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Özge Balk›z
1986 y›l›nda Kamerun’un kuzeydo¤usunda yaﬂanan bir do¤a felaketi
1800 kiﬂinin hayat›na mal oldu. Olayla
ilgili tek ipucu, felaketten sa¤ kurtulabilenlerin duyduklar› bir patlama sesiydi. Bunun üzerine gözler, insanlar› ve
hayvanlar› uykular›nda yakalayan ölümün ilk zanl›s› olarak karakterinde bir
göl bulunan sönmüﬂ bir yanarda¤ olan
Nyos’a çevrildi.
Kamerun hükümeti, olay sonras›nda, tehlike henüz geçmedi¤i için gölün 30 km. çevresini boﬂaltt›. Halk›n,
volkanik etkinlikler sonucu mineralce
zenginleﬂmiﬂ bu verimli topraklara
dönmesini önlemek için de tüm evleri
y›kt›rd›.
Felaketin hemen ard›ndan yap›lan
araﬂt›rmalar, ölümlerin nedeninin CO2
zehirlenmesi oldu¤unu ortaya koydu.
Peki ama, böylesine büyük bir felakete yol açacak miktarda karbondioksitin kayna¤› neydi? Suçlu, düﬂünülenin aksine da¤›n kendisi de¤il, zirvesinde bulunan krater gölüydü. ‹ncelemeler, göldeki CO2 miktar›n›n normalin çok üstünde oldu¤unu gösterdi.
Krater, yanarda¤ patlamalar›n›n sonucunda bacan›n yani yanarda¤ a¤z›n›n etraf›nda meydana gelmiﬂ çöküntüdür. Krater duvarlar›n› oluﬂturan
kayaçlar, yüksek s›cakl›ktan dolay› zamanla de¤iﬂim geçirir ve kil minerallerinden oluﬂan krater taban›, suyu tutabilecek hale gelir. Krater gölleri de, bu
oluﬂumlar›n zamanla ya¤mur ve kar
sular›yla dolmas›yla meydana gelir.
Kamerun’un kuzeydo¤usundaki
Nyos Gölü de bu ﬂekilde oluﬂmuﬂ bir
krater gölüdür.
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Volkanik süreçlerdeki gaz sal›m›n›n kayna¤› ma¤mad›r. Ma¤ma, yeralt›nda, farkl› yo¤unluklarda birçok gaz› eriyik halde bar›nd›r›r. Bu gazlar›n
%90’›n› su buhar› oluﬂturur. Geri kalan %10’luk k›sm›ysa büyük oranda
CO2 gaz› ve çok küçük miktarlarda
karbonmonoksit, kükürt dioksit, hidrojen sülfit ve di¤er gazlar oluﬂturur.
Ma¤ma, yanarda¤›n içindeki çatlaklardan yeryüzüne yükselirken, üzerindeki bas›nç azal›r ve bu da gazlar›n genleﬂmesine neden olur. Genleﬂen gazlar›n bir k›sm›, bas›nc›n azalmas›yla, yüzeye yaklaﬂ›k 15 km’den yak›n derinliklerde ma¤madan ayr›l›r. Nyos örne-

¤inde oldu¤u gibi, çatlaklardan ilerleyerek, do¤rudan atmosfere de¤il, krater gölünün sular›na kar›ﬂ›r.
Yanarda¤ etkinliklerin bulundu¤u
her yerde bu türden gaz sal›mlar›
olur. Nyos örne¤inde ortaya ç›kan
gaz, ola¤anüstü miktarda. Ama Kamerun’da yaﬂanan felaketin as›l nedeni
bu de¤il. Oldukça derin olan Nyos Gölü’nün (200 m.) taban›ndaki yanarda¤
etkinliklerinden dolay›, göle y›llar boyunca düzenli olarak CO2 gaz› kar›ﬂm›ﬂ ve bu gazlar göle hapsolarak birikmeye baﬂlam›ﬂ. Biriken gazlar, t›pk›
t›pas› aç›lan ﬂiﬂeden ﬂampamyan›n bas›nçla püskürmesinde oldu¤u gibi,
gölden patlama biçiminde f›ﬂk›rm›ﬂ.
Nyos Gölü, sular› birbirine çok az
kar›ﬂan iki katmana ayr›lm›ﬂ durumda;
gaz ve minerallerle yüklü 150 m’lik derin ve 50 m’lik s›¤ katman. Bu iki katman›n birbirine kar›ﬂmamas›n›n, yap›sal özelliklerin d›ﬂ›nda baﬂka nedenleri de var. Bunlar›n en baﬂ›nda, gölün
yüksek tepelerle çevrili olup, rüzgara
tamamen kapal› oluﬂu geliyor. Baﬂka
göllerde gaz sal›m›n›n tehlikeli boyutlara ulaﬂmas›n› engelleyen en önemli
mekanizmalardan biri, rüzgar›n etkisiyle gerçekleﬂen mekanik kar›ﬂ›m. Oysa Nyos Gölü’nde, bu mekanik kar›ﬂ›m
gerçekleﬂmiyor. Ayr›ca, gölün yüzey
sular› derindeki sulardan daha s›cak
oldu¤undan, so¤uyup yo¤unlaﬂarak
derinlere çökmüyor. Dolay›s›yla bir su
döngüsü gerçekleﬂemiyor. Sonuçta,
y›llar içinde yüksek miktarlarda biriken CO2, gölün patlamas›na yol aç›yor.
Benzer bir olay 1984 y›l›nda, Nyos
Gölü’nün güneydo¤usundaki Monoun

