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14 ARALIK 2018 TARİHLİ REUTERS MAKALESİ HAKKINDAKİ GERÇEKLER 

 

 

14 Aralık 2018, Cuma günü Reuters, Johnson & Johnson (J&J) bebek pudrası hakkında J&J’yi, 

ürünümüzü, eylemlerimizi ve talkla ilgili bilimsel gerçekleri saptıran bir makale yayınlamıştır. 

Reuters, aksi durumda tezini zayıflatacak olan önemli bilgileri gizleyerek, yanlış ifadeler 

yayınlamak suretiyle okurlarını yanlış yönlendirmiştir.  Reuters, yanlış bilgiler içerdiği 

yönündeki tavsiyelere rağmen bu hikayeyi yayınlamıştır. 

 

Yayınlanmadan önce Reuters’a, aşağıda belirtilen hususları kanıtlamasına karşın en nihayetinde 

makalede atlanmış olan önemli miktarda bilgi temin edilmiştir: 

 

1. J&J'nin bebek pudrası güvenlidir ve kansere neden olmaz. On binlerce kadın ve 

binlerce erkek ile yapılan çalışmalar, bize talkın kansere veya asbest ile ilgili bir 

hastalığa neden olmadığını göstermektedir. 

2. Onlarca yıldır, J&J'nin bebek pudrası defalarca asbest için test edilmiş ve asbest 

içermediği görülmüştür. 

3. J&J, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ve diğer küresel düzenleyiciler ile eksiksiz ve açık 

şekilde işbirliği yapmış ve onlarca yıl boyunca talep ettikleri tüm bilgileri 

sağlamıştır. Ayrıca, kozmetik amaçlı talk kaynaklarımızı ve işlenmiş talkımızı da 

test etmeleri için düzenleyicilere temin ettik. Düzenleyiciler her ikisini de test 

ettiler ve asbest içermediğini gördüler. Bir şeyler gizlediğimiz iddiası yanlıştır. 

Reuters'in dayandığı bilgiler yıllardır kamuoyuna sunulmuştur. Reuters'a bu detaylı gerçeklerin 

çoğu temin edilmiş olmasına rağmen, kendilerinin bunları haber etmemeyi tercih etmeleri 

talihsizliktir. 

 

Aşağıda bu gerçekler sunulmaktadır. Daha fazlası için www.factsabouttalc.com adresini ziyaret 

edebilirsiniz. 

 

I. Reuters'in haberinde, talkın kansere neden olmadığını gösteren önemli sayıdaki 

bilimsel kanıtlar görmezden gelinmiştir. 

 

Reuters, kozmetik amaçlı talk ürünlerinin kanserojen etkilerini inceleyen ve talkın güvenli 

olduğu ve yumurtalık kanserine ya da akciğer zarı kanserine neden olmadığı sonucuna varan, 

bağımsız, önde gelen sağlık araştırmacıları tarafından yürütülen kritik öneme sahip, açığa 

kavuşturucu bilimsel araştırmaları sunmayı reddetmiştir. 

 

http://www.factsabouttalc.com/
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 Yumurtalık Kanseri Çalışmaları.  Reuters, talk pudrası kullanan on 

binlerce kadın ile gerçekleştirilen ve yumurtalık kanseri riskinin arttığına 

dair herhangi bir kanıt bulamayan bilimsel çalışmalardan bahsetmemiştir. 

NURSES SAĞLIK ÇALIŞMASI 

Çalışmada 78.000’den fazla kadın 24 yıl boyunca takip edilmiştir 

(bunların 31.000’den fazlası talk kullanmıştır). Çalışma yumurtalık 

kanseri riskinde genel bir artış olmadığını göstermiştir. 

KADIN SAĞLIĞI GİRİŞİMİ ÇALIŞMASI 

Çalışmada, 61.000’den fazla kadın 12 yıl boyunca takip edilmiştir 

(bunların 32.000’den fazlası talk kullanmıştır). Çalışma yumurtalık 

kanseri riskinde genel bir artış olmadığını göstermiştir. 

SİSTER ÇALIŞMASI 

Çalışmada, 41.000’den fazla kadın 6 yıl boyunca takip edilmiştir (bunların 

5.500’den fazlası talk kullanmıştır).   Çalışma yumurtalık kanseri riskinde 

genel bir artış olmadığını göstermiştir. 

