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Evrensel Sergi 1878. Tracodera'da les Palals des Fe
tes oteli Ilk Uiusiararasl Jeolop Kongresl'nin duzenlen

digl yer 

Uiusiararasl jeoloji kongreleri 

720 Ylldlr okyanuslan, dil 

farkllilklanni ve sava~ gibi engel

leri a~arak i~birligi anlaY/~1 ir;inde 

dCtzenli arallklarla yaptlmaktadlr, 

Bu yazlda ilk uluslararasl jeoloji 

kongresinin 6ykCtsCt anlattlacak. 

onun bilimsel ba~artslna y6nelik 

samimi ele~tirilere yer verilecektir, 
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B 
ir uiusiororasl jeoloji kongresi dOzenleme ihtiyoci. ilk ger
yekle~tirildigi tarih olon 1878 Yllindan once de biryok 
kez dUe getirilmi~ti. 1874'ten once, Bolonyol! Giovanni 

Copellini. jeolojik terminoloji ile heritalamolarda kulianl-

laeck renklerin planlomaslnda stondortlo~moYI amo<;:layan uluslo

raraSi bir kongreyi italya'da toplamaya yall,ml,tl. 1867'de ve 

1876'da Madrid'ii Jean Vilanova, jeolojik adlandrrmalarda stan
dartla~monln yopllocagl bir kongre onerisi ile Fronsa Jeoloji Kuru

muna (Geological Society of France) ba,vurdu, 

Vine de ilk kararh giri~im Ameriko Birle~ik Devletleri'nden geldi. 25 

Agustos 1876'da baglmSlzligln yuzOncu Yllinl anmak iyin Philadelp
hia'da ger<;:ekle~en uiusiararasl bir sergi sonraslnda yapllan torende 

Amerika Bilimi Geli~tirme Birligi (American Association for the Ad

vancement of Science) a~agldaki kararlon a ldl. 

"lBlB'de Paris'te dOzenlenecek olon sergi sirasinda, uiusiararasl 

jeologlonn bir kongre yopmo olanaklannl ara~tlrmak Ozere Bo~kan 

taroflndon bir komite otanocaktlr. Boyle bir kongrenin amOCI , je

olojik adlandirmo ve Slnlflomalorlo ile ilgili belirsiz noktolorl oC;lga <;:1-

karmok , kesit. horito ve diger bulgulon birbirleriyle kar~lla~tlrmok 

olocoktlr'. 

Doha soma "Philadelphia Kurucular Komitesi " olorak anllan bu 
komite <;:ogunlukJo Amerikoll ve Konodall Oyelerden olu~tu. J. Wi li

am Davsin (Kanada), James Hall (ABD) , Charles H, Hitchcock 

ABD), T. Sterry Hunt (Kanada), John S. Newberry (ABD), Raphael 
Pumpelly (ABD), William B, Rogers (ABD), E. H, Von Baumhaver, T, 

H. Huxley (ingiltere) ve Otto M. Tarell (isviyre) kurucu uyelerdi. Kuru

cu uyelerden James Hall ba~kan , T. Sterry Hunt sekreter oldu. ingi
lizce, Fronslzca ve Almanco bOSllon bir bildiri DOnya'nln dort bir ya

nina fokat aglrllkh olarak do bilinen <;:evrelere dagltlldl. Bu bildiri ile 

birlikte Paris Uiusiarorasl Sergisi jeoloji standino , kotllimCI Olkeler tara

flndan kayo koleksiyonJan, fosiller ve jeolojik horitalar Ue kesitlerin 

bagl,lanacagl beklentisi vardl. 

Beklentiye olumlu yanlt. ingiltere, Rusya, isviyre, Norvey , Avus
turya, ispanya ve itolya'daki jeoloji <;:evrelerinden ve bireylerden 

de verildi. Almonya, bir sOre once Fransa lie olan sova~ nedeni ile 

(1870-1871) katllmama koran aldl. 

