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LOJ‹ HABERLER‹

Karbon Dioksit
Gömmeye Yeﬂil Iﬂ›k
Artan karbon dioksit sorununu bir yerlere
gömüp unutmaya hevesli birçok ülke var.
Belki de k›sa süre sonra bunu gerçekten de
yapabilecekler. Üstelik sadece sorunu de¤il,
karbon dioksitin kendisini de gömerek.
Deniz taban› alt›ndaki ma¤aralara, yeralt› su
yataklar›na ve gözenekli kayalara... Gömme
iﬂlemi, uzmanlara göre karbon dioksit
sal›mlar›n›, baﬂka herhangi bir yöntemden
çok daha h›zl› kesecek bir yol olabilir.
Çeﬂitli maddelerin denize gömülmesini
denetleyen Londra Sözleﬂmesi’nde 2
Kas›m’da yap›lan de¤iﬂiklikler, karbon
dioksitin okyanuslar alt›ndaki do¤al yap›lara
gömülmesini yasal hale getiriyor. De¤iﬂikli¤i
onaylayan 29 ülke aras›nda ‹ngiltere, Çin ve
Avustralya da var. Londra’daki Karbon
Yakalama ve Depolama Kuruluﬂu’nun
direktörü olan Jeff Chapman, bunu “harika
bir haber” olarak nitelendiriyor ve
‹ngiltere’de ﬂu anda planlanma aﬂamas›nda

‹zlanda’daki
Patlamadan
M›s›r’daki K›tl›¤a
18. yüzy›l sonlar›na do¤ru ‹zlanda’da
meydana gelen büyük Laki Yanarda¤›
patlamas›, ve yine bu dönemde M›s›r’da
geliﬂen büyük k›tl›k... Biri 9000 ‹zlandal›n›n
ölümüne yol açarken, di¤eri de Nil Vadisi
nüfusunu alt›da bir oran›nda düﬂürmüﬂ.
Dünya sahnesinin birbirinden oldukça uzak
bölgelerinde yaﬂanan bu iki çevresel trajedi,
ABD’li (Rutgers, New Jersey Eyalet
Üniversitesi) ve ‹skoç (Edinburgh
Üniversitesi) araﬂt›rmac›lar›nca birbirine
ba¤lanm›ﬂ durumda. Çal›ﬂma, yüksek
enlemlerde gerçekleﬂen patlamalarla Kuzey
Afrika’daki su kaynaklar›n›n iliﬂkisini kesin

olan yedi proje oldu¤unu, 2025 y›l›na
gelindi¤inde yaln›zca ‹ngiltere’deki
sal›mlar›n bu ﬂekilde dörtte bire
inebilece¤ini belirtiyor. Ancak, gömülen
karbon dioksitin bir süre sonra atmosfere
geri kaçabilece¤i ve ani bir ›s› art›ﬂ›na neden

olabilece¤i yönünde endiﬂeler de var.
Chapman’a göre bu pek de olas› de¤il;
çünkü bir kez dolan ma¤aralar›n s›k› s›k›ya
kapat›lmas› zorunlulu¤u var.

biçimde ortaya koymas› bak›m›ndan bir ilk.
Araﬂt›rmac›lar›n uygulad›¤› yöntem,
NASA’n›n Goddard Uzay Çal›ﬂmalar›
Enstitüsü’nce geliﬂtirilen bir bilgisayar
modeli yard›m›yla, ‹zlanda’da gerçekleﬂen
1783 Laki patlamas›ndan sonraki atmosfer
de¤iﬂimlerini kaydederek, bunlar›n izini
baﬂlang›ç noktas›na kadar sürmek.
Tropik bölgelerdeki yanarda¤
patlamalar›n›n kuzey yar›mkürede
normalden daha s›cak geçen k›ﬂlara neden
oldu¤u biliniyor; yeni çal›ﬂman›n
gösterdi¤iyse, yanarda¤ etkilerinin
kuzeyden güneye de ‘akabildi¤i’ ve bu
etkilerin z›t koﬂullar aras›nda bir ileri bir
geri s›çrayabildi¤i. Ayn› bölgedeki iklimsel

s›cak-so¤uk dönüﬂümleri gibi.
Yüksek enlemlerde son 1000 y›ld›r
gerçekleﬂen en büyük patlama olan Laki
patlamas› (Haziran 1783) sonucunda 12,5
kilometreküplük lav, 100 milyon tonun
üzerinde de kükürt dioksit ve zehirli gaz
aç›¤a ç›km›ﬂ, insan, hayvan, bitki ne varsa
silip süpürmüﬂtü. Patlamalar›, Kuzey
Afrika’y› kateden bir kurakl›k dalgas›
izlemiﬂ, Nil nehri sular›n› da neredeyse
akmaz hale getirmiﬂti. Kuzey yar›mküre o
yaz atmosferdeki sülfat parçac›klar›n›n
güneﬂ ›ﬂ›nlar›na oluﬂturdu¤u bariyer
nedeniyle al›ﬂ›lm›ﬂtan çok daha so¤uk
olmuﬂtu. Bilgisayar modeli bu düﬂük
s›cakl›klar› oldu¤u kadar, o dönemde
baﬂgösteren zay›f muson ya¤murlar›n› da
Laki patlamas›na ba¤lam›ﬂ durumda. Buna
göre kuzeydeki anormal so¤uklar, karayla
deniz aras›ndaki s›cakl›k fark›n›
düﬂürmüﬂ, muson rüzgarlar›n›n bu farka
ba¤›ml› olan güçleri de bu nedenle
azalm›ﬂt›. Bu sefer de Afrika’n›n kuzeyi,
Arap Yar›madas›n›n güneyi ve Hindistan
›s›nmaya baﬂlad›. Muson rüzgarlar›n›n
yoklu¤u, nehirlere ya¤mur ya¤d›racak,
buharlaﬂmay› önleyecek bulutlar›n da
yoklu¤u anlam›na geliyordu. Nil’in
neredeyse kurumas›na kadar varan bu
süreç, tabii ürün ve besin k›tl›¤›n› da
beraberinde getirmiﬂti.
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