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YEN‹ S‹GARACILAR

Son elli y›l boyunca geçirdi¤imiz sars›nt›lar sigara iç-

me yolu ve tarz›n› da de¤ifltirdi.

Bizim geleneksel sigara içme al›flkanl›¤›m›zda kad›n›n

rolü pek azd›. Dolay›s›yla larenks kanseri dahil sigara eti-

yolojili bir çok hastal›k kad›nda yirmide bir, otuzda bir

oran›nda görülürdü.

Erkeklerde genelde, sigara içme ergenlik ça¤›nda bafl-

lar. Okulda veya k›rsal alanda gizli gizli bafllan›r, sonra

al›flkanl›¤a döner. Erkekli¤in ispat›n›n bir tezahürü gibi-

dir. Arkadafl› içti¤ine göre o da içip erkekli¤ini ispat et-

melidir. Sonradan bafllayanlarda neden s›nav, ifl, aile stre-

si veya “flunu bir de ben deneyeyim” fikri ön s›ray› alabi-

lir. Bu gruptaki kullan›m birkaç tane ile bir paket aras›n-

da de¤iflir. O say›lar›n üzerine ç›k›fl fevkalade nadirdir.

‹çlerinde hekimler, bürokratlar, mevki sahipleri, bilim

adamlar›, entellektüeller vard›r. Bunlar›n görgü ve bilgile-

ri kendilerine b›rakmay› emretse de bir türlü bunu aksi-

yona geçiremezler.

Alt kültürde say›s›z vatandafl›m›z da sigaray› b›rakma-

ya niyet eder ama bir türlü bu al›flkanl›ktan kurtulamaz.

Çocuklu¤un veya gençli¤in etkisi ile kap›ld›¤› bu girdap-

tan bir türlü selamete ç›kamaz. ‹ster ama b›rakamaz. Si-

gara içiminde herhangi alt fikre sahip de¤ildir, onu bir

gösterifl olarak kullanmaz. Kuflkusuz, bu yaz›n›n konusu

onlar de¤ildir.

1960’l› y›llardan sonra sigara içmenin zararlar› bir bir

ortaya ç›kt›kça kullan›m dünya genelinde azalma e¤ilimi-

ne girdi. Önce umumi yerlerde ve tafl›tlarda yasakland›.

Zamanla sigara içenler adeta toplumdan d›flland›. Eskinin

cüzzaml›s› gibi tepki almaya bafllad›lar.

Bizde ise bu süre içinde yeni türeyen s›n›flarda siga-

ra içimi bir statü gösterisi haline dönüfltü. ‹çme nedeni

kazai de¤il, maksatl› oluyordu. Kimlerdi onlar?

Magazin kültürü ile yetiflen bofl kafal›lar...

Birkaç y›l içinde ›rgatl›ktan “ifl adaml›¤›”na terfi eden-

ler...

Memur, sat›c›, sekreter, iflçi, bankac›, ücretli olarak

çal›flanlar içinde dedikodu ve bozgunculuktan baflka bir

fley üretemeyenler...

Diflili¤ini ispat kompleksi içinde olanlar...

Ba¤dat Caddesi’nde sürat yaparak zamparal›k gösteri-

sinde bulunanlar...

Bu z›p›rlar›n kendilerinin t›pk›s› difli arkadafllar›...

Arkadafllar›na “poz” olsun diye ceplerinde “Parli-

ament” paketini tafl›yan cahil, zavall› asgari ücretliler...

Evin ve erke¤in hakimi rolüne soyunan afilili kad›n-

lar...

Han›mlar toplant›s›nda kumar oynamaktan baflka ma-

rifeti olmayan asalak kad›nlar...

Para babalar›n›n sosyetik (!) kar›lar›...

Pehlivan gibi fizik güçlerine ra¤men bir acize bile el

uzatmaktan kaç›nan tufeyliler...

Kafa çekip arabesk gürültü dinlemekten baflka zevk-

leri olmayan magandalar...

Suratlar› su görmemifl, t›rafls›z, berdufl k›l›kl›, flalvarl›,

kokulu serbest meslek (!) sahipleri...

Sokaklar› parselleyen haydutlar...

Ço¤u ‹ngilizce isimli en pahal› dükkanlardan giyindi-

¤i k›yafeti ile kendisini “adam” diye satan flirket müdürle-

ri...

Bunlar bir ç›rp›da hat›r›m›za gelenler...

Daha bir hafta önce bir Il›ca’n›n kahvesinde oturmufl,

haberleri izliyordum.

