5 Eylûl 2005 günü saat 16.00'da Viyana'da Birle mi Milletler Te kilâtı'na
(ONU'ye) ba lı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından bir açıklama
yapıldı. IAEA ile Dünyâ Sa lık Te kilâtı (WHO) ve Birle mi Milletler Kalkınma
Programı (UNPD) tarafından olu turulmu olan "Çernobil Forumu"nun, 100 kadar
uzmanın ortak çalı masıyla gerçekle tirmi oldu u Chernobyl: The True Scale of
the Accident - 20 Years Later a UN Report Provides Definitive Answers and Ways
to Repair Lives (Çernobil Kazâsının Gerçek Boyutu – Bir Birle mi Milletler Raporu 20 Yıl Sonra Katî Cevaplar ve Hayatları Onarmanın Yollarını Veriyor) ba lıklı rapor basına takdîm edildi.
Bu basın açıklamasının Fransızca ve ngilizce versiyonlarını web sitemizin ERaporlar bölümünde okuyabilir ya da indirebilirsiniz. Söz konusu 3 ciltlik raporun
600 sayfalık özetinin imdilik bir bölümünü ise www.iaea.org sitesinde bulacaksınız.
Bugünkü Balarus, Ukrayna ve Rusya'da büyük radyoaktif kirlenmeye
(kontaminasyon'a) ve sa lık sorunlarına yol açmı olan Çernobil nükleer reaktör
kazâsında asıl tehlikeli bölgeler kazâyı merkez alan 30 km ve 100 km yarıçaplı iki
daire içinde kalanlardı. Bu ilk bölge kazâdan hemen sonra bo altılmı ve burada
ik met etmekte olan 116.000 ki i ba ka yerlere ta ınmı tı. Bu bölgelerde çalı mak
zorunda kalan âcil müdahâle ve kontaminasyon temizleme ekipleri ile söz konusu
bölgeden bo altılan ahâli ise en fazla radyasyon dozuna mâruz kalmı olanlardı.
Kazânın ardından yayılan radyoaktif serpintiler, kıta Avrupa'sından ba ka: 1100
km uzaklıktaki Türkiye'nin de, 2600 km uzaklıktaki skoçya'nın da, 7500 km
uzaklıktaki Kanada'nın da parça parça bazı bölgelerini etki altına almı ; ülkelerde
büyük tedirginliklere ve hattâ kollektif paranoyalara yol açmı ; i in künhüne vâkıf
olması mümkün olmayan halk kitleleri, evham içinde, ya lılık dolayısıyla saçların
dökülmesinden tutun da hıyarların sararmasına ve ba a rısından kansere kadar her
olayı radyasyon ile ilgilendirmeye ba lamı lar; ve hemen hemen her etkilenmi
ülkede yangına körükle giden medyanın, romantik ve fanatik çevrecilerin, Çernobil
kazâsından ticârî ve siyâsî çıkarlar elde etmeyi plânlayan menfaat gruplarının da
kı kırtmalarıyla yasal görevi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) gibi,
radyasyondan korunma konusu olan devlet kurumlarının açıklamalarına inanmamayı
da bir hayat tarzı hâline getirmi lerdi.
Ama bu bölgelere eri en radyoaktif serpintiler herhangi bir gerçek sa lık
sorununa asl sebeb olmamı tı. Türkiye söz konusu oldu unda Çernobil kazâsını
izleyen sene içinde bir ki i tarafından fazladan alınan radyasyon dozu ise tiroidin
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klinik tetkikinde verilen radyoaktif iyodun yükledi i radyasyon dozunun ancak
1/1.000'i (binde biri) kadardı, ya da bir haftada 7 kere stanbul-Londra- stanbul
yolculu u yapan bir pilotun ya da bir hostesin Fezâ'dan gelen kozmik ı ınlardan
aldı ı doz kadardı.
IAEA'nın söz konusu basın açıklamasının en çarpıcı paragraflarından biri
öyledir:
"[Çernobil kazâsında] kaç ki i öldü ve gelecekte kaç ki inin daha ölmesi bekleniyor?
imdiye kadar Çernobil kazâsına izâfe edilmi olan ölüm sayısı ile âcil müdâhale
ekipleri ve en çok radyoaktif kirlenmeye mâruz kalan bölgelerdeki ahâlinin hayatları boyunca beklenen toplam ölü sayısı 4000 (dörtbin) olarak takdir edilmektedir. Bu rakam iddetli radyasyon sendromundan ölmü 50 âcil müdâhale elemanı ve tiroid kanserinden ölmü olan 9 çocuk ile 1986-1987 de çalı mı olan
200.000 âcil müdâhale elemanı, [30 km yarıçaplı birinci bölgeden bo altılan]
116.000 ki i ve en çok radyoaktif kirlenmeye mâruz kalmı olan 270.000 ki i
(yâni toplam 600.000 ki i) arasından radyasyonun sebebiyet verece i 3940 kanser ve lösemi vakasını kapsamaktadır. Bunlar Çernobil kazâsı dolayısıyla yüksek
radyasyon dozlarına mâruz kalmı olan belliba lı üç topluluktur.
