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Y›ld›z Tak›m›

Her fley “yak bir tane”yle ya da “ben de bir kere deneyim”le bafllar… Belki arkadafl çevrenizde popüler olan çocuklardan baz›lar› içiyordur ve siz de bu arkadafllar›n›z›n sizi d›fllayacaklar›ndan korkup denemek isteyebilirsiniz. Evet, sigaradan söz etti¤imiz aç›k de¤il
mi? Ne yaz›k ki, sigaraya bafllama yafl› her geçen gün düflüyor. En çok da 13 - 19 yafl
aras› gençler aras›nda sigaraya bafllamak yayg›n. Sigaran›n sa¤l›¤a olumsuz etkileri oldu¤u söylendi¤i halde neden insanlar sigara içiyorlar? Sigara neden bu kadar zararl›? Sigaradan vazgeçmek neden bu kadar zor?
Her y›l dünyan›n birçok yerinde sigara içmeye ba¤l›
olarak ortaya ç›kan hastal›klar yüzünden birçok insan
yaflam›n› yitiriyor. Uzmanlar sigaradan kaynaklanan
ölümlerin kesinlikle “önlenebilir ölüm” s›n›f›na girdi¤ini söylüyorlar. Bu, sigara içmeyi b›rak›rlarsa çok daha
uzun yaflayacaklar› anlam›na geliyor. Sigara akci¤erler, kalp ve beyin gibi vücudumuzda yaflamsal önemi olan organlar›m›za zarar veriyor. Bir akci¤er hastal›¤› olan amfizem, bronflit, kalp hastal›klar›, kalp krizi, felç ve kanser sigara içmeye ba¤l› oldu¤u
bilinen hastal›klardan baz›lar›. Elbette her sigara
içen kansere yakalanacak ya da her kanser
hastas› sigara ba¤›ml›s›d›r diye bir fley söyleyemeyiz. Ancak, sigaran›n bu hastal›klar›n ortaya ç›kmas›n› tetikledi¤ini kesin olarak
söyleyebiliriz. Bunca zararl›
etkisine karfl›n neden insanlar
sigara içiyorlar peki?
Sigaran›n içinde 4000 kadar madde bulunuyor.
Bunlar›n bir k›sm› her gün kulland›¤›m›z ya da gördü¤ümüz kimi maddelerin içinde de bulunuyor.
Örne¤in, nikotinin böcek ilaçlar›nda da kullan›ld›¤›n› ya da katran›n yollara dökülen asfalt malzemesinin içinde de bulundu¤unu biliyor muydunuz? Bu
4000 maddenin içinde en etkin olanlardan biri nikotin. Nikotin, ba¤›ml›l›k yap›c› özelli¤i yüksek olan
uyar›c› bir madde. Az miktarda al›nd›¤›nda bile, ge-

çici bir süre sigara içenin kendisini iyi hissetmesine
yol aç›yor. Ne kadar içilirse, o kadar fazla içme iste¤i uyand›r›yor. Sinir sistemi nikotine uyum sa¤lad›kça, sigara say›s›n› art›rma gereksinimi do¤uyor. Bir
baflka deyiflle, vücut bu maddeye fiziksel olarak ba¤›ml› hale geliyor. Bu nedenle de, insanlar sigaran›n zararlar›n› do¤rudan hissetmeye bafllasalar bile,
sigara içmekten kolay vazgeçemiyorlar.
Sigara yaln›zca ba¤›ml›lara de¤il, sigara duman›na
maruz kalan tüm canl›lara zarar veriyor. Yani,
siz sigara içmiyor olsan›z bile, çevrenizdeki
insanlar içiyorsa siz de bu “ikinci el” duman›n zararlar›ndan pay›n›z› al›yorsunuz.
T›pk› sigara içenler gibi, yaln›zca dumana
maruz kalanlar da kanser, akci¤er ve
kalp hastal›klar›, ast›m ve birçok baflka
hastal›¤a yakalanma riski tafl›yor.
Her ne kadar sigaray› b›rakmak zor olsa da
olanaks›z de¤il. Y›llarca sigara içmifl olan insanlar bile sigaray› b›rakt›klar›nda çok k›sa bir
süre içinde vücut kendisini toparlamaya bafll›yor.
1 y›l içinde kalp ve damar hastal›klar› riski sigara
içen birininkinin yar›s›na iniyor. Yani, hiçbir zaman
sigaray› b›rakmak için geç de¤il. Ancak, as›l önemli
olan, bu kadar zararl› oldu¤unu bildi¤imiz sigaraya
hiç bafllamamak elbette.
Elif Y›lmaz
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