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Derya IŞIK
Ardahan

Ardahan Lisesi

ay tiryakisi, kahve tiryakisi, sigara tiryakisi.. Ne demeli sigara tiryakisi ne? Yoksulluk 
nedeni, yaşlılık nedeni…

Bir nefes çekilince ciğerleri saran; gırtlak, akciğer kanserine neden olan sigara neden 
içiliyor? Stres atar, sinirlere iyi gelir diye bahaneler uydurarak ömürlerini tüketiyorlar.

Binlerce zararı bilindiği halde bahaneler uydurarak yememizden, içmemizden, giyimim-
izden, eğitimimizden keserek aldıkları zehirli duman.

Tiryakilerin yanı sıra içmeyenlerin de zehirlendiği, havayı kirleten sinsi dumanı bile 
bile içmemeli, içenlere de engel olmaya çalışmalıyız. Bizlerin geleceğini karartmalarına, 
bizleri kitapsız, kalemsiz bırakmalarına izin vermemeliyiz. Bizlerde aynı şekilde ömrümüzü 
kısaltmayalım.

Kimler üretime katılır? Ruhen, bedenen ve sosyal yönden sağlıklı insanlar üretirler. Çalışma 
gücü olmayan insanlar hem aileye hem topluma yük olurlar. Gelişmiş ve uygar toplumlar, varsıl 
uluslar bu hedeflerine ancak ve ancak sağlıklı, dinamik insan gücüyle ulaşabilirler.

Hücre ölümlerine neden olan  sigarayı  kullananlar nasıl düşünecekler? Düşünmeyen insan 
üretebilir mi? Üretmeyen insanların aileleri, bu ailelerin oluşturduğu toplumlar kalkınıp gelişebilir 
mi? Elbette hayır.

Ey tiryakiler! Alınız elinize kalemi, hemen bir hesap yapınız, ister toplayınız, ister çarpınız; 
bunca zamandır nafile harcamışsınız paranızı. Harcarken paranızı yok etmişsiniz, gelecek 
aydınlığınızı da. Yeter demenin zamanı gelmedi mi? O sizi yok etmeden siz onu yok edin.

Düşman varmış, düşmanlar varmış. Savaşmışlar kılıçla, tüfekle, topla, bombayla. Akıtmışlar 
kanı, zaman içinde düşman insanlarla, düşman ülkeler dost olmuşlar. 

Sigarayla dost olanı duydunuz mu? Hem dostlar birbirlerine yardım etmezler mi? 

Dost belledikleriniz sizi dar gününüzde bırakır mı? Dostlar paylaşır sevinci, hüznü; dostlar 
yardımlaşır, bölüşür ekmeğini aşını. Sigarayla ne paylaşacaksınız? Hastalığı, derdi, kanseri, adını 
sayamayacağım binlerce illeti.

Paketler renk renk, ihtişamı cezbediyor çocukları. Üzerinde yasal uyarılar: “Sigara sağlığa 
zararlıdır” ve “ On sekiz yaşından küçüklere satılmaz”.  Ne diye bu kadar caf caflı paketlere 
koyuyorsunuz? Gençler, çocuklar aldanmayınız gösterişli paketlere, bir defasından ne çıkar deyip 
denemeyiniz. Tüketilmezse, üretilmez. Tüketmeyiniz ki hiç üretmesinler.

 Çaldırmayınız ömrünüzü, paranızı, “İçmiyoruz sigara” diye haykırın, yankılansın sesiniz; 
“Bu okulda, bu köyde, bu kentte, bu ülkede, bu dünyada içilmez sigara.” diye. Tertemiz bir 
dünya yaratalım hep birlikte.

Dünya insanları gelin! İnsanlığın ortak düşmanına birlikte savaş açalım; yazarak, çizerek, 
eğitimle. Evreni yaratmış Tanrı, güzel mi güzel. İnsanı, yaratmış “Eşrefi mahlukat”.

Emanete ihanet edilir mi? Allah’ın bize emanet ettiği bu canı sigara zehriyle yok etmeyelim. 

Düşman tek, gaye bir. Yok edelim o düşmanı el ele  vererek, bizim olsun sağlıklı bir gelecek.
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