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Çizimlerinden, filmlerden görmeye al›flt›k. Bir
zamanlar Avrupa’y› ve ön Asya’y› dolduran ve
30.000 y›l önce aniden yok olan Neandertaller,
güçlü kuvvetli bir kavimdi. Antropologlar da
ayn› görüflte. Peki bu t›knaz, güçlü bedenleri
ayakta tutmak için ne kadar yak›t gerekiyordu?
Biliminsanlar›, buzul ça¤› Avrupas›’n›n dondu-
rucu so¤unda  böylesine a¤›r bedenleri ayakta
tutmak için büyük miktarda kalori ve bunlar›
yakmak için de ayn› oranda oksijen gerekti¤ini
hesaplam›fllard›. Baz› araflt›rmac›lar yüksek ok-
sijen gereksiniminin büyük ci¤erler gerektirdi-
¤ini, bunun da Neandertallerin ola¤anüstü ge-
nifl gö¤üslerinin evrilmesine yol açm›fl olabile-
ce¤ini düflünüyorlar. 
Fizyologlar, günümüz insan› için beden ölçüle-
ri, deri yüzey alan› ve bazal metabolizma h›z›
(BMR – dinlenme halindeyken vücut s›cakl›¤›-
n› korumak için gereken kalori miktar›) gibi
parametreleri birbiriyle ilintilendiren denklem-
ler gelifltiriyorlar. Bu denklemleri Neandertal
insana uygulamak için Duke Üniversitesi’nden
(ABD) paleoantropolog Steve Churchill, Fran-
sa’da bulunan bir iskeletle orant›l› bir Neander-
tal modeli gelifltirmifl ve 84 kg a¤›rl›¤›nda 1,71
m boyunda bir Neandertalin deri yüzey alan›-
n›n 2,1 metrekare oldu¤unu bulmufl. Bu verile-
ri modern insan fizyolojisi denklemlerine uygu-
layan araflt›rmac›, bir Neandertal erke¤i için
günde yaklafl›k 2000 kalorilik bir BMR de¤eri
bulmufl. Bu, günümüzde ortalama bir Bat›l› er-
ke¤in BMR’sinden %25 daha yüksek. Churc-
hill, daha sonra Neandertallerin, günümüzde
buzullar›n kenar›nda avlanarak yaflayan ‹nuit-
ler kadar hareketli bir yaflam sürmeleri gerekti-
¤ini düflünmüfl ve dolay›s›yla günde 4500-5000
kaloriye gereksinim duyacaklar›n› hesaplam›fl. 
Kemiklerindeki kimyasal izotoplar, Neandertal-

lerin neredeyse yaln›zca etle beslendiklerini
gösteriyor. Sa¤l›kl› bir Neandertal erke¤inin
yaflamak için ayda bir karibu geyi¤i tüketmesi
gerekiyor ki, bu da günde iki kilo et demek.
Kad›nl› erkekli 10 kiflilik bir Neandertal
kümesinin, bu durumda haftada iki geyik avla-
y›p tüketmesi gerekiyor. 
Bu ola¤anüstü g›da tüketimi, büyük oksijen
kullan›m› gerektirdi¤inden Neandertallerin ge-
nifl gö¤üslü fizi¤ini aç›klayabilir. Churchill’in
hesaplar›na göre, dinlenme halindeyken bir Ne-
andertal dakikada 19 litre oksijen almak zo-
runda. Buysa, günümüz insan›n›n dinlenme ha-
linde soludu¤u oksijenin iki ya da üç kat›. Do-
lay›s›yla Neandertal insan›n›n ola¤anüstü bü-
yüklükteki akci¤erlerinin bir k›sm›n›n ifllevi,
dinlenme halindeyken gereken oksijeni vücuda
göndermek.  Neandertaller s›k s›k avlanmak
zorunda olduklar›ndan, dinlenme durumunday-
ken tükettikleri oksijenin çok daha fazlas›n› so-
lumalar› gerekti¤i de aç›k. 
Churchill’in kalori hesaplar›, bu güçlü insanla-
r›n bile, özellikle yiyece¤in azald›¤› k›fl mevsimi
sonuna do¤ru zaman zaman yok olman›n efli¤i-
ne geldiklerini gösteriyor. Araflt›rmac›, Nean-
dertal difllerindeki bozukluklar›n, periyodik aç-
l›klara iflaret etti¤ine dikkat çekiyor. 
George Washington Üniversitesi’nden arkeolog
Alison Brooks da Neandertallerin zorlu k›fl ko-
flullar›ndan etkilendiklerini vurguluyor. Bro-
oks, bugün bile avc›-toplay›c› toplumlarda bi-
reylerin kötü mevsimlerde vücut a¤›rl›klar›n›n
%10’unu yitirdiklerini, bunun da yumurtlamay›
ve üretimi durdurdu¤una iflaret ederek, geç-
miflte avc›-toplay›c› bir yaflam tarz›n›n b›çak s›r-
t›nda sürdürülebildi¤ini vurguluyor. 
Michigan Üniversitesi’nden paleoantropolog
Milford Wolpoff, tüm bu olumsuz koflullara
karfl›n buzul ça¤› Avrupas›’nda Neandertallerin
600.000 y›l süreyle yaflay›p ço¤ald›klar›n›n alt›-
n› çiziyor. “Yaflam›n k›y›s›nda var olan bir top-
luluk, normalde bu kadar uzun süre ayakta ka-
lamaz”. Churchill de Neandertalllerin koflullara
uyum stratejisinin genellikle baflar›l› oldu¤unu
kabul etmekle birlikte, bunun enerji aç›s›ndan
pahal› bir strateji oldu¤unu belirtiyor.
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En Eski Tavflan
Güney Mo¤olistan’da bulunan bir fosil, 55
milyon y›l önce de tavflanlar›n d›fl görünüfl
aç›s›ndan günümüz
tavflanlar›na benzedi¤ini,
ancak çene ve difl
yap›lar›n›n farkl›
oldu¤unu ortaya koydu.
Gomphos elkema ad›
verilen tür, ilkel difl ve
çenelere sahip. Ancak
uzun arka bacaklar› ve

