʻâliyetlerini mûcib olur. Lâkin bu sûretle tenebbüh ü teyakkuz-
da bulunarak sürʻatle ifrâz ü ifrâğ eden guddenin hâsılâtı hâl-i tabîʻîdeki 
havâss u evsâfı câmiʻ değildir. Çünkü lüzûm ettiği kadar fabrikada, yani 
guddede kalamıyor.

Tütün ile Husûle Gelen Emrâz

O derece ifrâta gitmeyerek tütünün kesret-i istiʻmâlinden husûle ge-
len ve ondan tevellüd eden emrâz ve âfâtı hulâsa edelim: Dudaklarda çı-
kan "seretân-ı cildî", "sû-i hazm", "nezle-i müzmine-i bülʻûm ve hancere", 
"zaʻf-ı basar", "kara su", husûsan "hunnâk-ı sadr" (angine de poitrine), 
asabiyet-i kalbiye (nerveux de cœur), kalbin efʻâlinde intizamsızlık, dara-
bânında adem-i müsâvât, nâhiye-i kalbiyede vecaʻ, hasr-ı nefes (bunalma) 
ile birlikde hafakân (yürek çarpıntısı).

Emrâz ve ihtilâlât-ı mezkûre tütünü terk etmekle yâhûd
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azaltmağla ve husûsan mahsûr bir mahal ve havâda içmemekle defʻ ve 
mahvedilir.

Lugât-ı Tıbb-ı Kebîr, cild 35, Jaccoud

_____

Birbiri ardı sıra içilmiş birçok çubukların insânı imâte ve ihlâk ede-
ceği ve ettiği beyân olunuyor.

Kezâ

_____

"Tütün istiʻmâlinin Fransa'da gâyet ziyâde terakkî eylediği târîhi 
olan 1815'den beri tütün muhârebe vesâir belâyâ-yı muhribeden ziyâde 
âlemi itlâf eyliyor. Pek çoklarını hunnâkdan, felcden, gaşyden, dudaklarda 
ve dilde ve miʻdede çıkan seretândan, tagayyür-ı aʻzâdan, ihtilâlât-ı akli-
yeden ihlâk ediyor".

Doktor Jolly

_____

"Sefîrimiz Nicot'nun gönderdiği nebât sıhhate îrâs-ı mazarrat ediyor. 
On Üçüncü Louis'nin vazʻ ve muahharan kralımızın tezyîd eylediği resme 
mukâbil tütün gittikçe ziyâde 
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sarf olunuyor. Pek çokları evlerinde gizlice içiyorlar. Zâten nezâket de ya-
nındakinin taʻcîz olunmamasını göstermez mi?"

Doktor Fagon

_____

"Tütünün hâvî olduğu mevâdd-ı semmiye ve muzırradan bir takı-
mı massolunur. Baʻdehû aʻzâya teʼsîr ve akciğerlerle emʻâyı tahrîş eyler. 
Dimâğın ihtikânına bâdî olur".

Doktor Lund

_____

"Tütünün kesret-i istihlâki ile taʻaddüd-i mecânîn bir nisbetde gidi-
yor. Ondan başka tütün müskirâtın hâsıl ve tevlîd eylediği bi'l-cümle em-
râzda zî-medhaldır. Çünkü tütün içildiğinden rakı da içiliyor".

Doktor Jolly

_____

"Hunnâk-ı sadr; tütün, kahve ve çayın kesret-i istiʻmâliyle husûle 
gelir".

Doktor Dieulafoy

_____
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"Tütünün kesret-i istiʻmâli insânı pek çabuk kuvvetden düşürür".

Doktor Bouchardat

_____

"Nikotinin husûsî ve bir mikdâr "mübtilü'l-his" olan teʼsîr-i muharri-
şine zammolunan harâret ve çubuğu kısa olan pipoların istiʻmâli ve sönük 
bir Frenk sigarasının ucunun çiğnenmesi ve arada sırada onun işʻâli du-
daklar üzerinde zuhûr eden seretânın esbâbındandır".

Lugât-ı Tıbb-ı Kebîr, Jaccoud

_____

"Her şeyin ifrâtı; müskirâtın, kahvenin, çayın, tütünün kesret-i is-
tiʻmâli hafakân-ı asabînin yani asabî yürek çarpıntısının en âdî sebeblerin-
dendir".

Doktor Dieulafoy

_____

"Tütün ekseriyâ seretân-ı feme bâdî oluyor. Lisânı setr eden deriye 
(gışâ-i muhâtî) teʼsîr ederek onun iltihâblanmasına
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ve binâenaleyh kırmızılanmasına, siyâhımsı bir renk almasına ve kalınlaş-
masına bâdî olur".

Doktor Antoine Blatin

_____

"Çubuk dişleri yiyerek fenâlaşdırır".

Doktor Bud

_____

"Çubuğun ucu dişi, dayandığı yerden yiyerek orada çürük, siyâhımsı 
bir leke bırakır".

Doktor Béclard

_____

"Resmden kaçırmak için bazıları tütünü yaprak hâlinde göğsüne yer-
leştirerek saklarlardı. Lâkin bu yoldaki kaçakçıların kâffesi zehirlenmenin 
en başlıca alâmeti olan kayʼdan pek fenâ muzdarip kalırlardı".

Doktor Goubeyre

"Tütünün kesret-i istiʻmâli zaʻf-ı basar-ı nikotinî
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(amblyopie nicotique) tesmiye olunan âfet-i basariyeyi intâc eyler".

Doktor Sichel

_____

"Tütün kalbe teʼsîr eder. Bu hâle tahaddur-ı kalb (narcotisme du 
cœur) nâmı verilir. Vezâif-i kalbdeki intizâmsızlıkdan ibâret olan bu hâlin 
çâresi ve hattâ büsbütün defʻi tütün içmemekdir.

_____

Tütün ister sigaralık ve çubuk ile içilsin, ister ağızda çiğnensin, ister-
se enfiye hâlinde burna çekilsin pek çok emrâzın esbâbından maʻdûddur. 
Dimâğın ihtikânına ve teleyyününe, sekteye, felce vesâireye bâdî olmak-
dadır. Mûcib olduğu emrâzın kâffesi zikr u beyân olunacak olsa büyük bir 
kitâb ve cedvel meydâna gelir".

Petibon
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Etıbbâ ile Müşâvere (Her Gün)

Hasta: "Boğazım ağrıyor, pek güç yutkunabiliyorum".

Tabîb (Hulkumu muʻâyene ederek): "Tütünden hâsıl olma hunnâk 
ve takarruhât (çıbanlar), bunları cehennem taşı ile yakmalıyım".

Hasta: "Lâkin bu tedbîr ve muʻâleceniz beni daha ziyâde râhatsız 
etmez mi?"

Tabîb: "Eğer iyi olmasını arzu ederseniz bu müdâvâtdan sonra artık 
tütün içmemelisiniz."

Cerrâh ile

"Dilim üzerinde bir ur çıkmış; yemek yedirmiyor, lakırdı ettirmiyor, 
arada sırada şimşek gibi bir ağrı gelip geçiyor, pek muztaribim".

(Muʻâyene ederek): "Bu ur, seretândır. Sebebi tütünün kesret-i is-
tiʻmâlidir. Bunu ya oradan bıçak ile çıkarmalıyım yâhûd kızgın demir ile 
mahvetmeliyim".
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Kehhâl ile

"Gözlerimde bir kırmızılıkdır peydâ oldu, ağrıyor. Ziyâya hiç baka-
mıyorum, korkarım kör olmayayım".

"Tütün çok içiyorsunuz. Tütünün kesret-i istiʻmâli sâir hastalarda 
gördüğüm gibi burada da zâtü'l-ayna (remede) bâdî olmuş".

"Hiç iyi olmasında ümîd var mı?"

"Evet efendim. İşte size güzel bir ilâc ve daha doğrusu iyi bir nasî-
hat! Tütün içmeyiniz".

Diş Üstâdı ile

Diş Üstâdı (Dişleri muʻâyene ederek): "Dişleriniz sararmış, diş 
etleriniz iltihâblanmış. Tütün çok içiyorsunuz. Dişlerinizden çoğu çürü-
müş. Nikotin onları öldürmüş. Ağrımakda olan diş çubuğun ucu ile doku-
nula dokunula oyulmuş, artık büsbütün çürümüş".

"Çâresi?"

"İlâcühâ ihrâcühâ!21"

21  "İlâcı çıkarmaktır!".
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Tütünün Mazarratı

1) Tütünün istiʻmâli bir ihtiyâc-ı tabîʻî üzerine müesses değildir. 
Gayr-ı tabîʻî bir âdet, bir hevesdir. Çubuğun delk ve temâsı bazı âdemlerde 
"karha-i epitelyaliye" yani mühlik çıbanların hurûc u husûlüne bâdî olur. 
Pek çok tütün içenlerin ağız derileri tagayyür ederek kalınlaşır.

2) Dâimî sûretde tükürmek -ki tütün mûcib oluyor- sıhhate muzırdır.

3) Tütün dumanı dişleri sarartır.

4) Nefes pek fenâ bir koku ahz eder, bizzât tütünden daha pis kokar.

Ahvâl-i âtiyede tütün ile tesemmüm vukûʻa gelmişdir:

1) Boynun bir tarafında çıkmış ve eskiyerek müzminleşmiş olan çı-
banlar üzerine tütün usâresi vurulduğunda,

2) Tütünün hâricen istiʻmâlinde,

3) Derisi soyulmuş bazı yerler tütün zifiri ile ovulduğunda,

4) Birinin bacağındaki yara üzerine tütün tozu ekildikden sonra,

5) Bir kel yarası üzerine tütün suyu sürüldüğünde,

6) Üç çocuğun başlarındaki keli iyi etmek niyetiyle tereyağı ve tütün
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sürdüklerinde,

7) Gâyet sıcak, kuvvetli bir tütün matbûhuna batırılmış bezlerle 
kollar ve bacaklar ve eller sarıldığında.

Lugât-ı Tıb, Littré

Tütünün Teʼsîri

1) Tütün dumanı taht-ı teʼsîrinde kan ziyâde seyyâl olarak hâvî oldu-
ğu küreyvât tahavvül ve tagayyür eder.

2) Efʻâl-i miʻdeviyeyi ihlâl ederek bulantılara ve bazı ahvâl-i ârıziye 
ve emrâz-ı hakîkiyeye bâdî olur.

3) Fiʻl ve vazîfe-i kalb iktisâb-ı zaʻf etmekle berâber intizâmını da 
gâib eyler.

4) Aʻzâ-i havâs, suver-i muhtelifede âfetzede olur. Çok içildiği hâlde 
gözbebekleri tevessüʻ etmekle berâber fiʻl-i rü’yet bazı hayâlât ile sekte-
dârdır. Hiss-i semʻ de müşevveşdir.

5) Melekât-ı akliye muhtel olur.

6) Bir taharrüş-i dâimîden dolayı bâdemcikler şişer.
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7) Kezâ bir taharrüş-i dâimî teʼsîri ile öksürük eksilmez".