 Bu çalışmalar, Harvard Tıp Fakültesi, Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi, 

Massachusetts Amherst Üniversitesi ve Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri 

Enstitüsü de dahil olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışan bilim insanları 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 Talk Madencileri ve Değirmencileri Üzerindeki Çalışmalar.  Reuters, 

J&J'nin tarih boyunca talk elde ettiği bölgelerden gelen binlerce madenci 

ve değirmenci üzerinde yürütülen ve bağımsız olarak gözden geçirilen 

birden fazla çalışmayı gözardı etmiştir. Bunlar her gün talk ile en yakından 

çalışan kişiler olduklarından dolayı incelemek için en uygun kişilerdir ve 

hiçbirinde akciğer zarı kanseri vakasına rastlanmamıştır. Reuters, 

Vermontlu madenciler ve değirmenciler hakkındaki çalışmadan 

bahsetmekte fakat hiçbir akciğer zarı kanseri vakasına rastlanmadığını 

belirtmemektedir. 

 Diğer Çalışmalar.  Reuters ayrıca, kozmetik veya farmasötik amaçlı 

kullanılan talk hakkındaki diğer çalışmaların talkın akciğer zarı kanserine 

neden olmadığını ortaya koyduğunu da gözardı etmektedir. Hastanın 

akciğer çeperlerine doğrudan talk enjekte edildiği tıbbi prosedürün 

uygulandığı hastalarla ilgili büyük ölçekli raporlarda, hastaların hiçbirinde 

akciğer zarı kanserine rastlanmadığı ortaya konmuştur. J&J tarafından 
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kullanılan tortulardan elde edilen talkın kemirgenlere enjekte edildiği 

hayvansal çalışmalarda akciğer zarı kanserine rastlanmamıştır. 

 Talkın akciğer zarı kanserine neden olduğunu gösteren tek bir tutarlı 

çalışma yoktur. Yine, Reuters bu konuda bilgilendirilmiş fakat bu 

gerçekleri ihmal etmiştir. 

II. Reuters, J&J’nin talkının asbest içermediğini gösteren gerçekler hakkında 

okurlarını yanlış bilgilendirmiştir. 

 

A. Reuters, son 15 yıldır Çin'de çıkarılan günümüz talkının asbest içermediğini 

kanıtlayan aydınlatıcı bilgiler almış olmasına rağmen, bunu yapmıştır. Reuters bu 

gerçeği okurları ile paylaşmamayı seçmiştir. 

 

 Tüketicilerin son 15 yıldır piyasada bulunan talk ürününde asbest 

bulunmadığını öğrenmesi için Reuters'in haberinde bu gerçeği açıkça 

bildirmesi istenmiş, fakat Reuters makalesinde bunu yapmamayı tercih 

etmiştir. Aslında, rutin J&J deney kayıtları en az 1970'lere kadar geri 

gitmektedir ve bebek pudrasında kullanılan talkta asbest bulunmadığını 

göstermektedir. 

 Makale yayınlandıktan sonra, Reuters muhabiri 14 Aralık 2018 tarihinde 

CNBC'nin "Power Lunch" (Öğle Yemeği Programı), MSNBC'de "Velshi 

& Ruhle" ve NBC'de "Nightly News" (Gece Haberleri) programlarına 

katılmış ve bu hususu vurgulanmıştır. "Power Lunch" röportajında, 

"[J&J]’nin bugün sattığı üründe [] asbest bulunduğuna dair herhangi bir 

kanıt yoktur" demiş, fakat kanıtlara bakmadığını iddia etmiştir. Ancak, 

"Nightly News" programında, Reuters muhabirinin J&J'nin, J&J talk 

ürününde hiçbir şekilde asbest bulunmadığını gösteren testlerin raporlarını 

son 15 yıldır yapılan ve sağladığını kabul ettiği açıklanmıştır. 

 Reuters, yakın tarihte görülen ve jürinin J&J lehine karar verdiği Henry 

davasında davacı avukatlarının "Çin madenlerinde asbest yoktur" ifadesini 

kabul ettiklerini bilmektedir. Buna rağmen, Reuters bunu makalesine dahil 

etmemiştir. 

B. Onlarca yıldır, dünyanın önde gelen laboratuvarları, düzenleyiciler ve en tanınmış 

üniversiteleri tarafından talk madenlerimizden gelen talk ve işlenmiş talk 

ürünlerimizden alınan binlerce numuneyle gerçekleştirilen bağımsız testlerde, 

talkımızın asbest içermediği gösterilmiştir. Buna rağmen Reuters, J&J'nin 
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kozmetik amaçlı talk ürününü test eden ve asbest içermediği sonucuna varan 

bağımsız kurumları, laboratuvarları ve üniversiteleri okuyucularına 

açıklamamıştır. 

