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Ç‹n’‹n Fos‹l
Avc›lar›

Çin, Dünya'da daha önce görülmemiﬂ bir ﬂekilde, t›pk› ‘alt›na hücum’a benzer bir fosillere hücum döneminin tam ortas›nda. Bu durum en
çok, köylülerin bölgedeki tüylü fosillere ulaﬂmak için kazd›¤› 3 m geniﬂli¤indeki binlerce çukurun bulundu¤u
kuzeydo¤u eyaletlerinden Liaoning'de göze çarp›yor. Bölgede bulunan örnekler, dinozorlara ve onlar›n
akrabalar›na iliﬂkin bilgilerimizde bir
devrim yaratt›.
Dinozor fosili ç›lg›nl›¤›yla birlikte
ülke, fosillere kimin sahip olaca¤› gibi
zor bir soruyla da karﬂ› karﬂ›ya kald›.
Geçen ay Liaoning’in 1000 km güneydo¤usunda yer alan Henan eyaletinin
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merkezindeki Shaping kentinde ilginç
bir geliﬂme yaﬂand›. Yedi köylü, toplad›klar› fosillerin hükümet görevlilerince kamulaﬂt›r›lmas›n› engellemeye çal›ﬂt›¤› gerekçesiyle, hapsedildi.
Fosiller ulusal bir hazine olarak
kabul edilip kamu mal› m› say›lmal›
yoksa özel mülkiyet olarak düﬂünülüp serbestçe al›n›p sat›labilmeli mi?
Gerçekte bu yaln›zca Çin’e özgü bir
sorun de¤il, küresel bir sorun. ‹talya
gibi baz› ülkeler bulunan bütün fosilleri devlet mal› olarak kabul ediyor.
Öte yandan ABD gibi baﬂka baz› ülkeler de özel ve devlet arazilerinde bulunan fosilleri ay›r›yor. Paleontologlar bile fosil kaynaklar›n›n en iyi nas›l

korunaca¤› konusunda anlaﬂmazl›k
içinde.
Çin'deki sorunun boyutlar›ysa ülkenin hem çok büyük hem de fosil
aç›s›ndan çok zengin olmas›ndan dolay› öteki ülkelerdekinden daha farkl›.
Ayr›ca Çinli köylüler de topraktan ç›karabilecekleri herhangi bir zenginlik
için aﬂ›r› istekli. Kanada'n›n Drumheller kentinde bulunan Royal Tyrrell
Müzesi'nde görevli ve Çin'deki çal›ﬂmalara da kat›lm›ﬂ paleontolog David
Eberth’e göre Liaoning'de süren kaz›lar inan›lmaz boyutlarda.
Ülkenin fosillerin mülkiyetiyle ilgili yasalar›n›n mu¤lak olmas› y›llar
içinde kayda de¤er bir çift tarafl› ça-
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l›ﬂma ortam›n›n oluﬂmas›na yol açm›ﬂ. Çiftçiler arazide araﬂt›rma yaparak fosillere ulaﬂmak için kayalar›
katman katman kaz›p parçal›yor.
Sonra da bulduklar› en iyi parçalar›
Çinli araﬂt›rma enstitülerine sat›yor.
Bu sayede en iyi fosil avc›lar› refah
içinde bir yaﬂam sürebiliyor. Paleontologlar da bu etkileyici fosiller üzerinde çal›ﬂarak bulgular›n› Nature
dergisinin sayfalar›nda yay›nl›yor. D›ﬂar›dan bir kiﬂi için bu, klasik hatta
pek de hoﬂ olmayan bir serbest pazar
gibi görünebilir. Ama bilim, çiftçilerin
yo¤un çal›ﬂmas›ndan çok yararland›.
Bilim insanlar›n›n yaln›zca bal›k ve
omurgas›z fosilleri buldu¤u katmanlarda, çiftçiler düzleﬂmiﬂ kuﬂ fosillerine rastlad›. ‹lk Çin kuﬂu olan ve bilim
insanlar›n›n 1990’da tan›mlad›klar›
Sinornis’i 10 yaﬂ›nda bir çocuk bulmuﬂtu. 1996’da paleontolojiyi yeniden baﬂa döndüren Sinosauropteryx
ad›ndaki küçük tüylü dinozoru da Li
Yinfag adl› bir çiftçi buldu. Son zamanlardaki hangi önemli Çin fosilinin kayna¤›na bakarsan›z bunu bir
çiftçinin buldu¤unu görmeniz hiç de
düﬂük bir olas›l›k de¤il.
Ancak bu iﬂin bir de olumsuz yan›
var. Kimi köylüler zaman zaman ayr›nt›lar konusunda bilim insanlar›n›
kand›r›yor. Bunlardan en s›k rastlanan›, küçük bir dinozorun kuyru¤unu
bir kuﬂun gövdesine yap›ﬂt›rarak “kay›p ba¤lant›” Archaeoraptor'un sahtesini yapmalar›. Baz›lar› da bulduklar›n› araﬂt›rmac›lar yerine, onlar› çok
yüksek fiyatlara, ABD, Japonya ve Avrupa'daki koleksiyonculara satarak