Doktor Richardson

_____

"Tütün içmenin pek çok kişilerin ve hattâ bazı etıbbânın nazarında 
teʼsîri hiç olmağla berâber bu âdet-i mekrûhenin sıhhate mazarratı olma-
dığı da müsbet imiş! Bu fikir ve zehâb pek bâtıldır. Tütünün gerek mev-
ziʻî, mahallî, gerekse umûmî olarak teʼsîri hakâyık-ı müsbetedendir. Tütün 
dumanı mevziʻî olan teʼsîri iledir ki iştihâyı ve hâssa-i zâikayı tenkîs ve 
ihlâl eder. Teʼsîr-i umûmîsi her ne kadar batî ise de yine vukûʻunda iştibâh 
yokdur. Dimâğı sûret-i muvakkatede îkâz ve fakat akîbinde bir hâl-i hade-
re ilkâ eyler. Tütün tiryâkîsi mesâʻî-i akliyede bulunduğu zamân bî-karâr 
tütün içerek dimâğını tenbîh eder. Lâkin gitgide bu âdet gayr-ı kâbili't-terk 
bir hâcete mütebeddel olur. Bîçâre tiryâkî iştihâyı açmak için yemekden 
evvel ve hazmı teshîl için bâde't-taʻâm içer, dışarı çıkmak için içer, ve'l-hâ-
sıl içer, içer".

Doktor Becquerel
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"Bağırsakları teşkîl eden adalât tütünde bulunan nikotinin taht-ı 
teʼsîrinde takallüs eder. İşte nikotinle ishâl bunun için gelir. Ber-muʻtâd 
inkıbâz çeken bazı kimseler tütün içmedikden sonra dışarıya çıkamazlar".

Doktor Trousseau

_____

"Nikotinin tenkıyesiyle husûle gelen ahvâl ve aʻrâzın (ziyâde mik-
dârda olmadığı hâlde) az bir müddet devâm etmesi mâdde-i mezkûrenin 
tayyâr bulunarak sürʻatle bedenden tard olunmasından ileri gelir. İşte bu 
sebebdendir ki her gün tütün ile kendimizi tesmîm edebiliyoruz. Nikotinin 
hâsıl ettiği alâim tard u defʻini müteʻâkib gâib olur".

Doktor Raboteau

_____

"Tütün batî bir semdir. Etfâl ve nisânın tütünden ictinâb etmesi lâ-
zımdır. Ağzında sigara görülen genç kız ve kadın taʻzîr olunmalıdır".

Doktor Bouchardat



179

Dr. Besim Ömer



180

Mükeyyifât ve Müskirâtdan Tütün

88

"Tütünün kesret-i istiʻmâli her zamân bâ-husûs gençlikde gâyet ha-
tar-nâkdır. Sıhhat-i umûmiyeye mazarratı olduğu gibi akıl ve zekâ için de 
mühlikdir. Çünkü bu zamânda binâ-yı vücûdun esâs-ı metîni olan ve neşv 
ü nemâ-yı vücûdu müteʻahhid bulunan vezâif-i hazmiyeye tütünün sû-i 
teʼsîri maʻlûmdur". 

Lugât-ı Tıbb-ı Kebîr, Jaccoud

_____

"Az bir mikdârda nikotinin taht-ı teʼsîrinde kalbin harekâtı ve dara-
bâtı tezâyüd ve teşeddüd eyler". 

Claude Bernard

_____

"Üç miligram nikotinin teʼsîrinde lisânda ve belʻûmda yanmaklık, 
telaʻub yani ziyâde tükürük akması, ziyâde bir zaʻf, baygınlık, nefesde 
ziyâde bir sıkıntı, yüz sararması ve rengin atması, el ve ayakların buz ke-
silmesi, bulantı, kay’, ıkıntı, kol ve ayaklarda raʻşe, bütün vücûdda tezel-
zül, husûsan adalât-ı teneffüsiyede teşennücât, usret-i teneffüs vesâir ahvâl 
ve aʻrâz-ı tesmiye zuhûra gelir".

Duzak - Henrique
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Netîce ve Hâtime

Tütün bîçâre Sokrat'ı tesmîm eden "baldıran" ve "ban otu", "haşhaş" 
vesâire kadar müdhiş ve mahûf bir semdir. Tütün "alkol" kadar bir müneb-
bih, "tartar-ı mukayyiʼ" kadar bir mukayyi’, "habbü'l-mülûk" derecesinde 
bir müshil, "afyon" kadar bir muhaddirdir. Bu derece müdhiş bir sem olan 
tütünün bu kadar intişârı bu bâbdaki hakîkatin mestûr kalmasından başka 
bir şeye atfolunamaz.

İster içilsin ister enfiye sûretinde burna çekilsin isterse dişler ara-
sında çiğnensin tütün her sinde olanlara, herkese ve bâ-husûs lenfavî, bal-
gamîlerden ziyâde demevî, safravî, sevdâvîlere, kavîlerden ziyâde zuʻafâ-
ya, ağniyâdan ziyâde fukarâya, mesâʻî-i adaliyede bulunanlardan ziyâde 
mesâʻî-i akliye ile uğraşanlara, zaʻîfü's-sadr olanlarla sarʻa, dâ’-i merâk, 
ihtinâk-ı rahm vesâir emrâz-ı asabiyeye istiʻdâdı bulunanlara muzırdır.

Sıhhate münâfî, nâhoş ve değerli olan böyle bir mekrûh 
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âdet tabîʻî bir ihtiyâc, bir hâcet üzerine icrâ olunmuyor. Taklîd moda yâdi-
gârıdır ki bilâhare tabîʻî ve lâzımü'l-îfâ hâcâtı unutturacak derecede metîn 
ve sâbit bir ihtiyâc sırasına geçer. İçmeyenler dâimâ içenleri taklîd eder. 
İçenler neden içmeyenleri taklîd etmiyor? Çocuklar büyükleri, kadınlar 
erkekleri görerek bir büyük heves ile taklîde şitâbân olurlar. İçmeyenler 
tütün kullanmakda olanların bir büyük saʻâdete, ulviyete nâiliyetine ve 
mazhariyetine kâniʻdirler. Onun için onlar da bu saʻâdet, daha doğrusu bu 
kerâhetden hissedâr olmak arzu ve hevesine düşerler.

Bir misâfirliğe gidilir, mihmân-nüvâzînin en birinci rüknü misâfi-
re tütün yani zehir takdîm etmekdir. Misâfir tesâdüfen kullanmayan bah-
tiyârlardan ise sâhib-i hânenin bu bâbdaki taʻaccüb ve hayreti ve adem-i 
ısrârı ile "hakîkaten kullanmıyorsanız bahtiyârsınız" kelâmı câlib-i nazar-ı 
dikkat ve ehemmiyetdir. Burada iki husûs şâyân-ı tedkîkdir. Biri tütün o 
derece intişâr etmiş ve kullananlar ol kadar taʻammüm eylemiş ki adem-i 
istiʻmâli câlib-i veleh ü hayret, diğeri mazarrat-ı 
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müsbet olduğu hâlde terk edilemiyor ki ne büyük bir esâret oluyor.

Biri ömründe tütün içmemiş, fakat şimdi içmek hevesine düşmüş, 
bir sigara yaparak tüttürse ne hisseder? Fırtınalı bir zamânda deniz tuttu-
ğunda hâsıl olan ahvâl ilk defa içilen sigara, ya çubuk veyâhûd nargilenin 
tevlîd eylediği ahvâl yanında hiçdir. Tütün içmekde olan kâriʼler elbette 
bu ahvâl-i evveliyeyi hâtırlarlar. Uyuşukluk, râhatsızlık, boğazda kuruluk, 
başta ağırlık, efkârda ihtilâl, baş dönmesi, kulak çınlaması, soğuk ve ya-
pışkan terler, teneffüsde güçlük, kay’, kulunç ve'l-hâsıl baş ağrısını mü-
teʻâkib uyku ilk içilen tütünün semerâtı ve nikotinleşmenin yani nikotin ile 
tesemmümün alâmetidir. Bu kadar azâb ne için? Bir belâyı daʻvet, vücûda 
îrâs-ı mazarrat, ifnâ-yı sıhhat, küfrân-ı niʻmet, ihlâk-ı servet, kabûl-i esâ-
ret, redd-i hürriyet için. Ne güzel!

Tabîʻat tütünün bir büyük zehir olduğunu ve binâenaleyh adem-i iʻ-
tiyâdı ilk sigara içişde miʻdenin bulantı 
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ve kay’larla altüst olması, başın sersemliği ve dönmesi, gözlerin bulan-
ması, bütün vücûdun hummâyı andıracak derecede titremesi, hâfıza ve 
muhâkemenin muhtel olması gibi alâmât-ı tesemmüm ile tenbîh ve îkâz 
ve ihbâr ediyor. Lâkin anlayacak, aldıracak kim? Ahvâl-i mezkûre tütünün 
teʼsîrindeki şiddeti ve istiʻmâlindeki lüzûm-ı ihtiyâtı güzel isbât etmez mi?

Tütün gam ve kesli refʻ değil belki tesviye olunmadığı hâlde bir ız-
tırâb-ı derûn içinde bırakan bazı hâcât-ı gayr-ı tabîʻiyeyi ve kelâl ü melâli 
tevlîd eder. Tütün melâle karşı en muktedir müdâfiʻ olan sıhhati refʻ eyle-
diği gibi insânı betâet ü kesâlet ve merâka ve tütünden başka her şeyden 
yorulur bir hâle ilkâ eder. Tütünün iddiʻâ olunan defʻ-i melâl hâssası bu 
hâli tevlîdden sonradır. Tütün tiryâkîsi o derece bir melâl ü kelâl içindedir 
ki bu hâlini içmeden, çekmeden, çiğnemeden geçiremez.

Bir kere düşünelim. Tütün vücûdumuzun terkîbinde var mıdır? Su 
içiyoruz, ona ihtiyâcımız tabîʻîdir. Çünkü vücûdun hemen sülüsânını teşkîl 
eder. Ondan başka "âb-ı hayât-ı beden" olan



189

Dr. Besim Ömer



190

Mükeyyifât ve Müskirâtdan Tütün

93

kanın cüz’-i aʻzamı sudur. Et yemesini isteriz. Bu arzu bir hâcet-i tabîʻiye 
üzerinedir. Vücûdumuzda yıpranmış etlerin taʻmîri, tecdîdi lâzım. El-hâsıl 
iyice düşünecek olur isek hâl-i tabîʻîde "meʼhûzât" zâten bedende bulunan 
"mevcûdât"dan yâhûd ona münkalib olabilen mevâddan başka bir şey de-
ğildir. Telâfî-i mâ-fât içindir. Âdî tuza ihtiyâcımız ne râddededir? Tuzsuz 
yemekden hiçbir lezzet alamayız. Bedenin bu "gıdâ-i maʻdenî"ye ihtiyâ-
cı ziyâdedir. Çünkü aʻzâ-i vücûdun her neresi tahlîl olunacak olursa klor 
sodyum yani âdî tuza tesâdüf olunur.

Bazen bedende aslen mevcûd olmayan mevâd da ahz olunursa da bu 
yine bir maksad, bir niyet üzerinedir. Meselâ biri hastalanır, ona arsenik 
yâhûd kinin verilir. Mevâdd-ı mezkûre onun için bir gıdâ hükmündedir. 
Hâlbuki vücûdda ne arsenik vardır ne de kinin. Lâkin edviye-i mebhûsenin 
iʻtâsı vücûdun hâlet-i maraziyesini sıhhat ü âfiyete ircâʻ içindir.