 

 ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH).  NIOSH ve 

Harvard Halk Sağlığı Fakültesi, Vermont'taki J&J'nin madenleri 

hakkındaki bilimsel bir araştırmayı ortaklaşa yayınlamışlardır.  Kurumlar, 

"1900'lerin başlarından beri gerçekleştirilen jeolojik çalışmaların Vermont 

talk tortusunun asbest içermediğini gösterdiği" sonucuna varmıştır. 

Ayrıca, talk numunelerini "petrografik mikroskop analizi, geçirimli 

elektron mikroskobu ve adımlı taramalı x-ışını kırılması" ile test etmişler 

ve "bu numunelerde asbest bulunmadığını" ortaya koymuşlardır. 

 

Bu bilgiler Reuters'e verilmiştir ve onlar bu bilgileri makalelerine dahil 

etmemeyi tercih etmişlerdir. 

 

 Diğer Kuruluşlar.  NIOSH ve Harvard Halk Sağlığı Fakültesi'ne ek 

olarak Reuters, J&J talkını test etmiş birçok farklı kuruluş olduğunu ve 

asbest içermediği sonucuna vardıklarını bilmesine karşın, yine de bu 

testler hakkında okurlarını tam olarak bilgilendirmemiştir: 

 

 Illinois EPA 

 Massachusetts Institute of Technology 

 Mount Sinai Hastanesi 

 Princeton Üniversitesi 

 Colorado Maden Fakültesi 

 Dartmouth Üniversitesi 

 Amerika Jeoloji Derneği 

 Harwell Atom Enerjisi Komisyonu (İngiltere) 

 Cardiff Üniversitesi (Galler) 

 Torino Madencilik Enstitüsü (İtalya) 

 RJ Lee Group (J&J tarafından tutulan bir harici laboratuvar) 

 McCrone Associates (dünyanın önde gelen iki mikroskop 

uzmanı tarafından kurulmuştur) 

 EMV Associates 

 ES Laboratories 
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 Reuters, 1970'lerde Dr. Arthur Langer’in J&J'nin talkında "nispeten 

küçük" bir miktarda krizotil bulduğu yönünde bir haber yapmıştır. 

Reuters, aynı numuneyle gerçekleştirilen müteakip bir testte asbest 

bulunmadığını belirtse de, bağımsız mikroskopi uzmanlarının Dr. Langer 

tarafından kullanılanla aynı partiyi test ettiğini belirtmeyi atlamıştır. Hepsi 

de Dr. Langer'in krizotil bulguları hakkında yanıldığı ve test edilen 

numunelerin asbest içermediği sonucuna varmışlardır. 

 

 Reuters, talk saflığını test etmeye yönelik deneysel bir yöntem olan 

"konsantrasyon yönteminin" en gelişmiş yöntem olduğunu ve J&J'nin 

bunu kullanması gerektiğini ileri sürmüştür. 

 

Yine de, Reuters aşağıdaki bilgilerden haberdar olmasına rağmen, bunu 

açıklamamayı tercih etmiştir: 

 

o Bahsi geçen yöntemler 1970'lerden bu yana kamu tarafından 

bilinmesine rağmen, dünya çapındaki düzenleyici kuruluşlar 

bugüne kadar hiçbir konsantrasyon yöntemini herhangi bir şekilde 

kabul etmemişlerdir. 

 

o Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kendisi 40 yıl önce 

konsantrasyon yöntemini (1974-1976 yılları arasında) test etmiş ve 

yetersiz bularak reddetmiştir, çünkü en yaygın kullanılan ticari 

asbest tespit edilememiştir. 

 

o J&J, talkını test etmek için bir konsantrasyon yönteminden daha 

hassas ve güvenilir yöntemler kullanmıştır: x-ışını kırması, 

polarize ışık mikroskobu ve iletim elektron mikroskobunun bir 

kombinasyonu. Bu test yönteminin kullanımı endüstri standardını 

aşmıştır. 

