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a /Veyşehir'in 3 kçyündeki evlerln akciğer zarı

k§nserine (mezotelyorna} yçl açtığı tespit edilince
köylerin taşınmastna karar verildi. Ancak köy nüfusu

ılİbÜar konut yapılmayırıea köylüler mağdur aldu,..
ii. .İ:tğ:iğaii:-'

Karain'in taşınması}ı]a il-

çiIi çalışmalar yürüten ekipte
yer aIan ve köyuı- yen, yerirIn
1ıbbi JeoIoji !,apoıunu hazırla-
yan Jeo]cji liühend]si Dr. Eşref
Atabey, şun jarı söyledi:

"TOK,, Ka.ai^'de yeni
yapılan konutların 20]4'te
teslim edileceğini açıklamıştı.
Ama 'i8 imar uygulamasıyla
!lgili parselasyon hatası or-
taya çıktığı için insanların
iaşınmasına izin verilmiyor.
Höiö burada yaşayan insan-
iar kanserle mücadele ediyor.
Yıllar önce taşınan Sarıhıdır'da
doğanlarda mezotelyoma va-
kalarına rastianmıyor. Ancak
eski Sarıhıdır köyünde doğan-
iarda eı,iyonit mineralinden
kaynaklanaıı akciğer kan-

*Vtni evlmlze taşınmak l$rciuı'
taIıktan müstarip. Köyümüzde yaşanan
ölümlerin yüzde 80-90'ı mezotelyoma-
dan gerçekleşiyor. Mart ayında yeni inşa
edilen evlerin kuraları çekileçek. Köy
halkı da zşten'mezotelycmş' Vijziındeı
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seri vakaları saptanmış.
önemiı olan solunan
havadaki eriyonit tozu-.
nun konsantrasyonu. Yeni
yapılan konutlar eriyonit
tozundan etkilenmeyecek
mesafeye yapıldı. Dünyada
milyonda bir görü-
len Mezotelyoma'nın
(akciğer zarı kanseri), Karain
ve Tuzköy'de bu orandan tam
bin kat daha fazla görülüyor.
Mezotelyoma Nevşehir'deki
3O köyde görü|üyor ama
Karain, Tuzköy ve Sarıhıdir
köylerinde bı-i oran çok daha
yüksek. Evlerin içlerini, kapı
önlerini süpüren kadınlarda
toza maruz kalma daha fazla
oiduğundan, kadınlarda kan-
ser c,lasılığı daha çok."

],l0 kişinin yaşadığı Nevşehir
Ürgüp'e bağlı Karain Köyü Muhtarı
Mevlüt Özata, "Bu çevrede akci-
ğer zarı kanseri (mezotelyoma)
en vavqın hastalık" Bu hastaiık vü-
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iiaşıırma er,]eiın i apir,ıında kullanılan
kava iül]erinin ıçındeki minerallenn kansere
neden oldugunu onava çikardı. Evlenn zemi-
nınrje de bu madde tespit edilince 3 kanserli
koyün taşınması gundeme geidi.

Evlerde yaşam sürüyor
Nüfusu en faz|a ve ölüm oranı en yük-

sek olan Tuzköy'ün taşlnmas1 içiır 1980'de
Bakanlar Kurulu kararı alındı. Ancak karara
rağmen köy taşınamadi. 1983'te bu defa kO-
yün yerinde ıslah ediImesi kararı çıktı, bu da
jlrord,, Tuzkovlüler,mezolelvoma'dan ölme-
Ve deram ettı,-köVe tenı mezarlıklar kazıldı"
"Sonra 

20t]-t'te ,enıden koyün raşınması ka-
rarı çıkarı ıldı ue lurko1 'un yaklaşık 200-300
metre ilerisine yepyeni biı koy jnşa edildi.
Ancak risk teşkil eden alanda yaşayan insan-
larrn taşınması için yapılan konutların sayısı
yetersiz ka]ınca. kOylunun bir kısmı evlerin-
de olurmava devam edivor.

'26 yajında ölen var'
Tuzköy'deki eski yerleşim yerinde kanser

riskine ku'rş, yuşr.,* surjurenlerden biri de

39 ya-sındaki Suat Kayaharman. 'Buradaki
riskiı farkındayız. Yeni yapilan konutlara
giımek istedik ama yapılan konut sayısı ye-
İersiz olduğu için burada kalmak zorunday-
dık" dil,en kayaharman. yeni yapılan köyde
hayvancılık yapılmadığını ancak hastalık
njdenivle işi bırakmayı bile göze aldığinı
söyledi. Aynı mahallede yaşayan Ahmet
Ünal da. "Köyümüzde 26 yaşında kanser-
den ölen var, Kanserden dolayı kOyun yaş

ortaİaması 45 j]e 50 arasında" diye konuştu.
Tuzkoy'de AFAD tarafından yeni yapılan

konutlara taşınanlar ise yıllar sonra hiç bek-
lemedikleri bir borçİa karşılaştığı için mutsuz.
öruç Kayaharman, "Devle timizbizikanserden
kurtarmak için ev yaptı. Fakat bu borç çıkınca
yşni !iı kansere yakaland*" diye dert yandı,
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