Böyle olunca araştıralım bakalım. Evvelâ tütün, nikotin terkîb-i be-
dende mevcûd mudur? Adem-i vücûduna bütün kimyâgerler, fizyolojistler 
müttefik bi'r-reʼydirler. Ona vücûdun ihtiyâcı



191

Dr. Besim Ömer



192

Mükeyyifât ve Müskirâtdan Tütün

94

yokdur. Çünkü aʻzâ-i vücûdun hiçbirinde "nikotin" denilen semm-i mühlik 
yokdur. Sâniyen tütünün istiʻmâli ne maksad üzerinedir? Vücûdu hâl-i sıh-
hate ircâʻ için mi? Ne gezer? Her ne kadar bazıları tütünün bazı emrâzda 
fâidesi görüldüğünden bahis ile tarafdârlık ediyorlarsa da ehemmiyetleri 
yokdur. Çünkü farazâ tütün "devâ" olsa bile bir devâ dâimâ istiʻmâl olun-
duğu hâlde devâlıkdan çıkıp da âdî mevâd sırasına girmez mi? Her gün 
hâl-i sıhhatde oldukça bir mikdâr içmeğe, yutmağa, ülfet ve âdet edinmiş 
olan bir zâtda kına kınanın "dâfiʻu'l-hummâ" hâssasından istifâde oluna-
mayacağına kimin şübhesi var?

Devâmlı ve ziyâde bir istiʻmâl ile en şedîd müshilâtın bilâhare teʼsîri 
görülür mü? Her gün içilen "müferrihu'l-kalb" sınıfında bir devânın bilâ-
hare hâssasından istifâde olunur mu? Binâenaleyh tütünün istiʻmâlinden 
maksad taklîdden başka bir şey değildir. Bir heves, bir arzu, nihâyet bir ih-
tiyâc, vücûdu edviye-i sâire gibi sıhhate ircâʻ ve iʻâde edecek yerde hemen 
ekseriyâ varta-i maraz u helâke ilkâ eder.

İstiʻmâlinde bir maksad-ı aslı ve esâsı olmayan ve bir semm-i
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mühlik ve batî olan tütünün bu derece terakkîsine ve istihlâkâtının bu ka-
dar tezâyüdüne insân hayrân olur. Herkes içer, içmeğe arzu eder, özenir, 
ne için? Hiç! Zehirlenmek için. Bir şey değil! Görenek burada da gâlib. 
Evlâd pederinden görmüş içiyor, haremi kocasından görmüş içer, ve'l-hâsıl 
içer, içer. Bi'l-cümle âlem tarafından içilmekde olan tütün birinci içişdeki 
hâvî olduğu aynı teʼsîrdedir. Lâkin ülfet ü iʻtiyâd böyle murdâr ve semdâr 
bir şeyi bilâhare en şedîd, en hâkim bir ihtiyâc sırasına geçirir. Açlıkdan 
îmânı gevremiş bîçâre tiryâkîlerin ekmekden evvel "bir sigaralık tütün!" 
istedikleri görülmüyor mu? Bunca ihtiyâcât mevcûd iken ziyâdeleştirmek-
de insânın ne mecbûriyeti vardır? Hâl-i hâzırdaki ihtiyâcâtımız kifâyet et-
miyor mu?

İnsânda mukallidlik cibillî ve fıtrî ise de bu bâbda tabîʻatı nazar-ı dik-
kate almalı. Münâsebetsizlikleri taklîd etmekden ise tabîʻî şeyleri taklîd et-
meli. Mâdemki tütün, nikotin vücûd ve bedende gayr-ı mevcûd ve bedenin 
de ona ihtiyâcı yokdur ve mâdemki istiʻmâli bir maksad üzerine mübtenî 
olmayıp vücûda zarardan başka bir fâidesi yokdur, niye kullanmalı?
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Bu bâbda irâde ve arzumuz hasâil-i hayvâniyeyi ızlâl ve ifnâ ve âsâr ve 
netâyici, sıhhati ihlâl etmekden ibâret olan semmi gıdâ ve bir malzeme-i 
hayâtiye derecesine iʻlâ ediyor.

İnsânı hayvândan tefrîk eden haslet "irâde-i cüzʼiye" ve iyi ile kötü-
yü tefrîke hâdim hisdir. İrâde, arzu muvaffakiyetin kable'l-vukûʻ bir büyük 
alâmetidir. İnsân neyi arzu eder de muvaffak olamaz? Havâya çıkmak, kuş 
gibi uçmak ister, muvaffak olur. Karıncalar gibi yerleri oymak hevesine 
düşer, muvaffak olur. Dağları devirmeğe niyet, sahrâları denize tahvîl et-
meğe kasd fikrini ve hattâ sedâsını kilometrelerce uzak yerlere sevk u îsâle 
merâm eder ve muvaffak da olur. El-hâsıl en müdhişi kendini öldürmeği, 
intihârı gözüne alır ve nihâyet yapar. Tütün ile sûikasdda bulunduğu gibi. 
Böyle olduğu hâlde tütünün adem-i istiʻmâline ve büsbütün terkine merâm 
etsin de ne için muvaffak olamasın? Merâmın elinden bir şey kurtulmaz. 
Ne kadar âdemler tütün içmemişler ve ne kadarı terk etmişler! İnsânda 
mevcûd olan ve hayvân ile onu tefrîk eden hisse gelelim: Bu his yukarıda 
söyledi-
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ğimiz gibi iyi ile kötüyü tefrîk eylemekdir. Bu hâlde burada iyilik nerede, 
kötülük ne tarafda?

Tütün içmek iyi olabilir mi? Şübhe yok ki kötü ve kerîh bir âdetdir. 
Onun için iyi ile kötüyü ayırmalı. Bu iki haslet, sıfat yekdiğeri ile karışmış, 
tefrîk etmeli.

İnsân işte hasâil-i mebhûsesini gâib ettiği anda değil hayvânât hattâ 
cemâdât sırasına düşer. Hayvân da bir dereceye kadar fâide ve zararı tefrîk 
eder. Kendisine zarar gelebileceği bir yerden o anda kaçar. Zarar îrâs ede-
bilecek olanlara müdâfaʻa eyler. Ve'l-hâsıl müdâfaʻa-i nefsde bulunur.

Mâdemki insân ve insânın da gözü açık takımındanız, bir kere düşü-
nelim: Tütünün istiʻmâlinde bir fâide mutasavver mi? İyi ile kötüyü ayıra-
lım. Adem-i istiʻmâlinde zarar melhûz mu? Fâide ile zarar karışmasın. Her 
birine taʻyîn-i mevkiʻ etmeli. Hiçbir âkilin tütünün fâidesi tarafdârlığında 
bulunacağına aklım ermez. Zâten eserden müessire, fikirden sâhib-i fikre 
intikâl fikri dururken onun akıllılığı da bir para etmez.

Vâkıʻâ tütünün her insâna teʼsîri bir değildir. Buna sebeb 
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evvelâ, tütünün teʼsîrine mevzûʻ olan her şahsın kâbiliyet-i teessüriyesinin 
ihtilâfıdır ki bu teessür de ülfet ü iʻtiyâd ile mahvolur. Sâniyen, tütünün 
hâvî olduğu mâdde-i müessire yani nikotinin mikdârı gâyet muhtelifdir: 
Tenebbüt eden mahalle sarf ve istihlâkden mukaddem icrâ olunan ame-
liyâta göre yüzde 1-7 nisbetindedir. Ondan başka tütünün teʼsîri nikoti-
nin havâssına tâbiʻdir. Yeni istihzâr ve istihsâl olunan nikotinin teʼsîri eski 
olana nisbeten daha şedîddir. Ülfet ü iʻtiyâd tütünün teʼsîrat-ı muzırrasını 
tahfîf için bir vâsıta olup bazen pek çabuk husûle gelebilir. Bugün az bir 
mikdâr tütün, nikotin ile müteessir olan hayvânda aynı âsâr u alâimi hâsıl 
ve îkâʻ için yarın ziyâde mikdârda tütün, nikotin lâzımdır. Âsâr-ı nikotini-
yenin şiddeti nevʻ-i hayvâna göre gâyet muhtelif olup hayvânât-ı mücterre 
yani geviş getirenler insân için gâyet mühlik bir mikdârda olan tütünü 
bilâ-mazarrat ekl edebilirler. Lâkin bu ihtilâf tütünün teʼsîratı tabîʻatında 
olmayıp yalnız şiddetindedir. Çünkü allâme-i fizyoloji Claude Bernard ni-
kotinin taht-ı teʼsîrinde kâffe-i hayvânâtın aynı aʻrâz u alâimi ibrâz u ızhâr 
eylediğini göster-
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mişdir. Tütünün teʼsîrâtında bu ihtilâfı gören müelliflerin bir takımı 
bilâ-taʻakkul tütün tarafdârlığı etmişlerdir. Tütünün mazarratını tahfîf eden 
ülfet ü iʻtiyâdın yaş ilerledikçe azaldığını bazı müellifîn beyân eyledik-
lerinden sâl-hûrdeler tütünün mazarrâtına daha ziyâde hedef olmuşlardır.

Bazıları tütünün ihtirâkıyla semmiyetini gâib edeceğini ve bu ci-
hetle sıhhat-i bedeniyeye îrâs-ı halel etmeyeceğini dermeyân ediyorlar ki 
fikirleri büsbütün bâtıldır. Tütünün gerek sigara gerekse çubuk şeklinde 
ihtirâkı saf nikotin takdîr ve istihsâlinden başka bir şey değildir. Tütünün, 
tiryâkîlerin kullandıkları tarzda, ihtirâkıyla teşekkül eden dumanda meş-
hûr kimyâger Malapart yüz gramında dokuz gram nikotin bulmuşdur. Lâ-
kin bu mikdârdaki nikotin ile insânın o anda helâk ü telef olmamasına 
sebeb, tütünün ihtirâkıyla nikotinin hârr-ı ebhire hâlinde ağza vâsıl olması 
ve oradaki havâ-i hâr derûnunda inbisât edip zerrâta inkısâmı ve kezâ hâr 
olan gışâ-i muhât[î] ile temâsda bulunan zerrâtın li-ecli'l-imtisâs tekâsüf 
edememesidir. Ağız soğuk olsa iş başkalaşır. İnsân
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demi bârid-i hayvânât gibi telef olur. Hayvânât-ı mezkûrenin ağızlarına 
bir ağız dolusu tütün dumanı üflenecek olursa hayvânât-ı mezkûre o anda 
helâk olurlar.

Aklen, hikmeten, tıbben merdûd ve mezmûm ve dînen mekruh olan 
böyle bir semmin adem-i istiʻmâli tarafını iltizâm ve bu fikrimde ısrâr 
eylediğimden dolayı muâhaze olunmak şöyle dursun, ekser etıbbânın maz-
har-ı tahsîn ü âferîni olurum iʻtikâdındayım.

Bazıları tütünün yalnız "sûistiʻmâli" muzır olduğuna musırdırlar. 
Lâkin onlardan mazarratın nereden başladığını anlamak için buradaki 
"sûistiʻmâl"in mebde’ini göstermelerini ricâ etsek acabâ nasıl olur?