Salona yafllar› 40 civar›nda iki vatandafl girdi. K›yafet-

leri ve davran›fllar› 80 sonras› ya¤malardan hisse kapm›fl

eski köylülerden olduklar›n› belli ediyordu. Ceplerinden

birer sigara paketi ç›kar›p önlerine koydular ve içmeye

bafllad›lar. Sigaralar kendinden a¤›zl›kl› ve lüks Amerikan
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türündendi. Her sigaradan üç-dört nefes çekip, at›yor ve

bir yenisini ç›kar›yorlard›. Hiç durmadan içip paketleri bi-

tirdiler ve kalk›p gittiler.

Onlar henüz salonda iken üç han›m girmiflti içeri. 40-

50 yafllar›nda görünüyorlard›. A¤›zlar›na birer sigara tak›p

“okey”e bafllad›lar. Masadan kalk›ncaya kadar devaml› iç-

tiler. Sigara tutufl ve içifl tarzlar› kimliklerini belli ediyor-

du. Kocalar› son vurgunlardan epeyce nasibini alm›fl. Mi-

ami’de yazl›¤›, al›flveriflini Avrupa’da veya Amerika’da ya-

pan, bilmem hangi mankenin hangi z›p›rla iliflkisi oldu-

¤una dair ayd›nl›klar içinde olan, k›z›n› bir yak›fl›kl› zen-

gin gence yamamak hususunda becerileri tart›fl›lmaz, ses-

leri sigaradan erkek gibi kal›nlaflm›fl bir tabakaya ait ol-

duklar›na flüphe yoktu.

Onlar “okey”e devam ederken üç genç k›z geldi. Otu-

rur oturmaz sigaraya bafllad›lar. Sigara pozisyonundan

kim olduklar›n› anlamak mümkündü: biraz ötede oturan

“teyze”leri yönünde yetiflen, görgü ve kültür özürlü gele-

ce¤in analar›.

Sa¤l›k için gidilen bir yerde herkesin içinde sigara iç-

mek görgüsüzlükten baflka ne ile izah edilebilir?

O salona sigara tablas› koyduran yöneticiye ne deme-

li? O yönetici ki biraz önce Amerikan özentisi tav›rlarla

pazarlama yaparken karfl›m›zda fosur fosur sigara içiyor-

du.

Bu kesimlerce sigara bilmeden al›flkanl›k sonucu de-

¤il, üstünlüklerini (!), kimliklerini ispatlamak için içilmek-

tedir.

Sigara imalat› ve tüketimi dünya çap›nda bir problem.

Dev sigara sanayii, dünyada azalan tüketime karfl› ye-

ni kazanç yollar› ar›yor. Geliflmifl ülkelerde kaybetti¤i pa-

zarlar› geliflmekte olan ülkelerde ço¤altmaya çal›fl›yor. Si-

gara içimi duvarlara yafta asmakla azalt›lamaz. Resmi da-

irede sigara içmenin cezas› yaz›lan panonun alt›nda me-

mur sigara içmektedir.

En etkili halk e¤itimi vas›tas› olan televizyonlar

sigaraya karfl› savafl flöyle dursun yeni sigarac› s›n›flara

prim veren bir davran›fl içindedirler.

1950’lerden beri e¤itimin gittikçe k›s›rlaflt›r›lmas›

sonucu devlet okullar› tan›nmaz hale getirildi. Özel okul-

larda fl›mar›k aile çocuklar›n›n say›s› artt›. De¤il sigara,

beyaz zehir içimi bile yayg›n hale geldi.

Zenginle fakir aras›ndaki uçurum gittikçe derinleflir-

ken baflka baflka nedenlere ba¤l› olsa da sigara içimi her

kesimde gittikçe artt›.

Hastal›klar› tedavi etmek kadar, korunma tedbirlerin-

den de sorumlu olan hekimler, hastalar›n› sigaran›n et-

kileri hakk›nda yeterli flekilde bilgilendirmelidirler.

Çal›flma alan›m›zdaki habis lezyonlar›n ve damarsal

hastal›klar›n en önemli sebeplerinden biri olan sigara

içimi ile mücadelede yetki s›n›rlar›m›z içinde aktif olmaya

mecburuz.

Bizim uzmanl›k kuruluflu olarak meslektafllar›m›za

yard›mc› olmak görevimizdir.

Ancak, bir parti genel baflkan›n›n televizyonda a¤›z-

l›¤›na sigara takm›fl bir flekilde arz-› endam› yad›rgan-

mayan bir ülkede iflimizin çok daha zor oldu¤una da flüp-

he yoktur.
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