 

o Uzmanlar aslında J&J talk ürünü için bir konsantrasyon yöntemi 

kullanmış ve herhangi bir asbeste rastlamamıştır. Hem Cardiff 

Üniversitesi'nden Dr. Frederick Pooley hem de Colorado Maden 

Fakültesi, J&J'nin talkını konsantrasyon yöntemi ile test etmişler 

(Dr. Pooley konsantrasyon yöntemi ve TEM kullanmıştır) ve 

herhangi bir asbest bulamamıştır. 
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C. Reuters, nadir durumlarda asbest oluşturabilen minerallerin aynı zamanda asbest 

olmayan veya "asbest formu olmayan" kayaları ifade eden ve Reuters’in “sıradan” 

kayalar adını verdiği kayaları oluşturabileceğini kabul etmektedir. Bu, grafit ile 

elmas arasındaki fark gibidir. Her ikisi de aynı elementten (karbon) yapılır, ancak 

çok farklı özelliklere sahiptirler; örneğin grafit ile cam kesemezsiniz. Ancak, 

Reuters bu "sıradan" kayalara asbest gibi muamele etmeye devam etmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Etüdü'ne göre "dünyanın kabuğu içinde her 

yerde" bulunan asbest içermeyen minerallerden bölünemeyecek kadar küçük 

miktarlarda bulunmasının, nadir de olsa asbest bulunduğu anlamına geldiğine dair 

hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Okurlarına asbest içermeyen minerallere küçük 

miktarlarda maruz kalmanın kanserojen etkilere sahip olduğunu gösteren bir kanıt 

olmadığını söylemeyi ihmal etmiştir. 

 

 Reuters, yanıltıcı bir şekilde, devlet kurumlarının "yarık parçaları" olarak 

bilinen bu minerallere, asbest olmasalar dahi asbest olarak muamele 

ettiğini belirtmektedir. Reuters okurlarını, bu sağlık ve güvenlik 

konusunda çalışan düzenleyici kurumlar ve kuruluşların çoğunluğunun bu 

ayrımı kabul ettiği konusunda bilgilendirmemiştir ve bu kurumlara 

aşağıdakiler de dahildir: 

 

 Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 

 ABD İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi 

 ABD Maden Güvenliği ve Sağlık İdaresi 

 ABD Çevre Koruma Ajansı 

 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü 

 ABD Toksik Maddeler ve Hastalık Kaydı Ajansı 

 ABD Jeoloji Etüdü 

 ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu 

 

 Reuters bu kuruluşların iki tanesinden bahsetmektedir - İş Güvenliği ve 

Sağlık İdaresi (OSHA) ve Çevre Koruma Ajansı (EPA) - ama bunu 

yanıltıcı bir şekilde yapmaktadır. 

 OSHA.  Reuters, OSHA'nın kapsamlı bir çalışmadan sonra yarık 

parçalarını asbest olarak düzenlememeye karar verdiğini kabul etmektedir. 

Fakat söz konusu makale, OSHA’nın yine de hala yarık parçalarının 

asbest olarak sayılmasını önerdiğine dair yanlış bir iddia da içermektedir. 

Bu OSHA kuralları asbestin bir yerde mevcut olup olmadığını belirlemek 
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ile ilgili değildir. Bunlar, sadece bir kez asbest tespit edildikten sonra bu 

liflerin miktarını tahmin etmek için kullanılır. 

 EPA.  Reuters, yanıltıcı bir şekilde ABD EPA'nın asbest içeren ve asbest 

içermeyen mineraller arasında ayrım yapmadığını belirtmektedir, ancak 

EPA bu ayrımı yapmaktadır. Makalede, şu anda EPA tarafından 

arşivlenmiş olan ve bir defa bölgesel EPA ofisi tarafından ifade edilmiş bir 

tutuma atıfta bulunulmaktadır. Geçerli Federal EPA yönetmelikleri henüz 

bu tutuma katılmamaktadırlar, fakat Reuters katıldıklarını belirtmektedir. 

 

D. Reuters, asbestin arka plan seviyelerinin ne anlama geldiğini açıklamamıştır. 

 

 Davacıların kendi tanıkları, bir ömür boyunca, herkesin sağlık riski 

artmadan havada bulunan "arka plan asbesti" nedeniyle akciğerlerinde 

milyonlarca ve milyarlarca liflerin biriktiğini kabul etmektedirler. 

 1986 yılında bir vatandaş tarafından sunulan bir dilekçeye verilen bir 

cevapta FDA, “kozmetik amaçlı talk ile asbeste maruz kalma gibi bir en 

kötü durum senaryosunda” bile, riskin “asbeste yaşam boyu çevresel arka 

plan seviyesinde maruz kalma (iş harici maruz kalma) riskinden daha 

düşük olduğunu” belirlemiştir. 

