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Eski m›s›r firavunu Tutankamon’un
bilime hizmetleri bitmiyor. Keflfedildi¤i
günden bu yana alt›ndan lahdi, yan›na
gömülü de¤erli süs ve sanat eserleriyle
dünyan›n en popüler mumyas› haline
“çocuk kral”, flimdi de tarihin en eski
saray cinayetlerinden birini ayd›nlatmaya
haz›rlan›yor. Tutankamon’un ölümünden
yaklafl›k 3000 y›l sonra, ünlü mumyan›n
1968 y›l›nda çekilen röntgeni, daha 20
yafl›na gelmeden ölen firavunun
kafatas›n›n içine do¤ru sarkan bir kemik
parças›n›n varl›¤›n› ortaya koymufltu. Bu

Permiyen-Trias s›n›r› yokoluflunda karada yaflayan canl› türlerinin 3/4’ü yeryüzünden silindi.

kuram›n› do¤rulamad›¤›n› kesin bir dille
vurgularken, öteki araflt›rmac›lar, çarpma
gerçekleflmifl olsa bile bunun kitlesel yok
oluflta ancak küçük bir rol oynam›fl
olabilece¤ini belirtiyorlar.
Ward, karalarda ve denizlerde hayvanlarla
bitkilerin ayn› zamanda ve ayn› nedenlerle,
afl›r› s›cak ve oksijen yetersizli¤inden
öldüklerini söylüyor. Bu da uzun süreli
iklim de¤iflikliklerinin neler yapabilece¤ini
çarp›c› biçimde ortaya koyuyor. ‹flaretler,
büyük yokolufla Sibirya kapan› denen
bölgede çok uzun süren yanarda¤
faaliyetleri nedeniyle dünyan›n s›cakl›¤›n›n
artmas›n›n yol açt›¤›n› gösteriyor.Bu arada
volkanizm, gezegeni ›s›t›rken, okyanus
dibinde donmufl durumda bulunan büyük
metan rezervleri de aç›¤a ç›k›p atmosferde
dizginden boflanm›fl bir sera etkisi yaratm›fl
olabilir. Ward, türlerin uzun bir süre
boyunca tedricen yok olduklar›n›, ancak
kötüleflen koflullar kritik bir efli¤i afl›nca

yokoluflun h›zland›¤›na vurgu yap›yor.
Araflt›rmac›lara göre iflte bu aflamada
atmosferdeki oksijen düzeyleri de h›zl› bir
düflüfl göstermifl görünüyor. Bu durumda
karalarda yüksek, hatta orta yükseklikteki
yerlerde bile yaflam olanaks›zlafl›yor ve
Dünya’n›n yar›s›ndan ço¤u yaflanamaz hale
geliyor. Yaflam ancak en alçak kara
parçalar›nda mümkün olabiliyor.
Günümüzde atmosferdeki oksijen oran›n›n
%21 olmas›na karfl›l›k, büyük yokoluflun
h›zland›¤› dönemde bu oran %16’ya düflmüfl
görünüyor. Bu da 5000 metre yükseklikteki
bir da¤›n tepesinde zorlukla al›nan nefese
eflit. Ward, “san›r›m olan flu:” diyor.
“S›cakl›k artt›kça artt› ve kritik bir noktaya
geldi¤inde de her fley öldü. Yaflam
türlerinin çok büyük ço¤unlu¤u,
dayan›lmaz s›cakl›k ve oksijen
yetersizli¤inin oluflturdu¤u çifte felaketle
bafl edemedi.”

da Tutankamon’un yaflam›n› bafl›na
vurulan fliddetli bir darbe ile yitirmifl
olabilece¤ini gösteriyordu. Ama k›r›k,
firavunun cesedinin mumyalama
s›ras›nda düflmesiyle de oluflmufl
olabilirdi. Bilmece nihayet ayd›nlanmak
üzere. Bu y›l›n bafllar›nda M›s›rl›
yetkililer, firavunun mumyas›n›n
bilgisayar tomografisi ile
görüntülenmesine izin verdiler. Cihaz,
yar›m milimetre ölçe¤indeki detaylar› bile
ortaya ç›karacak kadar duyarl›. Tarama
sonunda elde edilen üç boyutlu 1700
görüntünün analizi sonunda,
Tutankamon’un ölümünü çevreleyen sis
perdesinin önümüzdeki günlerde
kalkmas› bekleniyor.
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