Franso, Jeoloji Kurumu'nun sayesinde, kongre organizosyonuno 
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olonco destegini verdi. T omomen Fronslz alan "orgoni

zosyon kom itesi" , FronSlz Jeoloji Kurumu Oyelerinden 

olu~tu . E. Hebert ba~kan. R. Tournouer ve A. Goudry ba~
kan yordimclsl, A. Deloire, H. E. Sauvoge , P.Bracchi ve C. 
Veloin sekreter o ldulor. Diger 19 Oye onloro yordlmci 01-

duo Iki bildiri yay Inland I ve (Fransa ve diger ulkelerden) 
tartl~llmosl 6nerilen konu bo~llklori listesi istendi. Kongre

ye katilim Ocreti 12 Frank o larak belirlendi. 

ilk Kongre Yapll lYor 
ilk "uluslararaSi jealoji kongresi " b6yleee 29 Agustos 

1878 per§embe gOnO Uluslororasl Evrensel Sergi alan In

doki Trocodero Polos'ln konferons kanadlnda bo§lodl. 

Oturumlar 4 Eylul <;:ar.ambaya kadar sOrdu. Kongre ba~

kanllk konseyi aglfllkll olarak yukanda saYllan "Philadelp
hia Kurucu Komitesi" Oyelerinden, organizosyon komite

sinden ve onemli jeoloji kurumlan ile ulusal jeoloji <;evre

lerinin ba§kanlanndan olu~uyordu. Fransa Egitim Bakanl 

toraflndan resmi 0<;: 11i§! yopllan ilk oturumun ba§lonndo 

"kongre y6netimi" se<;imi yaplldl. Kongrenin olu~umu "or
ganizasyon komitesinin" aynlSlydl. aneak falladan dl~ ul
kelerden 14 bo~kon yordimcisl bulunuyordu. Bunlor Ko

nadall , ABD'li ve diger buyuk Avrupa ulkelerindendi. Ba.
kan E. Hebert ile sekreter E. Jannetaz kongre orgonizas

yon giri§iminin ilk once "Philadelphia Komitesj "nden' gel

digini ve Mr. Sterry Hunt'ln bu organizasyon fikrine katkl

Slnl anlatmoya kelimelerin yeterH olmodlglnl vurgulodl. 

Franslz komite, dOnyanln dort b ir taroflno dortbinden 

fOlia bildiri g6nderdi. 22 ulkeden 312 ki~i kongreye katll
mok i<;in ba§vuru yaptl. Bunlann 197 tanesi ev sahibi 

Franso'dandl. Asllno boklllrso d iger ba§vuru yapa n ki~ile

rin O<;te ikisi zaten Fronso Jeoloji Kurumu'nun Oyesiydi 

(312 ki~iden 227'si). ingilil, Alman ve Latin Avrupa Olkele
rinden (Romenler gibi) gelenlerin az sOYldo o lmosl ozel

likle g6le <;arplyardu. Amerika'nln eOjkulu destegine 
kar~ln bunun b6yle olmaSi hi<; juphesil, dil ve kultUrel ya
klnllg ln uluslororasl doyonl§ma duygusundan daha bas

kin gelmesindendi. Nitekim sonraki kongrelerde de bu 

durum devam edeeekti. 
Ba§langl<;ta vor olan "uluslororasl bir jeoloji sergisi 

oluiturma" likri IOjistik nedenlerle engellendi. Paris'te ser

gilenen beige ve orneklerin bOyOk bir bolOmO ashnda Ev

rensel Serg i'deki degi~ik ulusol orneklerin b ir par<;osl idi 

ve doloYlslyla tailnmolon ve yeniden bir verde sergilen

meleri mOmkOn olmad!. Bununla b irlikte Organizasyon 

Komites;, "Jeologun 1878 Evrensel Sergisi ve Parisli Olel 
ve Komu Koleksiyonculonno Rehberi" odll katologu <;1-

karmaYI Ostlendi. 
Ba§vurusu yapllan bildiri sOYlsl g6z6nOne olinarok, ki

.isel konu.malar 15 dakika ile Slnlflandinldi. Daha 6nee
den Ingililee veya Almanea olarak teslim edilmi~ yalill 
metinler ile yopllacak sunumlor yonetim toraflndan 