Gölün Gaz›n› Almak
.

Geliﬂtirilen düzenek asl›nda 1986’da
yaﬂanan felaketle ayn› iﬂleyiﬂe sahip.
Ama burada patlamalar, polietilenden yap›lan ve 14 cm. geniﬂli¤inde,
200m. boyunda bir borunun içine
hapsediliyor. Ucuna 400 kg a¤›rl›k
ba¤lanan borunun alt ucu, göl taban›ndan 8 metre yukar›da duruyor. Borunun üst ucuysa gölün ortas›ndaki bir
sala ba¤l›. Sistem son derece basit:
Göl yüzeyinin birkaç metre alt›nda
boruda aç›lan bir vanadan içeriye
hava pompalan›yor. Bu, borudaki
suyun bir k›sm›n›n tepeden f›ﬂk›rPolietilen
mas›n› sa¤l›yor. Borunun içinde
boru
suyun seviyesini ve dolay›s›yla da
bas›nc› düﬂürüyor. Boru içindeki
su sütunu, boﬂlu¤u doldurmak için
yükseliyor ve bunu yaparken de
dip suyunu, alt ucundan borunun
Acil
içine çekiyor, Su yükseldikçe bas›n- durum
c› düﬂüyor ve karbondioksit balon- kapakç›¤›
cuklar›n›n eriyikten ayr›ﬂmas›na yol
aç›yor. Gaz baloncuklar› yükseldikA¤›rl›k
çe alttan daha fazla dip suyu çekiyorlar ve f›skiye oluﬂtuktan sonra
hava pompalamaya gerek kalmaks›z›n düzenek kendi dengesine oturuyor. Gaz ve su kar›ﬂ›m› köpük, saatte 100 km h›zla düzenli ve kontrollü

baﬂka bir felakete yol açacak kadar gaz birikece¤ini düﬂünüyorlar. Çözüm gölün gaz›n› alarak tehditi ortadan
kald›rmak. Frans›z ve Alman araﬂt›rmac›lar, gölün derinliklerine bat›rd›klar›
bir boruyla kal›c› bir çözüm için umut
›ﬂ›¤› yakm›ﬂ görünüyorlar.
Borudan kaynaklanabilecek tehlikelerse yok de¤il. Küçük bir olas›l›k
da say›lsa, f›skiye içinde gazdan kurtulan ve geniﬂleyen gaz›n etkisiyle so¤uyup yo¤unlaﬂan su dibe çökebilir, bunun sonucunda da, göl hareketlenebilir ve derin tabakadaki sular yükselerek bir patlamaya neden olabilir.
As›l korkutucu olansa, krater duvarlar›nda as›l› duran ve her an göle

biçimde atmosfere kar›ﬂ›yor.
Yüzeyden 100 metre derinlikte
boru üzerindeki bir emniyet süpab›, aç›ld›¤›nda emilen gazl›
su miktar›n› azalt›yor ve f›skiSu ve Co2
yenin boyu küçülüyor. Bundan sonkar›ﬂ›m›
ra boru dibindeki bir vana, herhangi bir tehlikeye yol açmaks›z›n kapat›labiliyor. Boru üzerine çeﬂitli derinliklerde yerleﬂtirilmiﬂ alg›lay›c›lar d›ﬂ ve iç
bas›nçla, suyun s›cakl›¤›n› ve
h›z›n› ölçüyor. ‹leride, bu bilgiler uydu arac›l›¤›yla düzene¤i
denetleyen ekip elemanlar›na
ulaﬂt›r›labilecek. Bu verilerde,
~50 m
örne¤in elastik borunun alt
ucunun yüzeye do¤ru kalkmaS›n›r
ya baﬂlad›¤›n› gösterebilecek
katm
an›
yüzde 5 düzeyinde ani bir oynama, boru düzene¤ini otomatik olarak kapatacak.
~200 m
Bu düzenek sayesinde gölGazl›
den
saniyede 60 litre su ve
kam
an
onunla birlikte 600 litre CO2
gaz› havaya veriliyor. Bu da
her y›l 20 milyon metreküp
CO2 gaz›n›n gölden atmosfere
zarars›z bir biçimde verilmesi
anlam›na geliyor.