E. Reuters, hatalı bir şekilde 1980'lerde gerçekleştirilen "Vermont operasyonundan 

alınan numunelerde asbest lifleri" olduğunu bildirmiştir. Fakat aslında, Vermont 

yerine California'daki bir madenden (Red Hill) alınan ve kozmetik amaçla asla 

kullanılmamış olan endüstriyel talk numunelerine dair beş adet test sonucuna 

atıfta bulunulmaktadır. 

F. Reuters yine hatalı bir şekilde, J&J tarafından kullanılan başlıca yöntemin X-ışını 

taraması olduğunu ve J&J'nin kendi talkını sadece periyodik olarak geçirimli 

elektron mikroskobu (TEM) ile test ettiğini bildirmiştir. Aslında, J&J 1970'lerden 

bu yana, kendisinin veya tedarikçisinin kozmetik amaçlı talk üretiminden saatlik 

numuneleri ve bu numunelerin test kompozitlerini X-ışını Kırılımı (XRD), 

Polarize Işık Mikroskopu (PLM) ve TEM yöntemlerini kullanarak alınmasını 

gerekli kılan sıkı bir rutin test programı uygulamaktadır. Gerçekten de, J&J hem 

kaynak talk hem de numunelerinin kompozitlerini TEM ile düzenli olarak test 

etmektedir. Bu testleri yaparken, J&J her zaman talkı test etmede kullanılan en 

gelişmiş yöntemleri ve teknolojileri kullanmıştır. Bu testlerde, J&J'nin kozmetik 

amaçlı talkında asbest olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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G. Reuters daha sonra, J&J'nin TEM testini "satılanın sadece küçük bir kısmını" test 

etmekle eleştirmiştir. Reuters, kompozit örneklemenin bilimsel geçerliliğini 

tamamen reddetmektedir. Bu yüzden bir kan testi için gittiğinizde, doktorunuz test 

etmek için tüm kanınızı almaz, sadece bir numune alır. 

 

Her ne kadar J&J'nin şirket dışı uzmanları TEM ile talk numunelerini test etmiş 

olsa da, şirket bu numunelerin her vardiya sırasında alınan saatlik numuneleri 

birleştirerek alınan toplam tedariği temsil ettiklerinden ve sonrasında TEM ile bu 

kompozitleri gelişigüzel olarak test edilmesini sağlamıştır. 

Reuters bu gerçekler konusunda bilgilendirilmişti. 

H. Reuters, Dava Sırasında Yürüyülen Testleri Tek Taraflı Anlatmıştır. 

 Reuters, davacıların uzmanlarının J&J'nin talk testlerinde bulduklarını 

iddia ettikleri bulguları haber yapmaktadır. Ancak hikayenin sadece bir 

tarafını anlatmaktadırlar. Örneğin, Reuters bu kişilerden birinin “asbest 

olmamasına rağmen” bulduğu şeylerin asbest olduğunu iddia ettiğini kabul 

ettiğinden bahsetmemiştir. 

 Makale, J&J'nin uzman jeologlarından birinin en fazla 100 denemede 

tanık olmayı kabul ettiğinden bahsetmektedir. Fakat, makale davacıların 

genellikle çalışma yapmak üzere işe aldıkları uzmanın daha fazla olmasa 

da aynı sayıda denemede tanık olacağını belirtmemektedir. Ayrıca 

Reuters, kendi okurlarına bir mahkemenin kendi laboratuvarının "sahte 

bilim" ürettiğini belirlediğini ve şirketine 30 yıl boyunca davacıların 

avukatları tarafından 30 milyon doların üzerinde ödeme yapıldığını 

söylememektedir. 

 Dava sırasında deneyler tartışılırken, Reuters bir laboratuvarın “11 

Ağustos 2017 tarihli mahkeme raporuna göre Shower to Shower to 

Shower talkında 1990'larda asbest bulduğunu” belirtmektedir. Reuters, 

okuyucularına davacıların avukatlarının bu raporu birçok hata 

içerdiğinden dolayı jüriye sunmadıklarını söylememiştir. 

 Reuters, bir davanın ortasında, "J&J avukatlarının sadece birkaç hafta 

önce Rutgers Üniversitesi'nden bir jeoloğun 1991 yılında yayınlanan bir 

çalışması ile belirlenen ve şirketin Bebek Pudrası’nda bulunan asbestin 

tremolit ‘asbest’ iğneleri olduğunu doğrulayan bir [çalışma]" aldığını iddia 
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etmiştir.  Reuters, bu jeoloğun ifadesinin neden güvenilmez olduğunu 

gösteren gerçekleri okuyucularından saklamıştır. 