Doktor Brodie gibi bazısına göre sûistiʻmâl üç sigara ve altı çubukdan 
sonra başlarmış! "İstiʻmâl", "kesret-i istiʻmâl" taʻbîrleri ne kadar elastikî-
dir? Sûistiʻmâl, efʻâl ve vezâif-i umûmiye ve husûsiyede bir ihtilâl vukûʻu 
ondan başlar. Bu hâlde biraz düşünürsek sûistiʻmâlin istiʻmâl ile birlikde 
başladığını iʻtirâfa mecbûr değil miyiz? Vücûda en ziyâde nâfiʻ ve lâzım 
olan şeylerin kesret-i istiʻmâlinde fevkalâde mazarratlar görüldüğü hâlde 
baş dönmesi
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getiren, efkâr ve tasavvurâtı mahv u ihlâl eden ve insânı bir hâl-i sekr ü 
hadere ilkâ eyleyen -ki ilk defa istiʻmâlinde hepsi görülür -bir mâddenin 
-ki tütündür- istiʻmâli bâ-husûs kesret-i istiʻmâli muzır ve âdetâ mühlik 
olduğunu kabûl etmek maʻkûl değil midir?

Dişleri harâb eden, ağzı pek fenâ kokutan, açlığı gideren, iştihâ-
yı tenkîs ve susuzluğu tezyîd eden, tükürüğün ihrâcına sebebiyet veren, 
melekât-ı akliyeye felc getiren, âdât-ı kabîhaya müstaʻid kılan, daha nice 
nice mazarratlarda bulunan tütün, şâyân-ı zemm ü kadh değil midir?

Bazıları tütün dumanının kaleviyeti dişleri tahrîb eden mâyiʻât-ı fem-
miyenin hâmıziyetini taʻdîl etmesi ve nikotinin "dâfiʻu't-taʻaffün" havâs-
sıyla çürümüş dişlerde tefessühâta mâniʻ olması, kezâ tütün dumanındaki 
kömür zerrâtının dişler üzerine tavazzuʻ ederek aynı teʼsîrde bulunması ile 
tütünün dişlere fâidesi olacağını iltizâm ediyorlarsa da efkâr u re’yleri pek 
sathîdir. Çünkü evvelâ, ağızda bulunan mâyiʻât adem-i nezâfet ve tahâret-
den kesb-i hâmıziyet eder ki nezâfet olmadıkdan yani sebeb bâkî oldukdan 
sonra tütünün 
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kaleviyeti ne para eder? Bir marazın tedâvîsinde en evvel gözetilecek cihet 
sebebi defʻ u refʻ eylemekdir ki tedâvî ondan sonra gelir. Meselâ bir zât 
rutûbetli bir mahalde oturmağla "romatizm" (resye) hastalığına dûçâr olup 
bir tabîbe mürâcaʻat eylese tabîbin en evvel beyân edeceği ve vereceği ilâc 
ve tedbîr, sebebi defʻ etmek yani rutûbetden âzâde ve vâreste olmakdır. 
Mâdemki ağızda esbâb-ı hâmıziyet dâim ve mevcûddur, tütünün kalevi-
yetinin teʼsîri hiçdir. Sâniyen, tütünün, nikotinin dâfiʻu't-taʻaffün olduğu 
kabûl olunsa bile Cenâb-ı Vâcibü'l-Vücûd'un bir niʻmet-i uzmâ olarak ih-
sân ve halk eylediği su gibi basît ve tedârükü sehl bir mâdde ve muzır ve 
mühlik olmayan sâir dâfiʻu't-taʻaffünler dururken nikotin gibi bir semm-i 
mühlikden istifâde me’mûlü pek büyük bir cehâlet olsa gerek. Sâlisen, 
tütün dumanında ne kadar kömür zerrâtı bulunacak ki bu da aynı teʼsîri 
icrâ yani taʻaffünü izâle edecek! Vâkıʻâ, diş tozlarının hemen ekserîsinde 
kömür mevcûd ve dâhil ise de bu tür tertîblerde zerrât-ı fahmiyenin dişler 
üzerine olan teʼsîrâtı ekseriyâ mihanikî olmağla berâber dişleri siyâhlan-
dırdığına ve sararttığına dâir de birçok re’yler mevcûddur. Ondan
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başka tütün dumanının ziyâde olan harâreti dişlerin üzerlerini setr eden 
mineyi çatlatmağla dişleri pek çabuk çürütür. Hulâsa bu bâbda bazı etıb-
bânın efkârı pek boşdur.

Bazı müellifîn tütüne "hâzım" hâssasını vermekde, bir takımı ise 
bilakis tütünü sû-i hazmı daʻvet ile ithâm eylemekdedir. Claude Bernard 
birinci sınıfda olup ona göre tütün luʻâbı ve onunla bir münâsebet-i asa-
biyede olan usârât-ı hazmiyenin kâffesini tezyîd edeceğinden hazmı teshîl 
eder. Vâkıʻâ tütünün taht-ı teʼsîrinde hazımca olan bu taʻdîlât bazı esbâb-
dan dolayı ülfet ve âdet-i kerîhelerinden vaz [vazʻ] geçmiş tütün tiryâkîle-
rinde görülürse de onlara tütünün bu teʼsîri tabîʻî değildir. Tütünün luʻâbı, 
yani tükürüğü tezyîd etmesi bir fiʻl-i münʻakis olup muvakkatdir. Bu 
bâbda tütünün teʼsîri "güzel avrat" otuna yâhûd onun mâdde-i müessiresi 
olan "atropin"e müşâbih olarak boğazı gâyet yâbis kılar. Tütünün ağşiye-i 
muhâtiye vesâir sutûh-ı müfrezeye teʼsîri yübûset getirmekdedir. Bir de 
tükürüğün ziyâde ifrâzı hazmın sühûlet-i vukûʻuna yardım etmez. Çünkü 
bir zamân-ı muʻayyende bir sür-
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ʻat-i fevkalâde ile ifrâz olunan tükürükde hazma medâr olan mâdde-i hâzı-
manın o derece mevcûd olamaması tabîʻîdir. Tükürüğün ziyâde ifrâzâtı bir 
nevʻ zâyiʻât olup "ptialisme" ismi tahtında bir hâlet-i gayr-ı tabîʻiyedir ki 
ekseriyâ ecsâm-ı muharrişenin ağzı setr eden deriyi (gışâ-i muhâtiye-i fem) 
tahrîş ve civârdaki guded-i luʻâbiyeyi tenbîh ve îkâzı netîcesidir. Böylece 
tütünün teʼsîr-i muvakkatiyle husûle gelen tükürüğün pek çoğu "tükürme" 
ile çıkarılır. Yok eğer yutulursa nikotini hâvî olan tükürük miʻdede hazmı 
teshîl değil belki tasʻîb eder.

Yukarıdan beri fikrimizi ale'l-ekser kullanılmakda olan sigara ve çu-
buk şeklinde istiʻmâl olunan tütün üzerine yürütdük. Şimdi burada biraz da 
enfiyenin mazarratından bahsedelim.

Hâssa-i şâmme emrâzın pek çoğundan masûndur. Emrâzın azı hiss-i 
mezkûru mahv u ibtâl eder. Lâkin bu masûniyete mukâbil insânın bir takım 
ıtriyât ve revâyih ve emliha ve mevâd ile hiss-i mebhûsu ibtâle çalışması 
bir küfrân değil midir? Âlet-i şâmme olarak halk olunmuş olan burun zor 
ile
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daʻvet olunan ahlâta bir mansıb değildir. Vâkıʻâ tufûliyet ve şeyhûhetde 
ahlât burnun içerisini setr eden deriye (gışâ-i nuhâmî) doğru pek çok in-
tikâl ve hücûm eder ise de sinn-i rüşd ü kemâlde dâimî bir nezleyi, zükâ-
mı daʻvet etmek makarr-ı rûh olan dimâğa gâyet civâr bir mahalde bir 
mezbele teşkîl ve kanı bir mâdde-i mühimmesi olan "masl"dan mahrûm 
eylemekdir.

Kol üzerine vesâir bir yere bir pehlivân yakısı açıldığı yâhûd cil-
din bir tarafı yandığı vakit hâsıl olan iltihâba müşâbih enfiye, tütünün 
bulunduğu harîf hâssasıyla gışâ-i muhâtiye-i enfiyeyi tahrîş ve oraya ziyâ-
de mikdârda masl ve hıltı celb ü daʻvet eder.

Bu bâbda kullanılmakda olan mevâddan hâssa-i şâmmeyi en ziyâde 
sektedâr eden enfiyedir. Niye çekiliyor? Böyle kerîh ve muzır bir âdete 
ibtilâ ne için? Bir takımına göre nezleden, baş ağrısından kurtulmak ve 
bir takımına göre ise kelâli defʻ etmek, her uzvu husûsan dimâğı ahlât ve 
nezleden kurtarmak için, ve'l-hâsıl bin türlü türrehât, hezeyân burna toz 
hâlinde idhâl edilen tütün taʻbîr-i âharla çekilen
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enfiye burnun dâhilini setr etmiş olan gışâyı tahrîş etmekle siyâhımsı bir 
mâdde-i muhâtiyenin cereyânına, dudak üzerinden seyelânına, burnun uç 
tarafında kerîhü'l-manzar damla sûretinde ictimâʻına bâdî olur.

Enfiye tiryâkîsini asıl memnûn eden şey gışâ-i enfînin gıcıklanması 
ve akîbinde aksırtmasıdır. İşte şu his vâhîdir ki insânı bu âdet-i kerîheye 
ibtilâ ediyor. Aksırıkların sarʻa zamânındaki ihtilâcâtdan hemen ne farkı 
vardır? Sık sık aksırıklar vezâifi muhil başdan oldukça uzak olan ihtilâcât 
değil midir?

Enfiye evvelâ gışâ-i nuhâmînin ifrâzâtını tezyîd ederse de bilâhare 
kurumasına bâdî olur. Dâimî sûretde kullanıldığı hâlde rikkat-ı şâmmeyi 
ve hattâ büsbütün hâssa-i mezkûreyi mahveyler.

Haydi, bazı etıbbânın dediği gibi enfiye baş ağrısının, zükâmın önü-
nü alsın. Lâkin gelip gelmeyeceği mechûl bir marazı, teʼsîri meşkûk olan 
böyle bir mâdde-i kerîhenin dâimî sûretde istiʻmâli ve bir âdet-i habîseye 
ibtilâsıyla tedâvîye ne denir? Taʻmîr edeyim derken eldekini kırmamalıdır. 
İstikbâlde
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zuhûru muhtemel olan bir ârızanın önünü almak için hâl-i hâzırda meşkû-
kü't-teʼsîr bir mâddeyi kullanıp vücûdu ârızât-ı sâire ibtilâsına müstaʻid 
kılmamalıdır.

Tütünün diğer bir istiʻmâli de tütün yapraklarını dişler arasında çiğ-
nemekdir. Bunun her ne kadar doğrudan doğruya hâssa-i şâmmeye teʼsîri 
yok ise de ağzı tahrîş ve hâssa-i şâmme ile bir münâsebet-i kaviyede olan 
kuvve-i zâikayı tağyîr eylediği ve nefesi pek fenâ kokutarak ihtilâlât-ı haz-
miyeye bâdî olduğu müsbet olduğundan hâssa-i mezkûreye de teʼsîrinin 
şümûlü muhtemeldir. Lehü'l-hamd tütünün bu türlü istiʻmâli vatanımızda 
hemen hiç görülmemişdir.