Beklenen bu 4000 ki ilik zâyiat, dikkate alınan bu 600.000 ki inin ömrü boyunca
vuku bulabilecektir. Bu 600.000 ki inin dörtte bir kadarı zâten, sebebi Çernobil
olmayan, do al kanser vakaları dolayısıyla öleceklerdir1.…."
Birle mi Milletler'in bu hacımlı raporu, Türkiye'yi ilgilendirdi i yönleriyle, Çernobil kazâsının sebeb olmu ve olacak oldu u radyasyona ba lı sa lık sorunları ve
ölümlerin yalnızca nükleer reaktörü merkez alan en çok 100 km yarıçapındaki bölgeye münhasır oldu unu vurgulaması bakımından:
1) Greenpeace'in imdiye kadarki hilâf-ı hakîkat beyânlarına,
2) Radyasyondan korunma uzmanı olmadıkları hâlde hadlerini a ıp vehimlerini
ilim zanneden ve haksız yere "ODTÜ Raporu" diye ilân olunan
vehimnâmelerinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK'in) piyasaya
kontrollü bir biçimde sürdü ü çaylar için: "... sâdece çaydan alınacak
radyasyon bile gelecek nesillerde birçok çocu un ölü ve sakat do masına
sebep olabilecektir" diye yazdıkları için pekçok hâmile kadının bo ubo una
kürtaj yaptırmalarına sebeb olan ODTÜ'lü 3 ö retim üyesine ve bunları
kı kırtmı olanlara,
3) TAEK Ba kanı olarak Türk halkına yalan söyledi imi ve radyasyon
fâciasının(!) boyutunu Devlet'in emriyle gizlemi oldu umu iddia ederek
hakkımda dâvâ açmı olanlara,
4) Beni defalarca "vatan haini" diye ilân etmi olan "kö e yazarları"na,
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Dünyâ Sa lık Te kilâtı (WHO) istatistiklerine göre, Dünyâ'daki ölümlerin ortalama olarak % 22
kadarı kanserdendir (A.Y.Özemre)
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5) Do u Karadeniz Bölgemiz halkını kendi ticârî ve siyâsî çıkarları için
kullanma a ve kı kırtma a kalkı mı olanlara ve el'an da kalkı makta
olanlara,
6) Avrupa'daki çay piyasasının % 80'den fazlasını elinde tutmakta olan ngiltere
ve Hollanda'nın ekme ine ya sürercesine Türk çayını "radyasyonlu çay"
diye 5,5 sene vitrinde tutmayı ba aran menfaat dü künü gazetecilere,
tüccarlara ve bürokratlara, ve
7) Evsâflarını tâdat etmek istemedi im daha bir sürü kimseye,
idrâk ve temyiz edebilirlerse, iyi ve katî bir cevaptır.
Birle mi Milletler Te kilâtı'na (ONU'ya) ba lı IAEA, WHO ve UNDP'nin
ortak deste iyle 100 kadar uzman bilim adamının hazırlamı oldukları raporun
resmen açıklanmı oldu unu 5 Eylûl 2005 günü saat 17.20 de haber veren NTV
Televizyonu stüdyosunda dâvetli olarak bulunan Greenpeace'in Türkiye temsilcisi
Melda Keskin'e bu rapor hakkında ne dü ündü ü spiker tarafından soruldu unda,
Melda Keskin: hem A) raporu hazırlatan uluslar arası kurumların, ve hem de B) bu
raporu hazırlayan bilim adamlarının: 1) dirâyetlerini, 2) dürüstlüklerini, 3) ilmî
objektifliklerini, ve 4) ilmî nâmuslarını ceffelkalem reddedercesine:
"Bu raporun, darbo azda bulunan nükleer lobinin önünü açmak için
hazırlanmı ; aslında Çernobil fâciasının gerçeklerini örtme e yönelik bir
tertipden ba ka bir ey olmadı ını"
iddia etmi tir. Bu iddia, Greenpeace'in nasıl bir çarpık zihniyete sâhip oldu una ı ık
tutması açısından önemlidir; sa duyu ve temyiz sâhiplerinin gözlerinden
kaçmayacaktır.

***
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