Fronslzcaya <;evrilecekti. Nitekim 6yle oldu, blldirilerin 

c;ogu FranSIZCO verildi ve kongre tutanaklonnln bulundu

gu metinlerin hepsi FronSIZCO idi. 

D. Hebert (Fransa) Ilk Uiusia rarasl Jeoloji Kongresi Ba$kanl . 

Bilimsel Program 
Kongrede tartljilacak konulann bajllklan jeolojik hari

to ve raporlann semboller ve adlondlrmolor g6zonOne 

ollnorok standortla~tlnlmosl, bazl kayac; sistemlerinin ni

teHklerinin ve Slnlrlonnln tartl~lImaSI , <;izgisel unsurlann (fay 

ve damorlor) koordinasyonu ve gosterimL koyoC; sistem

lerinin tonlmlonmoSlndo flora ve faunonln 6nemi, ya§la

n ve k6kenleri boklmlndon koyo<;lorda mineraloji ve do

kunun onemi §eklindeydi. 

4 1 bild irin in tamoml sunulmu§tu. Ustelik bu bildirilerin 

oncok yonsl onerilen konu ba§llklon ile ilgiliydi. 8asIli me

tinlerin uzunlugu bir sayfodon yirmi sayfoya degi~iyordu 

ve bun lara toplontl slroSlndo eklenen ve bir soyfaYI ge<;

meyen g6zlem ve dO§Onceler ekleniyordu. FronSIZ ulusal 

basin I toraflndan basil an ve toplantl tutanaklannl ic;eren 

eilt. ekler hark; 227 sayfaydl. 

Sln lflama $emoslnda Standartla~ma 
ilk konu alan "adlandirma. jeolojik semboller. Slnlflo

mo iemoslndo stondortlo§mo" konusunda verilen bildiri

ler, bi limsel derinlikten ve degerden yoksundu . Holbuki 

bu konu Amerikohlar ve organizosyonu yopon Fronslzlo

nn g6z0nde c;:ok aeildi. Oyle ki kongreden 91kon en 

6nemli iki sonuGton bin, "jeolojik odlondlrmolor", digeri 

"jeolojik sembollerde standartla,ma" konusunda yaplla
cak <;:oll§molonn izlenmes;yle gorevli iki "uluslororosl ko

misyonun" kurulmasl koroflnln verilmesidir. Her bir komis

yon 11 yo da 12 ulkeden birer temsilciden oIu~uyordu. 
Yalnllea FranSillann yer aldlgl diger iki komisyon, 1881 'de 
Bolonya'da (Italya) yapllaeak uluslararaSi kongre i<;in 
"m ineroloji ve poleontolojide tUrlerin adlandlfllmosl kriter

lerinin belirlenmesi" konusunu incelemekle sorumluydu. 

Stondortlo§mo Ozerine veri len b ildiriler aroslndo koy

do deger olanl James Hall'ln sundugu, ABD'deki Pale-
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T. Sterry Hunt (Kanada) . Philadelphia Kurucu Komitesi'nde anahtar bir 
roloynadl . 