Ve'l-hâsıl tütünün herhangi türlü istiʻmâli nazar-ı dikkate alına-
cak olsa hiçbirinde fâide mutasavver değil, zarar u ziyân muhakkakdır. 
Tütünün mazarrâtı Laponya, Rusya, Norveçya, Felemenk gibi memâlik-i 
bâride ve râtıbe ve merzagiyeden ziyâde memâlik-i hârre ve yâbise ve 
cenûbiyede görülür.

Şimdi her hastalığın huveynât, mikropdan husûl ü zuhûrunun kabûlü 
devri olduğundan ve tütünün hâvî olduğu nikotinin ise bu nevʻ uzviyat-ı 
sagîreyi itlâf eylediği 
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derece-i sübûtda bulunduğundan bazı tütün tarafgîrânı tütünün vücûdu 
bazı hastalıklardan, ez-cümle hummâ-i şibh-i tifo (kara hummâ), dizanteri, 
dâü'l-ırk, hummâ-i mütekattıʻadan ve hattâ koleradan vikâye ve muhâfa-
za eylediğini beyân ediyorlar! Bu fikir pek tuhâfdır. Bu hastalıklardan en 
hafîfi olan hummâ-i mütekattıʻayı yani âdî sıtmayı ele alalım. Maʻlûmdur 
ki bu hastalığın devâ-i yegânesi kinindir. Kinin sıtmalı bir adamın kanında 
ve vücûdunda bulunan huveynâtı, mikropları öldürürmüş! Acabâ bataklık 
bir yerde âdî bâ-husûs mühlik sıtmanın vatanı olan bir mahalde dâimî sû-
retde ve az mikdârda ahz olunan kinin sıtmadan vücûdu muhâfaza edebilir 
mi? Mâdemki az mikdârda kinin nakîʻiyeleri vesâir mikropları öldürüyor, 
meyâsimât-ı merzagıye içinde bulunarak her gün az mikdârda ahz eden 
âdemlere neden yine sıtma müstevlî oluyor? Mâdemki kinin sıtmayı tevlîd 
eden mikropları öldürerek tedâvî edermiş, neden hâmız-ı fenik, kara özüt 
gibi bu bâbda daha ziyâde teʼsîri olan edviye sıtmayı kestiremiyor? Bu 
hâlde sıtma gibi bir illet-i hafîfenin hemen kendisine mahsûs devâsı olan 
"kinin" az mikdârda ve her gün istiʻmâl olunduğu hâlde bile
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tesiri olmadığı Rusya ve Avusturya'daki vukûat ile müsbet olduğundan bu 
bâbda teʼsîri meşkûk olan nikotinden istifâde hiç de me’mûl değildir. Ni-
kotin bâlâda mezkûr ilel ü emrâzın nisbeten en hafifi olan "hummâ-i müte-
kattıʻa", yani âdî sıtmanın önünü alamadığı hâlde sâir emrâz-ı müdhişenin 
istîlâsına nasıl mâniʻ olur? 

Fransa'da 1843'[de] Reji İdâresi satışını tezyîd için tütünün sillü'r-
riʼeye yani vereme nefʻ u fâidesini iddiʻâ etmiş ise de bu bâbda Tıb Aka-
demisi karâr-ı âtîyi vermişdir:

1) İdâre-i duhâniye sıhhate muzır ve mühlik sanâyiʻ dâhilindedir.

2) İdâre-i mezkûredeki bi'l-cümle me’mûrîn ve amele âlâm u ıztırâb 
içindedirler ki müddet-i medîde ahvâl-i müellime-i mezkûreye mukâve-
met edemezler.

3) İdâre-i mezkûredeki müstahdem me’mûrînin kanları hissolunabi-
lecek derecede tagayyür eder.

4) Tasaʻudât-ı duhâniye tuyûr ve nebâtâtı sürʻatle ihlâk eyler.

5) Ebhire-i nikotine sillü'r-riʼe ve emrâz-ı sadriyeyi teşfiye değil, 
belki tevlîd eder.

Tütünü kullanmayanlar bâlâda mezkûr tütünün esbâb 
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ve mazarrâtından li-ecli't-tevakkî kullanmağa aslâ özenmemeli, kullanan-
lar ise terke gayret, olamadığı takdîrde hiç olmaz ise sûistiʻmâl etmemeğe 
sarf-ı makderet ve âtîde mezkûr kavâʻid-i sıhhiye-i muhtasaraya tevfîk-i 
hareket etmelidirler.

1

Çocukları, gençleri bilâhare defʻi gâyet güç bir heves, bir ihtiyâc 
hükmünü alacak olan böyle bir âdet-i kerîheden nefret ettirmek için lâzım 
gelen tedâbîr imsâk olunmamalıdır.

Burnu gıcıklayan tozdan, ağzı pisleten dumandan daha küçüklükde 
ihtirâz etmelidir. Zîrâ edilen nesâyih ısgâ olunmayarak bir kere âdet-i kerî-
heye başlandı mı her nevʻ muhâkeme, efkâr bîhûde olarak ekseriyâ hiçbir 
teʼsîri görülmüyor. Bîçâre tiryâkîyi cellâdı elinden, intihârdan kurtarmak 
güçleşir.

Tütünün mazarratı ve adem-i intişârı hakkında pek çok etıbbâ ve 
ukalâ saʻy u gayret etmişlerdir. Fransa'da tütünün sûistiʻmâlinin önünü al-
mak için 1868'de teşekkül etmiş olan cemʻiyetin iʻlân etmiş olduğu beyân-
nâmesinden bazı parçaları buraya nakleyledik.
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"İlim ve fen ve tecrübe ile tütünün sûistiʻmâlinin sıhhat-i umûmiye-
ye mazarratı müsbet ve muhakkakdır. Emrâz-ı akliyenin, umûmî felclerin, 
dudakda ve ağızda ve miʻdede husûle gelen âfât-ı seretâniyenin, rü’yet ve 
hazmdaki ihtilâlâtın tütün istihlâkâtıyla mütenâsib olarak tezâyüd eyledi-
ği bugün maʻlûm olmuşdur. Tütünün cemʻiyetin ahlâkını ifsâd ederek bu 
cihetle îrâs-ı mazarrat ve beyne'l-âile mevcûd olan irtibâtı mahv u şikest 
eylediği mücerrebdir".

"…İşte bu felâket ve belâ-yı umûmîyi defʻ için aʻzâsı etıbbâ ve sıh-
hiyûndan ve insâniyete muhib kesândan mürekkeb bir komite ictimâ ey-
lemişdir. Cemʻiyetin birinci maksadı cemʻiyet-i beşeriyenin her sınıf ve 
sinde bulunanlara ve ale'l-husûs gençlere tütün muhâtaralarına karşı es-
bâb-ı muhâfazayı tehyie ve ihzârdır. Herkes bu cemʻiyetin ictimâʻından 
hisseyâb-ı nefʻ u fâide olacakdır: Sıhhatini bir hâl-i hevl-nâke ilkâ ve bu 
yolda vücûdunu ifnâ ve tabîʻat-ı asliyesinde gayr-ı mevcûd olan bir ih-
tiyâc, bir hâceti halk u ihyâ eden tütün tiryâkîsi, tütün içmemekde ve ko-
kusundan hazzetmemekde ve bu yolda taʻcîz olmakda olan zât, vakt ü hâli 
kendisini
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sıkıntılı ve ekseriyâ gayr-ı kâbili'l-mukâveme bir âdetin netâyicine daha 
ziyâde ilkâ eden zengin, tütün içmek ve meyhânede çakmak için ekseriyâ 
evlâd ü ıyâlini malzeme ve ihtiyâcdan mahrûm bırakan amele, evlâdının 
adem-i iʻtidâl ve kesâlet ü batâete netîce ve sebebiyet verecek olan böyle 
bir sûistiʻmâle ibtilâsını görerek müteessif olan vâlide, bi'l-cümle murâdı 
ve arzusu olan bir ictimâʻdan sonra zevcinin tütün içmek, çakmak için hâ-
neden ayrılarak kahvehâneye, meyhâneye gittiğini görecek olan gelin bile 
bu cemʻiyetden istifâde edecekdir.

Tütünün birçok yangınlara, sademâta, musîbetlere ve vahim kazâla-
ra bâdî olduğunu yazmak icâb eder mi? Her sene tütün Fransa'da üç yüz 
milyon frankdan ziyâde bir zarara bâdî oluyor."

Bu cemʻiyetin pek çok muhassenâtı görülmüş, pek çoklarını tütün 
aleyhinde bulunmağa ve bu bâbda vaʻz u nasîhate, neşriyâta cesâretlen-
dirmiş.

2

Nikotini az olan tütünü ihtiyâr etmeli. Tütünde nikotinin mikdârı 
zerʻ olunan arâzîye ve tütün yapraklarının toplandığı zamâna ve bunların 
îcâb eylediği
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ameliyâta göre tahallüf eyler. Vatanımızda yetişen tütünler tahlîl olunma-
mışdır ki hangisinin nikotini az, hangisinin çok olduğunu beyân edelim. 
Yalnız nikotinin tütünden başka bir şey olmayan "tönbeki"de çok olduğu-
nu ve onun için bundan yalnız nargile ile içilebildiğini zikredelim. Çünkü 
nikotin suda münhal olduğundan nargilenin suyundan duman ile birlikde 
geçirgen bir kısmı hallolur. Kısm-ı diğeri ise marpuçdan geçerek tiryâkînin 
ağzına vâsıl olur.

Nargile istiʻmâli sadrca bir ikdâmı mûcib yani tönbeki dumanını 
marpuca celb için çekmek lâzım olduğundan nargile tiryâkîlerinde ekse-
riyâ intifâh-ı riʼe görülmekdedir. Bir tarafdan tönbekinin teʼsîr-i mahsûsu 
diğer cihetden çekmek fiʻli vücûdu yorar.

3

Miʻde boş yani karın aç olduğu zamân tütünün istiʻmâli daha muhâta-
ralıdır. Çünkü o zamânda imtisâsa en ziyâde muvâfık şerâit mevcûddur.

4

Ağız tütün dumanının harâretinden ve acılığından ne derece hisse-
dâr-ı teessür ise tütünün de o derece mazarratı ziyâdedir. Binâenaleyh:



231

Dr. Besim Ömer



232

Mükeyyifât ve Müskirâtdan Tütün

114

1-Çubuk yâhûd sigaralığın tûlü ne kadar kısa olur ise tütünün de ol 
kadar mazarratı vardır. Uzun çubuklarda tütünün zeyt-i muhaddiri çubuğun 
etrâfına zift sûretinde tavazzuʻ eyler.

2-Âdî sigara fenâdır. Zîrâ dudakları yakdığı gibi sürʻatle atşı dahi 
daʻvet eyler.

3-Âdî sigaranın yâhûd Frenk sigarasının ucu çiğnenir ki bu da bir 
mikdâr nikotinin yutulmasına bâdî olur.

4-Bazıları zıvanalı sigaraların zıvanasına pamuk yerleştiriyorlar ki 
pek güzel bir tedbîrdir.

5-Kehribârlı yâhûd porselenli imâmesi olan bir çubuk ile içmek el-
bette evlâdır.

5

Tütün dumanını aslâ yutmamalıdır.

6

Bir mikdâr nikotin lülenin kaʻrında yâhûd sigaranın ağza yakın olan 
ucunda toplanacağından ziyân olmasın diye son parçaya kadar tütünü iç-
memelidir.