çok para kazanan, kaçakç›lara sat›yor.
Liaoning fosil yataklar›nda en çok
rastlanan kuﬂ fosillerinden Confuciusornis, bilim insanlar›n›n dikkatini
çekmeden çok önce bu sat›c›lar›n eline geçmiﬂti. Say›lar› binlere varmasa
da yüzlerce Confuciusornis fosili, t›pk› say›s›z dinozor yumurtas›nda oldu¤u gibi Çin'den dünya fosil piyasas›na
kaçt›. Dünyan›n her yerindeki paleon-

tologlar, bulunan eﬂsiz örneklerin daha incelenmeden özel koleksiyonlarda ortadan yok olmas›ndan endiﬂe duyuyor.
Geçen y›l Çin, bütün dinozor fosillerini devlet mal› ilan eden bir yasa ç›kard›. Bu, yolsuzlukla mücadele eden
görevlilerin ve dinozor fosillerinin
tüm özel sat›ﬂlar›n› durdurmak isteyen paleontologlar›n hoﬂuna giden
bir yaklaﬂ›m. Ancak ço¤u çiftçi yasan›n zorla ç›kart›ld›¤›n› düﬂünüyor ve
ona ﬂiddetle karﬂ› ç›k›yor. Gerçekte
hakl› olduklar› bir nokta da var.
E¤er çiftçiler olmasayd›, kanatl›lar›n evrimine bak›ﬂ aç›m›z› de¤iﬂtiren
tüylü dinozoru bilmiyor olacakt›k. Bu
nedenle de paleontologlar›n çiftçilere
hâlâ gereksinimi var. Çinli bilim insanlar› da yeni buluntular üzerinde
çal›ﬂarak hem inan›lmaz say›da hem
de eﬂsiz iﬂler ç›kard›. Ne var ki onlar›n da yeni kaz› sahalar› bulmak için
koca ülkenin kayalar›n› tabaka tabaka
araﬂt›racak ne zamanlar› ne de kaynaklar› var.
E¤er çiftçiler bir fosil bulduklar›nda büyük bir ikramiye alacaklar› beklentisinden uzaklaﬂt›r›l›rsa, o zaman
ya kazmay› b›rak›rlar ya da karaborsaya yönelirler. Her iki durumda da
araﬂt›rmac›lar›n ulaﬂaca¤› fosil say›s›
çok azalaca¤›ndan bilim kaybeder.
‹ﬂin zor yan›, birbiriyle çekiﬂen bu
iki ç›kar aras›nda bir denge tutturmak.
Fosiller konusunda ilk tercih hakk› paleontologlar›n ve devlet müzelerinin
olmal›. Ama fosil avc›lar›na aktar›lacak
paralar da bu kiﬂi ve kurumlara verilmeli. Böylece çiftçilere de satmak ya
da saklamak konusunda daha az seçim
ﬂans› kalacakt›r. Bilim insanlar› bu tür
ayr›mlar yapmay› sevmez ve herhangi
bir fosili kaybetme düﬂüncesinden de
çok korkar. Benzer örneklerin say›s›
artt›kça azalan verim yasas› geçerli olmaya baﬂlar. Protarchaeopteryx gibi
eﬂsiz bir örnek ya da çok önemli bir
tür olan Archaeopteryx’in onuncu örne¤inin yok olmas› çok büyük bir kay›p olurdu. Bunun yan›nda Confuciusornis'in bininci örne¤i özel bir koleksiyona gitse ve bir Çinli çiftçi ailesi
de daha kolay bir yaﬂama ve daha iyi
bir e¤itim için paraya kavuﬂsa, bilim
bundan ne kadar etkilenir ki?
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