ozoyik ya~h kayac;lann adlandmlmasl konusundaki bil

diriydi. Hall. Newyork eyaletinde bulunan tam bir Pa

leozoyik seri ornegini kullanorak, bugOn bile gec;erlili
gini koruyan bir dizi genel ilke ortaya koydu, Kor!,la!
t!rrnali yontem ciddi tehlike altlndaydl ve Amerika'da
ki jeoloji c;evreleri ile jeologlonn birlikte c;obalan ile ya

pilon c;all~malar. zaten iyi bilinen serilerle, c;ok iyi most

rolann bulundugu alanlar goz6nOne ahnarak yapllan 

slnlflomalarla sln!rli idL Ustelik Avrupa'da kullanllan ad
land!rmalora do en kOC;Ok yer vermiyordu, Vapilan 
gOzel ara~tlrmalar . Pensilvanya ve Missisipi arazisini 

anlamaya c;ali!an birisi olorak Haire, Dogudan-Bot,ya 
c;ok uzun mesafelerdeki kallnllk ve fasiyes degi~imleri

ni degerlendirme yoluylo, her bir grubu izlerne olana
gl vermi~ti. O'na g6re. aynl ya~taki bir formasyonun 

tamaml, bir dene~tirme birimi olarak ele allnmall ve 
Oyelerinden herhangi birinin olu~tugu ortam birbirinin 

tamamen aynlSI bile olsa, c;ogunlukla farkll bir fauna

yo sahiptL VOz YII sonra bile, Amerika stratigrafisinin 
babaSlnln sozleri halo dogruyu soylOyor gibL 

Rumen StephanescQ, stratigrafik odlandlrmada 

standartla~ma probleminin aciliyetini OstOne basa 

basa anlatmaya c;all!tL Forkli anlamlorda kullanllan 

terimlerin sava~1 sonucundo kofolar karl~lyor ve ic;in

den C;lkllamaz kor,!,kl,klor oluyordu, Bu durum, Step
honesco'ya gore yerei isimlerin yarattlgl karma~lkhgln 

sonucuydu ve 0 bu sorunun ancak uluslararasl bir ko

misyon kurulmaslyla c;ozOlebilecegini umuyordu. 

Renk olc;Otleri ile ilgili bir c;ok bildiride net bir anla!
mayo vanlamadl. C;OnkO asllnda ana jeolojik sistemler 

ve bolOmlerin hiyerar~ileri hakklnda karar verilemiyor

duo Kambriyen ve Permiyen sistemlerin me~rulugu On-

10 katlhmcllar taraflndan hororetle tortl~lldi ve hotta 

daha 1878 Yllinda Belc;ikali Aime RutoL Tersiyer done
minin dort bolO me aynlmaslnln kabul edilmesinin zo-
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runlu oldugunu vurguladl (Eosen, Oligosen, Miyosen 

ve Pliyosen), 
Kisaea, kongrenin "adlandlrmodo stondarla~ma " 

konusuna olan katklsl, oturumlarda soylenen ve tartl

~llan ~eylerde uzlo~moyo varmok ic; in hare anon ciddi 

gayret ve isteklerin yanlnda hafif kalml!tL Bu c;abalar 
bir aSlr sonra bile devam etmektedir. 

KoyoC; Sistemlerinin Nitelikleri ve Slnlrlon 
ikinci konu, koyoC; sistemlerinin nitelikleri ve slnlrlarl 

ile ilgiliydL Problemler esas olorak Permo-Korbonifer 
ve Alt Paleozoik 'e ili!kindi. ilginc; olan kOC;Ok bir olay 
do, 1878 Paris Kongresinde Kombriyen sisteminin ge

rekliligi Ozerine OnlO jeologlarca yapllon tortl~malardlr . 

T. Sterry Hunt, Kombriyen'i Koradosiyen'e kadar 

uzatan Sedgwick ile , ashnda tanlmlamanln SiiOriyen'e 

ait oldugunu iddia eden Murchison oraslndo Galler'de 

yopllon tortl~monln 6ykOsOnO onlattl. Bu Slnlrlardan 

Murchison'unki Kanada ve ingiltere Jeolojl SeNisleri ta

raflndan kabul ediidL Bununla birlikte oralallnda Lyell 
ve Hicks'in de bulundugu bir grup ingiliz jeolog, bu 
gruplandlrmaYI reddettiler ve Kombriyen d6neminin 

Tremadosiyen'e kodor uzandlglnl kabul ettiler. Vine de, 

Sterry Hunt. Sedwick'e ve on un Kambriyen'i Karodosi

yen'e kador uzatan tanlmlomOSlno sodlk kaldl. 