7

Tütün içenler ağızlarını çalkalamalıdır. Bu tedbîr hıfzıssıhhatin 
nezâfet bahsine âiddir.
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8

Enfiye çekenlerin nezâfet ve tahârete daha ziyâde ehemmiyet ver-
mesi lâzımdır.

9

Tütün tiryâkîlerinin yavaş yavaş terk-i âdet-i kerîhe etmeleri için ba-
zıları patates yapraklarını, bir takımı ada çayını içmeği tavsiye ediyor. Bu 
tavsiyeyi icrâ edebilecek âdem doğrudan doğruya terk de edebilir.

10

Etfâli tütünden külliyen menʻ etmelidir.

Lâhika

Ahkâm-ı sıhhiyenin kabûl-i âmmeye mazhariyeti için hükm-i vâkıʻın 
biraz tahfîfi ve hüsn-i telâkkîsinde bazı imtiyâzâtın vaʻdi lâzımdır. Bir şey-
den yalnız ihâfe hiçbir zamân iyi netîce vermez. Çünkü Bokrat demişdir 
ki: "Bazen fenâ ve kerîh bir âdetin bile muhâfazası lâzımdır". Tütünden 
birdenbire mahrûm olan birçok tütün tiryâkîlerinin vezâif-i dimâğiye ve 
bedeniyelerinde ihtilâlât görülmüşdür ki tütüne tekrâr devâm ile ihtilâlât-ı 
mezkûre mahvolmuşdur.

Tütünün kable'l-mîʻâd yani pek erken istiʻmâlinde ve her zamân 
sûistiʻmâlinde pek büyük mazarrat olduğundan gençlerin
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böyle bir âdet-i habîseye alışmamalarına sarf-ı makderet etmelidir.

Tütünün kesret-i istiʻmâli muhâtaralıdır ve bu tehlike gençlikde 
daha şedîddir. Çünkü bu zamânda vücûd tâm neşv ü nemâsını almamış ve 
hâlbuki tütünün binâ-yı uzviyet olan cihâz-ı hazmîye sû-i teʼsîri herkesçe 
maʻlûm bulunmuşdur.

Çocuklar! Bilâhare terki güç, muzır, kerîh bir âdet ve esâreti ka-
bûl ile onu büyük bir ihtiyâc ve hâcet arasına geçirmek büyük akılsızlık 
olduğunu biliniz.

Tütün, Nikotin ile Zehirlenene Çâre

Bazı etıbbâ ve hayırhâhân tütüne karşı bir panzehir tedârük ve keş-
fini Akademi'den (Fransa'da) iltimâs ediyorlar ise de bu panzehir herkes 
tütünün mazarrât ve mehâlikini anladığı ve istiʻmâli ile intihâr etmeyecek 
kadar dûr-endîş olduğu vakitde ancak keşfolunabilir.

Tütün yâhûd onun mâdde-i müessiresi olan "nikotin" ile zehirlenen 
bir bîçâreye sürʻat ve kemâl-i şiddetle bazı tedâbîrde bulunmalıdır. Bu 
bâbda tedâbîr ve tedâvî küçük dili gıcıklayarak
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kay’ları daʻvet etmekden ve kay’ husûle gelmez ise miʻde tulumbasını kul-
lanmakdan ibâretdir. Bir meri22

* sondası yâhûd miʻdeyi yıkamağa mahsûs 
boru bu işi pek güzel görebilir. Şedîd hukneler, müshiller şâyân-ı tavsi-
yedir. Nikotin ve tütün ile tesmîm edilmiş hayvânât kay’lar ve ishâllerle 
yakayı kurtarabilmişlerdir. Miʻdede az mikdârda kalabilen nikotini taʻdîl 
için tanen23

* tavsiye etmişlerdir. Miʻde tulumbası yâhûd miʻdeyi yıkamağa 
mahsûs boru iʻânesiyle uzv-ı mezkûrun hîn-i tahliyesinde li-ecli't-tathîr ta-
nen mahlûlü yâhûd kahve menkûʻu kullanmalıdır. 

Birkaç yudum kahve menkûʻu çok içilmiş tütünün teʼsîrat-ı şedîde-
sini sürʻatle gâib etmeğe kâfidir. Teneffüs-i sınâʻî, başa ve yüze soğuk su 
çarpmak ve serpmek, muʻattarât ile delk, harâret-i tütünün yani nikoti-
nin imtisâsına mukâbele eder. Tedâbîr-i sâire zuhûr edecek araz u alâmeti 
tedâvîden ibâretdir. Bu bâbda meşrûbât-ı küûliye münebbih ve mübevvil 
gibi teʼsîr etmekle fâidelidir.

* Meri: Belʻûmdan miʻdeye kadar olan kanât-ı hazmiye.
* Tanen bulunmazsa mazı tozu da bu işi görür.
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İlâve

Bazı sâde-dilân ve tarafgîrân-ı duhân: "Tütünün fâidesi yok ise zara-
rı da yokdur" derler. Lâkin düşünelim: Nikotin kadar tayyâr ve semdâr bir 
mâddenin sûret-i dâimede istiʻmâli nasıl olur da vücûda sû-i teʼsîr etmez?

Tasaʻudât-ı vebâiye, meyâsimât-ı maraziye gibi ebhire-i mühlikeyi 
hâmız-ı karbon, hâmız-ı arsenikî gibi gazât-ı müessireyi bazı destgâhlarda 
ve sanâyiʻde olduğu gibi zerrât-ı üsribiye (kurşun) ve zîbakiyeyi (civâ) na-
sıl burnumuz, ağzımız ve ciğerlerimizle massediyor isek tütünü, nikotini 
de öylece idâre-i bedeniyemize idhâl eyliyoruz. Bu hâlde nikotin mevâdd-ı 
muhribe-i sâire gibi vücûdumuza, kanımıza ve nihâyet ömr ü hayâtımıza 
sû-i teʼsîr eylemez mi?

Mahlûkât-ı mutaʻazzıvanın husûsan mecmaʻ-ı kemâlât olan insânın 
zât ü cevher-i aslîsinde uzviyetinin hıfz u vikâyesini ve intizâm-ı efʻâl ve 
vezâifini müteʻahhid bir kuvve-i cibilliye ve fıtriye mevcûddur ki bu da 
mâye-i hayât, seyyâle-i asabiyedir.

İster bir meyâsima olsun, ister morfin, ister kinin,
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nikotin gibi bir semm-i nebâtî bulunsun, bir mâdde-i muhribe idâre-i bede-
niyeye dühûl ve nüfûz ederse mâye-i hayât24

* taht-ı idâre ve taʻahhüdünde 
olduğu vezâif ve efʻâl-i tabîʻiyeyi terk ile mülk-i vücûda sûret-i gayr-ı meş-
rûʻa ve hukûk-şikenânede müstevlî olan semme karşı müdâfaʻaya şitâbân 
olmağla hayât bir dereceye kadar bir hâl-i ihtilâl ve şûrişde kalır. Mâyiʻ-i 
hayât kavî, mukâvim, kesîr ise yavaş yavaş semmin teʼsîrâtını taʻdîl ve 
eğer sem ziyâde ve gâlib ise hayâtı bir hâl-i hevl-nâke ilkâ eyler. Tütün 
içenler duhânın ilk teʼsîrâtını ve tevlîd eylediği hâlât-ı müellimeyi elbette 
hâtırlarlar. O baş dönmeleri, o bulantılar, o soğuk terler mâye-i hayâtın, 
seyyâle-i asabiyenin mâdde-i semmiyeye karşı müdâfaʻsı değil de nedir?

Lâkin mâye-i hayât her şahısda taht-ı idâre ve taʻahhüdünde bulun-
duğu uzviyetin ihtiyâcâtı ve istihlâkâtı nisbetinde, kuvvetinde, mikdârında 
olduğundan mâdde-i muhribeye karşı mukâvemet-i dâime ve mücâdele-i 
yevmiyeden dolayı nihâyetü'l-emr dûçâr-ı zaʻf olur. Semmin teʼsîratını taʻ-
dîl ü tahfîfe hâdim olan kısım vezâif-i uzviyenin hüsn-i intizâm u cereyâ-
nına hizmetden mahrûmdur.

* Mâye-i hayât: Principe vital.
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Her tütün içen kuvâ-yı mevcûdesinin bir büyük kısmını içtiği semmi taʻdîl 
ve teʼsîrâtını tahfîf için külle yevm sarf u ihlâk eyler. Kuvve-i hayâtiye-
nin mecmûʻunu dörde münkasem farz eder isek bunun bir kısmı havâssın 
icrâ-yı efʻâline, bir kısmı fiʻlî iğtidânın îfâ-yı vezâifine, bir kısmı da ha-
rekât-ı irâdiye ve ihtiyâriyeye hizmet eder. Kısm-ı mütebâkî ise nikotinin 
teʼsîrâtını taʻdîlde mahvolup gider25

*. Bu hâlde hayât dûçâr-ı zaʻf ü fütûr 
olur. Çünkü kuvvetinin bir kısmı ile ancak icrâ-yı vazîfe eyler. Maʻnen 
kuvve-i intikâliye, hâfıza tenâkus eder, hissiyât körlenir, ahlâk bozulur, 
mâddeten riʼe, kalb, miʻde, sûret-i gayr-ı muntazamada icrâ-yı

*    Bu husûs nazar-ı ehemmiyete alındığı hâlde tütünün birdenbire katʻında mahzûr görü-
lür. Bir tütün tiryâkîsi iʻtiyâd-ı kerîhini birdenbire katʻ edecek olursa nikotinin teʼsîrini 
taʻdîl ile mahvolan seyyâle-i asabiye-i uzviyetde kalacağından kuvâ-yı mevcûde dere-
ce-i ifrâta ve mikdâr-ı muʻtâddan fazla gelmekle vezâifin kâffesi muhtel olur.

 İşte ekseriyâ tütünün birdenbire katʻında zuhûr eden râhatsızlıklar bundan ileri geliyor. 
Binâenaleyh uzviyetin bu katʻdan adem-i teessürü için tütünü alışıldığı gibi terk etmek 
ve tütünün teʼsîrâtına mukâbele edip bu cihetle mahvolan kuvâ-yı bedeniyeyi tedrîcen 
iʻâde eylemek maʻkûldür.
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efʻâl eder. Bu bir hâlet-i maraziye-i müzmine olup şahsı, nesli ifsâd ü ifnâ 
eyler.

"Ahvâl-i mezkûre umûmiyetle sümûmun ve husûsuyla tütünün eş-
hâs-ı muhtelifeye tenevvüʻ-i teʼsîrâtını tefsîr u îzâh eyler. Mâye-i hayâtı 
ziyâde olan bir şahıs ziyâde bir tehlikeyi mûcib olmaksızın bir mikdâr-ı 
muʻayyen sem mas ve onu taʻdîl edebildiği hâlde çocuk, nakîh, ihtiyâr gibi 
zaʻîf olan bir diğeri bu mikdârın taht-ı teʼsîrinde helâk olur.

Bu mütâlaʻâtdan şu istihrâc olunur ki ne mikdârda olursa olsun idâ-
re-i bedeniyeye nüfûz ve dühûl eden sem ve vücûdda ihtilâlâtı mûcib olup 
bu ihtilâlât şiddetçe fücʼeten mevtden, tesemmüm-i hâdden taʻammüm-i 
müzmine kadar birçok tahallüf eder.