yuvarlanacak granit bloklar.
Bombay› tetikleyebilecek bir baﬂka
tehlike de, gölün a¤z›nda bulunan ve
gene çatlaklarla dolu kayalardan oluﬂan do¤al baraj›n y›k›lmas›. Bu, gölün
seviyesini 40 metre düﬂürece¤inden
dip katman üzerindeki bas›nç azalacak ve bir gaz patlamas›na yol açabilecek.
Araﬂt›rmac›lar gelecek y›l Nyos gölüne 4 gaz tahliye borusu daha bat›racaklar. Böylece dipteki gaz›n oran›
sabit tutulmakla kal›nmayacak, beﬂ y›l
içinde göl, öldürücü yükünden ar›nd›r›labilecek. Monoun gölüne de üç benzer borunun yerleﬂtirilmesi planlan›yor. Düzenekler basit de olsa, projenin maliyeti 2 milyon dolar› geçecek.
Ama uzmanlar, bunun bir felaketi önlemek için ödenecek çok ucuz bir bedel oldu¤unu vurguluyorlar.
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Gölü’nde yaﬂanm›ﬂt›. Yaklaﬂ›k 40 kiﬂinin ölümüyle sonuçlanan olay›n nedeni ayn›yd›: CO2 zehirlenmesi. Monoun
gölünde yaﬂanan olay›n nedeni baﬂlang›çta belirlenemedi¤i için olay, önce
bir terörist sald›r›s› gibi gösterildiyse
de, as›l suçlunun gölün kendisi oldu¤u
yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda belirlendi. Daha önce hiç kuﬂkulan›lmad›¤›
için bak›lmayan göldeki CO2 miktar›
her ﬂeyi aç›kl›yordu. Buradaki felaketin görece hafif olmas›n›n nedeniyse,
Monoun gölünün yüzey alan›n›n ve derinli¤inin Nyos’tan az olmas›.
Peki bu bombalar›n fitilleri hangi
mekanizma taraf›ndan ateﬂleniyor?
Bu konuda farkl› kuramlar var.
Tüm gözlerin, gölün bat›s›ndaki dev
granit bloklar›na çevrilmesine neden
olan yayg›n görüﬂe göre, kopan büyük
bir kaya parças›n›n göle düﬂmesi bütün felaketin sorumlusu. Göldeki iki
katman kar›ﬂ›yor; bu da yüzeye ç›kabilmek için f›rsat kollayan CO2’yi bir
anda yüzeye itiyor ve göl patl›yor. Bu
görüﬂü destekleyen tek kan›tsa, kayal›klar›n üstündeki bitki örtüsünün büyük oranda zarar görmüﬂ olmas›. Bunun da, katmanlar›n kar›ﬂmas› sonucu
bas›nçla yüzeye ç›kan gaz›n oluﬂturdu¤u dev dalgan›n kayaya çarpmas›yla meydana geldi¤i düﬂünülüyor. Durum böyleyse, granit bloklar›n üstündeki yar›klar, felaketin her an tekrarlanma olas›l›¤›n› gündeme getiriyor.
Bir di¤er olas›l›k, yo¤un ya¤›ﬂlar
sonucu yüzey sular›n›n so¤uyup yo¤unlaﬂarak derine çökmesi. Bu senaryoya göre, batan yüzey sular›, derin
katmandaki sular›n yüzeye ç›kmas›na
neden oluyor ve bu hareketlenme sonucunda da CO2 bas›nçla yüzeye ç›karak bombay› etkinleﬂtiriyor.
Felaketin ard›ndan, 1987 y›l›nda
araﬂt›rmac›lar, nedeni her ne olursa
olsun, göldeki yüksek gaz oran›n› düﬂürebilmek için bir düzenek oluﬂturma çal›ﬂmalar›na baﬂlad›lar. Kaybedilecek her an, göldeki gaz birikiminin
lehine çal›ﬂt›¤›ndan, bu sürecin önüne
geçilmezse, göl tekrar patlayabilirdi.
1986 patlamas›ndan birkaç ay sonra
göl taban›nda her litre suya karﬂ›l›k 5
litre çözünmüﬂ gaz bulunuyordu.
1995’in Mart ay›nda bu oran 7 litreyi
bulmuﬂtu. Bugünse bu rakam tam 10
litre. Araﬂt›rmac›lar herhangi bir müdahale yap›lmad›¤› taktirde 30 y›ldan da
az süre içinde gölün belirli k›s›mlar›nda

Lyos Gölü
Monoun Gölü
Yaunde
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