son derece uzun “tavflan aya¤›” nedeniyle G.
elkema’n›n da günümüz tavflanlar› gibi
yürüyüp kofltu¤u anlafl›l›yor. 
Fosil üzerinde yap›lan incelemeler, tavflan

ve kemirgenlerin, öteki
plasental› memelilerden 65-
70 milyon y›l önce
ayr›ld›¤›n› ortaya koyuyor.
fiimdiye kadar bu ayr›l›fl›n
çok daha önce meydana
geldi¤i düflünülüyordu. 
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Memelilerin ortak bir özelli¤i, son derece özel
yap›s› olan bir orta kula¤a sahip olmalar›. Bu
yap›da, birbirine ba¤l› üç küçük kemik, kulak
zar›ndaki titreflimleri iç kula¤a geçirerek sesleri
duymam›z› sa¤l›yor. Bu yap› öylesine karmafl›k
ve özel ki, baz› araflt›rmac›lar bu yap›n›n üç me-
meli soyunun çok eskiden yaflam›fl ortak bir
atas›nda ve yaln›zca bir kere evrilmifl oldu¤unu
savunuyorlard›. Bu memeli soylar›, insanlar›n
da dahil oldu¤u plasental›lar, en tipik örne¤i
kangurular olan keseliler ve ördek gagal› platy-
pus gibi yumurtlayan memeliler (monotrem). 
fiimdiyse, Güney Avustralya k›y›lar›nda yap›lan
bir kaz›da bulunan 115 milyon y›ll›k, minik bir
monotrem fosilinde kulak kemiklerinin tek bir
kemik halinde alt çeneye yap›fl›k olduklar› göz-
lendi. Bu da modern iç kulak yap›s›n›n daha
sonra monotremlerde ayr›, plasental› ve keseli-
lerin ortak bir atas›ndaysa ayr› olarak evrildi¤i-
ni gösteriyor. Fosil, bilinen en eski monotrem
olan ve günümüzdeki Soreks’i (uzun burunlu, 
küçük bir kemirgen) and›ran minik bir ilkel me-
meli olan Teinolophos trusleri’ye ait. ‹nsan›n alt
çenesi, yaln›zca tek bir kemikten olufluyor. Me-
melilerin atalar› say›lan “memeli benzeri sürün-
genlerdeyse ait çeneye bitiflik olan ve angular,
artiküler ve preartiküler denen üç “yard›mc› ke-
mik” bulunuyordu. Daha sonra bu üç kemik in-
sanda orta kula¤›n birer parças› haline geldi.
Bunlardan angular kemik, kulak zar›n› tutan
ektotimpanik ya da timpanik diye bilinen kemi-
¤e dönüfltü.  Artiküler ve preartiküler kemikler-
se, orta kulakta titreflimleri iç kula¤a ileten üç
küçük kemikten birine, malleus’a (çekiç) dönüfl-
tü. Fosil kay›tlar, bu kemiklerin daha T. trusleri
ortaya ç›kmadan bile memeli benzeri sürüngen-
lerin son örneklerinde ifllev görmeye bafllad›kla-
r›n› ortaya koyuyor. Bu da, kulak zar›ndan iç
kula¤a uzanan ve etkili bir duyma sa¤layan ke-
mik zincirinin, memelilerin tarihinde en az iki
farkl› tarihte evrildi¤ini, plasental›-keseli soylar›-
na atal›k eden grupta ayr›, monotremlerdeyse
ayr› evrildi¤ini ortaya koyuyor. Anlafl›lan, daha
sonraki y›llarda çevre bask›s›, “benzefltirici ev-
rim” süreciyle monotremlerin kulaklar›n› da
plasental›-keseli kulaklar›n›n yap›s›na kavufltur-
mufl. 
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