Gâyet mütehavvil ve fânî olan kuvvet-i şahıs yâhûd lisân-ı fizyoloji 
ile aks-i amel-i hayâtî (réaction vitale) dâimâ aynı mikdârda ve aynı teʼsîr-
de olan semmin şiddetine karşı bir zamân-ı karîb veya baʻîdde mutlakâ 
dûçâr-ı zaʻf ü taʻb olur.

Bir sûret-i meş’ûmânede tesemmüm eylemekde olan şahısda
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hayât kesb-i zaʻf eylediği hâlde bu şahs-ı meftûrun meʼmûr bulunduğu ve 
bu cihetle îfâ ettiği vezâif-i tenâsüliye netîcesi olan nevʻin de dûçâr-ı ye’s 
ü fütûr olması tabîʻî ve maʻkûl değil midir? Tütünün tevellüdât ve ensâle 
kadar sû-i teʼsîri olduğuna iştibâh mı edilir? Herkes tütünden sûret-i mü-
tesâviyede müteessir olmaz. En vahîm ve mühlik emrâz-ı müstevliye bile 
müstevlî olduğu memleket ahâlîsini kâmilen ihlâk eylemediği gibi tütün 
de taht-ı teʼsîrinde bulunduğu ecsâd u ebdânın kâffesini tahrîb ü ifnâ et-
mezse de yine az veya çok bir eser bırakır. Tütünün, nikotinin teʼsîrâtına 
karşı en ziyâde mümtâz ve müteʻâsî olan tiryâkî kable'l-mîʻâd bir şeyhû-
hetden, bir zaʻfdan kurtulamadığı gibi bîçârenin kable'z-zamân bi'l-cümle 
kuvâsı inhitât eyler. Ekâlîm-i hârre [ve] muʻtedileden oraya hicret eden bi-
rini defaten ihlâk etmez. Lâkin hayâtını yıpratır, kendisini soldurup sarartır 
ve ihtiyârlatır.

Ferden, zâten böylece müteessir olan insân behemehâl kuvâ-yı tenâ-
süliyesini gayb ederek müctemiʻan, hey’eten de müteessir olur. Çünkü 
insân nev‘inin bekâsına tamâmiyet-i kuvve-i mâddiyesinde ancak
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hizmet edebilir. İşte bu şart dâhilinde ancak nesline hizmet ve devâm-ı 
beşeriyete muʻâvenet eyler.

Esrâr-ı tabîʻat ve hayât meyânında tenâsülün bir vazîfe-i asabiye ve 
hayâtiye olduğu ve bu vazîfenin icrâ ve îfâsı için uzviyetimizin kuvâ-yı 
âliyesinin tavassutu yani efʻâl-i asabiyenin vukûʻu lüzûm eylediği müsbet-
dir. Hâlbuki edilen tecârüb-i adîde ile müberhendir ki bu semm-i nebâtînin 
yani nikotinin en sâbit teʼsîri cümle-i asabiye üzerinedir.

Tütünün cümle-i tenâsüliye üzerine olan teʼsîrât-ı muhaddiresi ev-
velden beri nazar-ı dikkate çarpmışdır. Hattâ on altıncı asr-ı Mîlâdîde 
tütünün bu nevʻ teʼsîrinden manastırlarda istifâde olunuyordu. Gürûh-ı 
ruhbân, teyakkuzât-ı tenâsüliyeyi teskîn için "priapée" nâmında tütünü 
kullanıyorlardı.

Lâkin bilâhare tütünün cümle-i asabiyeye sû-i teʼsîri ile tevlîd eyle-
diği ihtilâlât ve "teleyyün", "cinnet", "felc" gibi ârızât meydâna çıkmağla 
imsak-ı ihtiyâr ettiler.

Tütünün taht-ı teʼsîrinde adem-i şehvet ve hiss-i tenâsülîde zaʻf iki 
sebebden ileri gelir:

1) Tütünün bi'l-cümle merâkiz-i asabiyeye îrâs eylediği hâl-i hader,

2) Nikotinin insân 
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tohumu üzerine olan teʼsîr-i mühlikidir ki vücûd tohumu yetiştirdikçe ni-
kotin onları uyuşturur yâhûd öldürür. Bir başağın bir habbeden zuhûr u te-
vellüdü gibi insân da bir tohumdan çıkıyor. Herhangi bir sebeb husûsuyla 
her mahlûk-ı zi'l-hayât için bir semm-i mühlik ve muhrib olan nikotin daha 
başakda bulunan habbeyi sesin tağyîri gibi rüşeym-i beşerînin kuvvet-i ev-
veliyesini tahrîb u tenkîs ederse hâlât-ı asliye ve tabîʻiyelerinden çıkmış 
olan rüşeym, habbe kendileri gibi soluk, sönük hâsılât yetiştirmekle sıhhat 
ü âfiyet muhtel, ömür ve hayât da mahdûd olmuş olur. Etfâlin vefeyâtına 
bâdî esbâb meyânında tütün mevcûddur. Onların kuvâ-yı hayâtiyeleri ebe-
veynin istiʻmâl-i duhânıyla muhteldir.

Vâkıʻâ tedennî-i nevʻ-i beşere bâdî esbâb arasında küûl de mevcûd 
ise de bunun teʼsîri tâlîdir. Küûl burada tütünün refîk-i habîsi, hem-töhme-
tidir.

Tütün tiryâkînin bi'l-cümle uzviyetini bir hâl-i hadere ilkâ ve onda 
bir hummâ-i tesemmüm peydâ etmekle bîçâreyi teskin-i atşa mecbûr eyler. 
Bu hâlde en ziyâde intihâb olunan meşrûbât
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müskirâtdır. Binâenaleyh "alkolizm" (alcoolisme), "nikotinizm"in (nico-
ti[ni]sme) bir netîcesidir.

Memâlik-i Muhtelifede Tütünden İstîfâ Kılınan Resmin Mikdârı

Düvel-i muhtelife tütünden üç sûretle istîfâ-yı resm etmekdedirler:

1) Memâlik-i Şâhâne'de, Fransa'da vesâir bazı memâlikde ittihâz 
olunan inhisâr, reji usûlüdür.

2) İngiltere'de cârî olduğu vechile dâhil-i memâlikde tütün zerʻi 
külliyen menʻ edilerek hâricden idhâl edilenlere sıklete göre bir resm tarh 
etmekdir.

3) Almanya'da müttehaz olandır ki bu da tarlaların vüsʻati nazar-ı 
dikkate alınarak dönüm başına maktûʻ sûretde istîfâ-yı resmden ibâretdir.

Fransa'da yalnız on bir departmanda tütün zerʻi tecvîz olunmuşdur ki 
buralarda tarlalardaki tütün fidanları yapraklarına



255

Dr. Besim Ömer



256

Mükeyyifât ve Müskirâtdan Tütün

126

varıncaya kadar birer birer meʼmûr-ı mahsûs maʻrifetiyle taʻdâd edilerek 
deftere kaydedilir ve bu fidanların üzerinde kurumuş veya çürümüş olan 
yapraklar aʻdâd-ı mukayyideden tenzîl olunmak üzere zürrâʻı cânibinden 
idâreye gösterilir.

Fransa'da idâre gerek dâhilde husûle gelen ve gerek hâricden iştirâ 
edilen tütünü 16 fabrikada istihzâr ettirerek 33.000 dükkân ve mevâkiʻde 
fürûht eder.

1883 senesinde takrîben 33 milyon kilogram tütün 363 milyon fran-
ga fürûht edilmişdir ki masârıf-ı vâkıʻa baʻde't-tenzîl 283 milyon frank 
vâridât-ı sâfiye hâsıl olmuşdur.

Memâlik-i Osmaniye'de mukaddemâ tütünden Rüsûmât meʼmûrî-
ni maʻrifetiyle 6 kuruşdan 20 kuruşa kadar mütefâvit bir mürûriye resmi 
istîfâ kılındığı gibi tütüncülük etmek arzusunda bulunanlar dahi senevî 
100-150 kuruş nisbetinde bir ruhsatiye resmini iʻtâya mecbûr idiler. Mu-
ahharan derecât-ı mütefâvitede istîfâ kılınan mürûriye resminden tütünün 
beher kıyyesine altı kuruş on para isâbet ettiği anlaşılmağla resm-i mezkûr 
8 kuruşa iblâğ edilmişdir.
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1290 senesinde bu usûl refʻ edilerek onun yerine nezâret usûlü vazʻ 
u ihdâs edildi ve bu sûretle tütün iʻmâli lâ-ekal senevî 120 bin kıyye iʻmâ-
lini derʻuhde edebilen 50-60 fabrikaya hasredildi.

Bu fabrikalarda meʼmûrîn-i mahsûsa ikâme edilerek evvelce gelen 
tütünlerin mikdârı defterlere kayıd ve bilâhare paketlere vazʻ edildikden 
sonra tütünün cinsine göre paketlere dört nevʻ bandrol sarılırdı ki:

1) Değeri 30 kuruş olup 100 kuruşdan yukarı fürûhtu tecvîz edilen,

2) Bahâsı 20 kuruşdan ibâret olduğu hâlde 100 kuruşa kadar satıla-
bilecek olan,

3) Bedeli 15 kuruş olarak 80 kuruşa fürûhtu câiz görülen,

4) Kıyyesi 30 kuruşdan ziyâdeye satılmasına müsâʻade olunmayarak 
kıymeti 10 kuruşdan ibâret bulunandır.

Nezâret usûlünün ihdâs olunduğundan dört-beş sene sonra 100 bin 
lira masârıf-ı muhtelife dâhil olduğu hâlde 850 bin lira vâridât-ı gayr-ı 
sâfiye hâsıl olmuşdur. Fakat muahharan bu usul dahi lağvedilerek onun 
yerine inhisâr, reji usûlü ihdâs olunarak tütün iʻmâli
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müşterekü'l-menfaʻa olmak üzere senevî 750 bin lira ile bir şirkete ihâle 
olunmuşdur.

İngiltere'de tütün zerʻi külliyen taht-ı memnûʻiyetde olup hâricden 
idhâl edilenlere o mertebe ağır bir resm vazʻ ediliyor ki bundan 1884 sene-
sinde 225 milyon frank husûle gelmişdir.

Almanya'da ise tütün tarlaları üzerine dönüm başına maktûʻ sûret-
de bir resm tarh edilmekdedir ki tütünden ahz edilen gümrük resmi ile 
berâber hâsıl olan vâridâtın mecmûʻu 18 milyon franga karîbdir. Bu mik-
dârın ancak bir buçuk, iki milyonu yerli tütünden istîfâ kılınır.

Almanya'da hâsıl olan tütünün mikdârı 40 milyon kilogram tahmîn 
edilmekdedir.