Gerçek kanıtlar, söz konusu kişi tarafından test edilen numunenin büyük 

ihtimalle J&J'nin talkı olmadığını ve ayrıca, J&J'nin numune üzerinde 

kendi testlerini yapmasına izin vermediğini göstermektedir. 

I. En gelişmiş yöntemleri kullanan ve binlerce numune ile gerçekleştirilen bağımsız 

testlere karşı, makaleler geri çekilmiş, sonraki testler ile yanlış olduğu kanıtlanmış 

veya güvenilir olmadığı gösterilmiş bir dizi aykırı sonuca işaret etmektedir. Bu 

husus tartışmaya açık değildir. Bilim, bizim talkımızın şu anda ve geçmişte asbest 

içermediği konusunda açıktır. 

J. 1970'li yıllarda, J&J önceki ve hatalı test sonuçları temelinde J&J’nin talkının 

asbest içerdiğine dair raporlar ortaya çıktığında basında benzeri yanlış bilgi 

aktarma olayları ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yanlış raporlardan sonra yapılan 

testler, bizim talkımızın asbest içermediğini bir kez daha doğrulamıştır. 

 

III. Reuters, J&J'nin FDA da dahil olmak üzere küresel düzenleyiciler tarafından talep 

edilen tüm bilgileri paylaştığını ve şirketin bu konuda şeffaf olduğunu gösteren 

bilgiler almıştır. 

 

A. J&J, FDA’ya şirketin işlenmiş talkına ve bağımsız laboratuvarların test 

sonuçlarına sürekli erişim sağlamıştır. J&J hiçbir şeyi gizlememekle kalmamış, 

aynı zamanda bu konularda FDA’yı bilgilendirmeye yardımcı olmak için test 

kayıtları ve metodolojiler hakkında önemli belgeler sağlamıştır. 

 

Bu bilgiler Reuters'e temin edilmiştir ve onlar bunu bildirmemeyi tercih etmiştir. 

B. Reuters, J&J'nin FDA'ya kapsamlı test bilgilerini sağladığını, Reuters tarafından 

J&J’nin yasal olarak açıklamak zorunda olmasa dahi sakladığı iddia edilen 

hususların bir çoğunu açıkladığını belirtmeden, J&J’nin bilgileri sakladığını 

bildirmiştir. Örneğin: 

 

 J&J, 1970'lerde şirket dışındaki ana test laboratuvarı olan McCrone 

laboratuvarlarına J&J'nin tüketici talkı numunelerinde yapılan tüm test 

sonuçlarını açıklamak için yazılı izin vermiştir. 
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 J&J tarafından FDA’ya neredeyse 50 yıl önce sunulan test sonuçları, 

belirli kenar bölgelerde asbest içermeyen amfibollar bulunduğunu ve talk 

tortularında asbest içermeyen tremolitten eser miktarda bulunduğunu 

açıklamaktadır. Bu yeni bir bilgi değildir ve hiç öyle olmamıştır. 

 Cardiff Üniversitesi'nden Dr. Pooley, ismi açıklanmış bir J&J danışmanı 

olarak konuşmuş ve 1975 yılında düzenlenen bir FDA paneli ile deneysel 

konsantrasyon yöntemleri üzerindeki çalışmalarını anlatmıştır. 

 J&J, 1970'lerin başlarında FDA ile açık ve yapıcı bir diyalog geliştiren 

uzmanlarına açık erişim sağlamıştır. 

C. Reuters, J&J'nin sadece %1 asbest algılayacak bir test metodolojisi kullanmasına 

izin vermek için FDA'ya baskı yaptığını bildirmektedir. Bu yanıltıcı bir bilgidir. 

 

 J&J, kendi talkını bu zorunluluğun çok daha ilerisine geçen yöntemler ile 

test etmektedir. J&J, %0,1’lik algılama sınırına sahip olan adım tarama 

XRD yöntemini ve daha da düşük bir hassasiyet düzeyine sahip olan TEM 

yöntemini kullanan yöntemleri uygulamaktadır. 

 Ayrıca, 1970'lerden beri J&J sadece XRD ve PLM değil, aynı zamanda 

TEM de kullanarak sektör standartlarını aşmıştır. 

