
Volkanik Gaz 

V
Olkonik gazlann <togu hlzllca Atmosfer' e kan

~Ir va insanlor i<;in 90k fozlo tehlike yoratmaz

lor, fakat 90gu durumda bu gazlann bOZI fe

laketleri beraberlerinde getirdikleri de olmu~-

tur. Ornegin, 1782 Yllindo, izlondo'doki Loki 90tloklonndon 

YOYllon toksik gozlonn (ogllllkil olarok sOlfOrdioksit) ogll zo

rarlor vereeek etkileri ol mu~tur. 861gedeki C;iftlik hayvanlan

nln %75'] 6ImO~, gazlardon kaynaklanan hofifi sis , sicakhklo

nn du§mesine ve ekinlerin telef olmaslna yol o<;ml~tlr. B61ge 

nufusunun %24'u ise bu oloYI tokip eden kltllk sonucu 01-

mO~tOr. 

A91k90 goruldugu gibi. buyuk volkonik potlomolor ge

ni~ olanlon neredeyse yak edebilir, hotto butOn DunyaYI ik

limsel olarok etkileyebilirler, 1783 Yllindo meydono gelen 

potlomo, Avrupo 'do gunejten gelen 1~lgln bulonlklo~moSl

no neden olmu~ ve Benajmin Fronklin'in 'kuru sis' dive ad

landlrdigl ince bir duman tobokoSI meydana getirmi~ti. Av

rupo ve Kuzey Ameriko'nln dogusunu 90k ciddi bir ~ekilde 

etkisi altlna alan 1783-1784 kl~ mevsimi de otmosferin Ost kl

slmlonndaki bu 'kuru sis'in varilglndon dolaYI bu kadar c;:e

tin gec;:mi~tir . B61gede havo slcakhklan, bir sOre mevsim nor

mollerinin 4.8°C oltlnda seyretmi~ ve son 225 Yilin en soguk 

kl~ 1 yOjonml~tl, 

Doha yakln bir gec;:m i~te, Afrika Olkelerinden Kome

run'do 1746 ki~i kendilerini birden ku~oton bir karbondiok

sit bulutu yOzOnden bogularak can verdi. Karbondioksit, 

volkanik bir krotere sahip olan Nyes g610nOn sulonnda birik

mi~ti. Fakat bu gazln aniden yOzeye C;:lklp dagllmaslna ne

den alan etkenin ne oldugu konusunda ortak bir fikir birligi 

soglonomoml~tll. Bilinen ~u ki. bu ge rgekle~tigi ondo hovo

dan doho yogun olan goz bulutu yOzeyden doho 0190k 

bolgelere dogru odeto Oktl, Oyle ki. bu bulutun yogunluQu 

ve hlZI, g610n birkac;: km. uzaglndaki otsu bitki 6rtOsOnO ve 

hotto agac;:lan bile dOzleyecek kodar yuksekti ve maalesef 

binlerce hoyvan ve bazllan g61den 23 km uzakta bulunan , 

bir c;:ok insan havaslzhkton oldu . 

Atmosfere YOYllan volkonik gazlann, iklim uzerinde etki

leri vardir amo kOc;:Ok olanlar haricindeki bOtun parc;:oclklar 

patlamadan c;:ok klsa bir sOre sonra c;:okelirler ve uzun va

deli bir etkide bulunmazlar. BuyOk patio molar suresince at

mosfere YOYllan sO If Or gazlnln etkisi c;:ok daha bOyOk ve sin

sidir. KOc;:Ok gaz molekulleri GOne~ten gelen 1~lnlan emip on

Ion uzaya geri yansltarak uzun seneler boyunca atmosferin 

Ost klSlmlannda kallrlar. 1816 Yllinda Vine bir 'kuru sis ' kotma

nl, Avrupa, Amerika Birle~ i k Devletleri'nin dogusu ve dogu 

Kanada ' do g6rOlmemi~ derecede soguk bir ilkbohar-yoz 

sezonunun ya~anmaslna neden oldu. 1816 YIII Kuzey Ame

riko 'do tarih soyfolollno 'yozSlz yll' olarok ge9ti. ingiltere'de 

ise yaz boyunca ekinlerin tahrip oldugu, yiyecek slklntlslnln 

bOj gosterdigi ve donmo oloylollnrn gergeklejtigi bir YII yo

~ondL 

1816 Ylhnln bu ilkbahar-yaz d6nemi. bir 6nceki sene 

meydana gelen ve tarihin en c;:ok 610me neden olan pat

lamasl olarak kOYltlara ge<;:mi~, Endonezya'daki lombora 

yanardagmln patlamas!nln etkilerinden dolaYI ah~llmadlk 

bir bi9imde soguk ge9mi~tir. AYlico oynl YII gergeklejen Fi

lipinler Mayon Yanardagl patlamaslnln do soguk gec;:en bu 

d6nemi etkilemi~ olma ihtimalini de gazardl etmemek ge

rekiyor. Geni~ alanlon etkileyen ve iklimsel bir degi~ime ne

den olan tarihteki bir diger bOyOk potlamo do 1833 YllJnda 

gergekle~en Krokotou potlomosldll, 

Tomboro ve Krokotou potlomolollno klyoslo, 1980 Yllrn

do meydono gelen St, Helens Yonardogl potlomoSl, olduk-

90 kU9uk kolmoktodlr, AYlico bu potlomodo 90k fozlo mik

tardo sOlfUr gazi yaYllmaml~, volkandan pOskOren malzeme 

yonol olarok doglldlQI i9in ust otmosfere ulo~on par90clk-

10lln miktOll do olduk90 oz olmu~tur. Gergekte doho kU9uk 

bir potlomo olon 1982 Meksiko EI Chichon potlomoSlnln ik

lim uzerinde 90k doho buyOk bir etkisi olmu~tur. <;:unkO 90k 

miktarda sOlfOr, diger gazlar ve volkanik kOI dikey olarak yu

kanya pOskOrtOlmu~ ve bunlonn bOyOk bir klsml atmosferin 

Ost klSlmlanna kadar ula~ml~tlr. 

(:evir i: Ayhan Ayd in 
blackhors@hOlmail.com 

The Guinness Book of Records, 1996. Guinncss Publishing. 

M V Ge:lege 37 