Senevî yüz kişiye Belçika'da 250, Felemenk'de 200, Almanya'da 
150, Avusturya'da 124, Fransa'da 95, İngiltere'de 62, İtalya'da 57 kilogram 
isâbet eylediği tutulan istatistiklerden anlaşılmışdır.
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İsmail es-Sencidî eş-Şâfiʻî 88
İspanya 26, 74
İspanyol 24, 26
ispirto 72
İstanbul 2, 12, 30, 32
İsviçre 96
iştihâ 46, 132, 134, 176, 206
İtalya 260
İtalyan 54

J
Jaccoud 78, 120, 124, 132, 158, 162, 

180
Jack, Birinci (İngiltere Kralı) 48, 92
Jakamar 146
Jolly, Dr. 54, 62, 150, 158, 160
Jules - Garen 126
Jupiter 90

K
kahve 8, 160, 162;

–menkûʻu 238
kahvehâne 34, 228
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kalb 244
kan 88, 110, 112, 124, 154, 174, 190, 

214, 220, 222, 240
kara;

–özüt 220
–su 156

karha-i epitelyaliye (mühlik çıban) 172
karınca 196
Kâtib Çelebi 52, 80, 84, 118
kayʼ 26, 42, 90, 114, 122, 136, 140, 

164, 180, 186, 188, 238
kehhâl 44, 126, 170
kehribârlı çubuk 232
kel 40, 172;

–yarası 172
kelâl 188, 214
kenevir 70
kesl 188
kına kına 192
kilise 48
kimyâ 38
kimyâger 38, 190, 202
kinin 190, 220, 240
kiyanus (cyanogène) 70
klor sodyum (âdî tuz) 190
kloral 138
kolera 42, 220
Konya 84
Kostiyal 146
köpek 40, 60, 122, 124
körlük 112
Kristof Kolomb 20, 22
kulak çınlaması 186
kulunç 186
kurşun 240

kurt 150
kurtboğan otu 124
kuş 124, 196
küpe 24
Kürdler 24
küûl 44, 132, 252

L
Lanzoni, Dr. Joseph 104
Laponya 218
lenfavî 182
lerzât-ı asabiye (sinir oynaması) 146
Littré 122, 174
Louis, On Dördüncü (Fransa Kralı) 92
Louis, On Üçüncü (Fransa Kralı) 48, 

158
luʻâb 114, 116, 118
Lugat-ı Tıb (Littré) 122, 174
Lugât-ı Tıbb-ı Kebîr (Jaccoud) 78, 120, 

124, 132, 158, 162, 180
Lund, Dr. 160
lutidine 78

M
Maʻârif Nezâreti (Fransa'da) 148
Maʻârif Nezâret-i Celîlesi 2
Mahmud II (Osmanlı Sultânı) 36
Majendi, Dr. 118
Malapart (Kimyâger) 202
manastırlar 250
mandıra 60
maraz 110
maraz 14, 16, 42, 90, 192, 208, 216
masl 214
mâye-i hayât (principe vital) 240, 242, 

246
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mazı tozu 238
Mehrat, Dr. 144
Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne 2
melekât-ı akliye 174
Memâlik-i;

–bâride 218
–cenubiye 218
–hârre 218
–Mahrûse 52
–merzagiye 218
–Osmaniye 82, 256
–râtıbe 218
–Şâhâne 254
–yâbise 218

meri sondası 238
meşrûbât-ı küûliye 238
meyâsima 240
meyâsimât-ı;

–maraziye 240
–merzagıye 220

meyhâne 148, 150, 228
miʻde 112, 18, 132, 134, 140, 148, 154, 

158, 174, 186, 212, 226, 230, 244;
–ağrıları 114, 152
–tulumbası 238

mikrop 66, 218, 220
miskînhâne 64
miskînhâne 96
moda 98, 184
Montaigne, Michel 74
Montesquieu 94
morfin 240
muhaddir 182
Muhammed er-Refiʻî el-Hüseynî, Şeyh 

(Ulemâdan) 36, 82

Muhammed Gurseddin (Ulemâdan) 36
mukâtaʻa 52
Murad IV (Osmanlı Sultânı) 34, 48
Muslihiddin (Ulemâdan) 36, 80
Mustafa bin Muhammed (er-Risâletü fî 

Hakkı'd-Duhân) 36, 82, 120
Mustafa, Seyyid (Konya'da müftü) 84
müferrihu'l-kalb 192
mükeyyifât 8, 10, 12, 16, 18, 44
mürûriye resmi 256
müsekkinât 134
müshil 182, 238
müshilât 192
müskirât 8,10, 12, 14, 16, 44, 60, 64, 

70, 146, 148, 150, 160, 162, 254
mütekeyyifîn 14
müvellid-i;

–maʻdenî 70
–nebâtî 70

müvellidü'l-mâ 70

N
Napolyon, Birinci 94
nargile 74, 186, 230;

–tiryâkîleri 230
Nasîhatü'l-İhvân fî Hakkı'd-Duhân 84, 

86
nebât 18, 20, 26, 28, 48, 52, 56, 92, 96, 

140, 158
nebâtât 18
nezle 88, 214;

–-i müzmine-i bülʻûm ve hancere 
156

Nicot (1558'de Portekiz'de Fransa sefî-
ri olan) 28, 38, 158
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nicotiana tabacum 18
nikotin 6, 38, 40, 44, 70, 74, 76, 78, 98, 

100, 122, 124, 152, 162, 170, 178, 
180, 186, 190, 192, 194, 200, 202, 
206, 208, 212, 218, 222, 228, 230, 
232, 236, 238, 240, 242, 244, 248, 
250, 252

nikotinizm (nicotinisme) 254
nişâ 154
Norveçya 218
Notnagel (Tabîb) 78
nüzûl (sekte) 104, 112, 130, 136

O
Orfila 100, 124, 126
Osman II (Osmanlı Sultânı) 32
Osmanlı Kütübhânesi 2, 6

Ö
öksürük 176
öküz 40

P
pamuk 232
pandore (menbaʻ-ı belâyâ) 90
panzehir 236
Paris 54
patates yaprakları 234
pehlivan yakısı 214
Petibon, Dr. 166
Petro, Büyük (Rus İmparatoru) 50
petun 26
picoline 78
pipo 42, 48, 78, 130, 162
Pojans, Dr. 126

Portekiz 26, 28, 74
priapée 250
ptialisme 212
pyridine 78

R
Raboteau, Dr. 178
Rair, Dr. 126
rakı 28, 160
raʻşât-ı asabiye (sinir oynaması) 146
raʻşe 112, 116, 122, 152, 180
Reji;

–fabrikaları 152
–İdâresi (Fransa'da) 222
–usûlü 254, 258

remed 90, 170
resye 208
revâyih 212
Riant, Dr. 100, 116, 130, 138, 140, 148
Richardson, Dr. 176
Richelieu (Fransız meşhûrlarından) 50, 

56
riʼe 244
Risâle-i Duhâniye (Şeyh İbrahim 

Efendi) 32
romatizm (resye) hastalığı 208
Rossbach (Tabîb) 78
ruhbân 250
ruhsatiye resmi 256
Rum 32

–iklîmi 32
Rus 54
Rusya 50, 218, 222;

–imparatoru 50
rutûbet 208
Rüsûmât [İdâresi] 256
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S
Safi (Acem Şâhı) 50
safra 88
safravî 182
Safray, Dr. 58
sağırlık 112
saʻka (bayılma) 126
saman 48
sarʻa 182, 216
sarhoş 64
sefîne-i Nuh 22
sekr 84, 136, 206;

–-i nikotinî (ivresse nicotique) 92
sekte 166
semm 38, 40, 52, 62, 70, 94, 114, 116, 

118, 122, 124, 140, 144, 152, 160, 
178, 182, 192, 194, 196, 202, 204, 
208, 240, 242, 244, 246, 250, 252

Senegal 144
seretân 112, 158, 162, 168, 226;

–-ı cildî 156
–-ı fem 162
–-ı lisân 44

sevdâvî 182
sıçanotu (arsenik) 70
sıhhat-i umûmiye 16
Sıhhatnümâ-yı Etfâl (Dr. Besim Ömer) 

6
Sıhhatnümâ-yı İzdivâc (Dr. Besim 

Ömer) 6
sıtma 220
Sichel, Desmarres (Kehhâl) 126, 166
sigara 42, 58, 74, 76, 78, 88, 98, 120, 

134, 138, 144, 162, 178, 186, 186, 
194, 202, 204, 212, 232

sigaralık 20, 166, 232
sillü'l-riʼe 222
sinir oynaması 146
sirke 128
Siyam 30
soğuk ter 242
Sokrat 182
sû-i hazm 92, 132, 156, 210
Sultân Mehmed Câmiʻi 32
susuzluk 148
sümûm 28, 68, 70, 246
süs köpeği 60

Ş
şimendiferler 66

T
tabâbet 16
tabac 18
tabaccos 26
tabago 18
tabanos 26
tabîb 44, 88, 208;

–-i hâzık 14
tahaddur-ı kalb (narcotisme du cœur) 

166
takarruhât (çıbanlar) 168
tanen 238
tartar-ı mukayyiʼ 182
tavşan 124
tecârüb-i tıbbiye 6
teleyyün 250
tenâsül 248, 250
teneffüs 20, 26, 122, 180, 186;

–-i sınaʻî 238
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tenkıye 178
ter 186
tereyağı 172
tesemmüm 122, 172, 186, 188, 246;

–-i nikotini 116
tesmîm 178
tesmîm 182, 238
Tıb Akademisi (Fransa'da) 222
tımarhâne 64
tiryâkî 8, 32, 34, 38, 50, 100, 106, 108, 

120, 132, 138, 140, 142, 150, 152, 
176, 188, 194, 202, 210, 216, 224, 
226, 230, 234, 244, 248, 252

tiryâkîlik 58
Tissot, Dr. 136
tönbeki 74, 230
Trousseau, Dr. 178
Tûfân 20, 22
tuz 58, 190
Türkçe 36
tütün;

–dumanı 120, 150, 172, 174, 176, 
204, 206, 210, 230, 232
–fidanları 254
–istihlâkâtı 226
–kutusu 20, 42, 90
–luʻâbı 210
–matbûhu 174
–muhâtaraları 226
–suyu 40
–tarlaları 260
–tiryâkîleri 132
–tiryâkîsi/tiryâkîleri 38, 120, 138, 
140, 142, 150, 152, 176, 210, 226, 
234, 244
–tohumu 26

–tozu 98, 100, 172
–usâresi 172
–yaprakları 74, 98, 118, 128, 218, 
228
–zifiri 172
–zirâʻatı 62

tütüncülük 256

U
ûd-ı anber 118
ulemâ 36
ur 44, 168
Urban, Sekizinci (Papa) 48
usâre 76
usret-i teneffüs 180
uyuşukluk 186
uyuz 144

Ü
üzüm şekeri 154

V
vahşîler 52
vebâ 42, 240
verem 222
vesvese 88
Vohl (Tabîb) 78

Y
yangın 34, 228
yara 40, 172
Yeni Dünyâ 24, 38, 74
yerliler 24, 26, 28, 134
yılan 70;
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–zehiri (zebîb) 70
yürek çarpıntısı 88-90, 162
yüz sararması 180

Z
zaʻf 114, 180, 242, 248, 250;

–-ı basar 156
–-ı basar-ı nikotinî (amblyopie ni-
cotique) 164-166
–-ı tâm 152

zâtü'l-ayn (remed) 170
zehir 68, 70, 90, 92, 134, 152, 164, 

184, 186, 194, 236
zehirlenme 26, 66
zerrât-ı;

–üsribiye (kurşun) 240
–zîbakiye (civâ) 240

zeyt 76
zıvanalı sigaralar 232
zift 232
zükâm 214, 216