D. Reuters ayrıca, J&J’nin FDA’ya bilgi sağlayan tek kaynak olmadığını 

belirtmemektedir. 

 

 FDA, aynı zamanda 1970'lerde dört yıl boyunca J&J'nin ürün ve 

kaynağına uyguladığı kendi bağımsız testlerinden bilgi almış, 1980'li 

yıllarda izlemeye devam etmiş ve 2009-2010 yıllarında, iki yıl boyunca 

test etmeye devam da etmiştir. 

 Reuters her ne kadar 1970'lerdeki FDA testlerinin "en hassas yöntemleri" 

kullanmadığını iddia etse de, bu süre zarfında, FDA’nın aynı zamanda 

geçirimli elektron mikroskopisi kullanarak J&J’nin talkını test eden ve 

benzer şekilde asbest içermediğini doğrulayan Mount Sinai 

Hastanesi'ndeki bilim insanlarından bilgi aldığını gözardı etmiştir. 

E. Reuters hatalı bir şekilde, belgelerin çoğunun "J&J'nin gizli olduğunu belirttiği 

binlerce belgeyi teslim etmesine izin veren mahkeme emirleriyle kamuya 

açıklanmalarının engellendiğini" belirtmiş ve bu belgelerin içeriklerinin makalede 
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ilk kez bildirildiğini iddia etmiştir. Hatta, Reuters tarafından hatalı bir şekilde 

yeni olduğu iddia edilen her bir şirket belgesi, daha önce bir çoğu J&J tarafından 

kazanılan davalarda kanıt listesinde sunulmuştur. J&J veya davacılar tarafından 

duruşma sırasında jüriye gösterilen J&J belgeleri www.factsabouttalc.com 

adresinde bulunan J&J web sitesinde kamuya açık bir şekilde sunulmaktadır. 

 

Ve de yeni hiçbir şey bildirilmemektedir. Yeni bir teori veya görüşten uzak, 

Reuters J&J'nin talkında asbest bulunduğuna dair ve 1970’lerdeki haberlere 

dayanan aksi kanıtlanmış bir argümanı yeniden diriltmiştir. Bu son iddialar, Ocak 

ayında diğer medya kuruluşları tarafından da yayınlanmış ve neredeyse bir yıl 

önce yeni olduğu iddia edilen aynı belgeler ile bağlantı kurulmuştur. 

Bloomberg'deki bir makalede söz konusu hikaye için "bazı yatırımcılar için deja 

vu" yakıştırması yapılmış ve konu hakkında bir yıldan fazla bir süre önce 

yayınlanan kendi haberlerine atıfta bulunulmuştur. 

 

F. Reuters ayrıca çok sayıda şirket içi belgenin anlamını da çarpıtmıştır. Burada 

sadece bazı örnekler verilmiştir: 

 

 Reuters, 9 Nisan 1969 tarihli bir bilgi notuna atıfta bulunmakta ve J&J’nin 

o dönemte tremolitin kansere neden olduğunu bildiğini ima etmiştir. Bu 

belge, bebek pudrasında kullanılan herhangi bir talk tortusu hakkında 

değildir. 

 Reuters "saf talkın boş bir hayal olduğuna” dair bir bilgi notunu yanlış bir 

şekilde aktarmaktadır.  Bu yorum asbest ile ilgili değil, talkın "solunabilir 

parçacıkları" hakkındadır. Diğer bir deyişle, bilgi notunun yazarı her bir 

talk parçacığını solunamayacak kadar büyük hale getirilmesinin zorluğunu 

tartışmaktadır. 

 Reuters, J&J çalışanının yazdığı şu cümleyi esaslı bir şekilde yanlış 

aktarmaktadır: "her zaman asbest içermediğini söyleyemeyiz". Buna ek 

olarak Reuters, bu kişinin kastettiği tek şeyin, J&J’nin modern 

mikroskopların mevcut olmadığı 1890'lı yıllardan beri bebek pudrası 

sattığı göz önüne alınacak olursa, J&J’nin o ilk dönemlerde asbest testi 

yaptığının ileri sürülmemesi gerektiği olduğunu okurlarından 

saklamaktadır. 