BOyOk bir otoriteye sohip paleontolog olorak J. 
Borrande , duru ve bilimsel bif sunumlo konu~moslna 

bo~lodl ve "ogretmenlerimiz Murchison ve Sedgwick 

stratigrafi dl,lnda hic;bir ,eyi geli,tirmeye yali,madllor 
ve ikisi de paleontolojiyi gormezden geldiler" dedi. 

O'no gore bu iki disiplin olmadan jeoloji tamam 0 10-

mazdl. Bundan sonra Amerikalilara ~Okranlannl bildi

rerek ~oyle devam etti: "Onlor bize eski kayoc; sistem

leri Ozerine yaptlklarl c;a!l~malarla c;ok gOzel ornekler 

verdiler ve b6ylece bizim Avrupo'do c;ok ilerlememi

ze neden oldulor. Kendi adlandlrmolonmlz anltsal bir 

degere sahip olsalar bile dOnya genelinde tOm Pole~ 

ozoyik ve SilOriyen i<;:in uygulanabilir durumda degil

dir'. UJkeJer araslnda yapllan dene~tirmelerin sonu

cunda, orada bo,luk brrakllorak yapllan korelasyo
nun geni~ bir alan i<;in genelle~tirilemeyecegi gorOI

dO. PaleontolojL her verde Alt Paleozoik ya!1r Oc; 
onemli faunanln vorlrglna i,oret elli . (Borrende bunio
n SilOriyen'e dahil etmi~ti). Bu 0<;: faunanln olu~umu Tri

lobitlerin evrimle~mesi ile oC;lklonlyordu. Borrende'ye 

g6re bu 0<; faunal! birimin test edilmesi ile doha once 

yopllml~ olan adlandirmaiann bazllannda kesin hata

lalln oldugu ortaya C;lkml,tl. Vine ona gOre odlondrr
malar Ozerine yapllan tartl~malor gibi bu tortl~molor 

do gereksizdi. nitekim "Alt-orto ve ust SilOriyen terimle

ri hola ,<ok net ve yeterliydi. 
Doha sonra E. Hebert kOrsOye y lktl ve OzOlerek 

kendisinin de aynl gorO,te oldugunu soyledi. Bununla 
birlikte "Kambriyen" teriminin, Alt SilOriyen'in hemen al~ 
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Kil tabakada olu~mu~ yuzeyde gbrulen ondOlasyon lar klvnmlanma sonu
cu olu~mU$lUr. Aynl zamanda de\) i$ik bi9imlerde ovalar, duzensiz yuk
sekliklerde bukulmu$ hatlar, az ~Ok bukulmu$, klVrl lml$ klVrlm eksenleri ve 

sonuyta do\)al olanlara yok benzeyen ma\)ara yapllafl 

hnda bulunan (ba~ka bir ifade ile Brioveriyen donemi) 

yan-kristalen ~istler ic;:in kullanlrken ihtiyath olunmasl ge
rektigini soyledi 

Sen Petersburg'lu V. Von Moeller, Ost Paleozoyik ile iI
gilendigi olc;:Ode Rus Karboniferi ve iki ana grubunun 
(Alt-Ost Karbonifer) Oyelerinden denizel k jrec;:ta~l fasiyesli 

ve denizel komOrlO tabakalann , cografik konumlanno 
bogll olarok ardolonmolon Ozerine onemli bir sunum 
yaptl. Von Moeller, Fuzilinlerle karakterize olan Ost Kar
bonifer kirec;:to~lonnln, Botl Avrupa'nln verimli komOrleri 