 Reuters’a talk numunelerinin 1949 yılından beri test edildiğini gösteren 

test kayıtları sağlanmış olmasına rağmen, bundan bahsedilmemektedir. 

http://www.factsabouttalc.com/
https://www.fairwarning.org/2018/01/talc-documents-reveal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-14/j-j-s-30-billion-blowout-brings-signs-of-deja-vu-for-investors
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 Wilson Nashed'in mektubu da, Reuters’ın J&J'nin gerçekte 

bulunmamasına rağmen asbest bulunduğunu ima etmek üzere belli 

cümleleri cımbızla aldığının başka bir örneğidir. Mektup her ne kadar 

"fibröz minerallere" atıfta bulunsa da, üç ayrı laboratuvar tarafından 

mektuba eklenen testlerde hiçbirinde asbest bulunmadığı sonucuna 

varılmıştır. 

 Reuters, Vermont'taki bir madende imha edilen belgelerden bahsetmekte 

ve bu belgelerin test kayıtları ile ilgili olmadığını söyleyen şirket dışı bir 

danışmana atıfta bulunmaktadır. Reuters, belgeleri inceleyen bir bilgi notu 

yazan J&J'den bir jeologdan alınan yeminli ifadenin J&J tarafından 

kendilerine sağlandığını belirtmemektedir. 

 

G.  Reuters, J&J'nin belgelerinin Coker davasındaki keşifinde geçerli koşulları yanlış 

aktarmıştır. 

 

 J&J, Sn. Coker ve ailesinin yanı sıra akciğer zarı kanseri ve yumurtalık 

kanserinden etkilenmiş olan herkesin duygularını paylaşmaktadır. Fakat, 

J&J bu hastalıkların sorumlusu değildir. Sn. Coker’in dokusu test edilmiş 

ve amosit varlığı tespit edilmiştir. Amosit başka ticari ürünlerde bulunan 

bir asbestin biçimi olmasına karşın, hiçbir zaman talk ile 

ilişkilendirilmemiştir. 

 Sn. Coker'in kendi bebek pudra kutusu da test edilmiş ve içinde asbest 

tespit edilmemiştir. 

 Bu noktada kendisinde görülen akciğer zarı kanseri hastalığının başka bir 

faktörden kaynaklandığı açıktır ve bu nedenle ek bir keşif talep 

edilmemiştir. Ve tüm bu keşifler, J&J'nin onlarca yıl boyunca yaptığı ve 

asbest bulunmayan deneyleri kanıtlamaktadır. 

 J&J'nin Sn. Coker’in davasının devamını engellediği veya bir şekilde Sn. 

Coker'in avukatının bu davadaki keşfi devam ettirmek istememesinin fark 

yaratacağı iddiası, bu davada olan şey değildir. 

 Davacının avukatı, akciğer dokusu deneylerinin tamamlanabilmesi için 

davayla ilgili keşif tarihlerini uzatmak istemiştir.  J&J, davacının doku 

numunelerini test etmek için davacının uzmanına zaman tanıyan 11. Kural 

"Duraklama" Anlaşması da dahil olmak üzere, davacının sayısız uzatma 
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taleplerine mutabık kalmıştır. Uzman raporu sonunda tamamlandığında 

(anlaşmada listelenen son tarihin çok sonrasında), davacı J&J’nin Karar 

Duruşması Talebi’ne cevap verilmesi için mahkeme tarafından tanınan 

sürenin tekrar uzatılması için davanın devamını talep etmiştir.  Davacı 

yeni süre uzatımında prosedürleri tamamlayamayınca, J&J davacıların 

tamamlama tarihini uzatmasına izin vermeyi tekrar kabul etmiştir. 

 Sonunda, Sn. Coker'in dokusu ve bebek pudrası kutusuna ilişkin ilgili 

kendi uzmanları tarafından yapılan testlerin sonuçları ile, davacı Karar 

Duruşması Talebi’ne cevap verme süresinin uzatılmış son tarihinden 

günler sonra, Davanın Reddi Talebi sunmuştur. 

H. Reuters, talk davalarında J&J aleyhine verilmiş hiçbir jüri kararının temyizde 

onaylanmadığını ve temyiz sürecine giren her kararın bozulduğunu okurlarından 

saklamıştır. 

 

I. Reuters, kendisine kapsamlı belgeler sunulmuş olmasına rağmen -ki bunların 

çoğuna makalede yer verilmemiştir- "J&J'nin bu makale konusunda daha fazla 

yorum yapmayı reddettiğini” iddia etmektedir.  J&J, tüm iddiaları uygun 

uzmanlarla tartışmak üzere Reuters ile yüz yüze görüşmek için birçok kez teklifte 

bulunmuş, ancak Reuters her seferinde bu teklifleri reddetmiştir. 

  

### 