ile yotoy olorok e~ olduQunu ve Alt Permiyen'in temelini 
olu, turdugunu gosterdi (Artinsk kat,). Ne varki bu iki bo
lumlenme ic;in (0 It ve Ost) yen; terimler onermedi; c;:OnkO 

onlonn dogol b610mlenmelerinin tonlmlonmosl zordu, 
Von Moeller'e gore komOrlO kirec;:to~lonnJ ve komOr to
bokoloflnl Karbonifer sisteminin askotlonno uygun olarok 

ele olmok mOmkOn degildi. 
FranslZ Gosselet, Cephalopoda'un ya, tespitine sag

lodlgl 010n091n Von Moeller'in kuliondlQI neritik founa
nlnkinden daho kesin oldugunu holirlattl. A. de Lappe
rent (Fransa), yukanda anlatllon <;oll,malarla gO<;lenmi, 
olon Karbonifer sistemi tonimlomOSlno kar~1 <;:Ikarok, bol

gesel oskatlar ve yerel tipler gOrJJ~OnO savundu. Aynca 
komOr tobokolonnln florasl, oskotlon Von Moeller'in den;

zel founoslndon doho iyi aYlrt etme olonagl veriyordu. 
P. Lesley (ABO) , Pensilvonyo Karbonifer baseni Ozeri

ne yapllon c;ah~malarJyla ilgili olarok, c;ok ozel bir founo

yo sahip kire<;ta,1 tabakalannda Ust Karbonifer'in ke,fe
dildigini duyurdu. FloraSi ise Avrupa'daki Permiyen'e <;ok 
benziyardu. B6ylece degi,memi" tomamen aynl kolml, 
bir litolojiyi kullanarak, farkll bir faunal birlik bulanobile
cekti Cevap olarak E. Hebert. poleontolojik korelosyon
lann degerini bir kere daha dogrulayan Lesley'in bulgu
lonnln onemine i~aret efti. Hebert Vine "Peneon" terimi
nin (1822) yeniden kabulO ya do "Permiyen" isminin ku l
lonlmlnln devam edip etmeyecegi ile ilgili bir problem; 

halirlattl. 

<;izgisel Ozelliklerin E~gudumu ve ifadesi 
Kongrede <;ok ate,1i tortl,malaro neden olan kaya<; 

sistemlerinin niteligi ve sin Irian konusunun onemli kotkllar-
10 sonuc;lonmaslna kar~ln, bu O<;:OncO konu i<;:in aynl ~eyi 

soylemek dogrusu zordu. Bu O<;:OncO bo~hk, tamamen 

Fronslz'lonn kendi arolanndaki Geki~meden kaynaklonl
yordu. 

BOtOn kovga. kalon Yillanni tektonik olaylarlo il i,kili 
<;:okgen geometrisinin cozibesine kapJlarok gec;iren bO
yOk Elie de Beomont'un miraslnl paylo~mak OzerineydL 
Ogrencisi Beguyer de Chon courtois, akarsu yataklarinin 

ve klnk la nn yonelimi Ozerine Kuzey Fronso'da yopllan ba

Zl g6zlemlerden yolo <;Ikarak DOnyo'nln geneli i<;in ilgin<; 
ve idealist "Be~gen Ag Yap ls!" fikrini savundu. 

Bu 0 9 YOPISI (6nericiye gore), soguyorak buzOJme 
yasaslna uygundu, Bu goru~O desteklemek Ozere de 
Choncourtois Kongre'ye deneme niteliginde bir lastik 

bolon sundu. Bu bolon 6nce , i,irilmi" sonra yaglanml,. 
erimi~ balmumu ile stvanml~ ve sonra klsmen sondOrOI

mO,tO. Bu ornekle de Choncourtois dag , eklindeki ,ijkin
likleri ve buru~malann yok kenorli gorunu~OnO vurgulan

ml,tl. 

Tektonik 
BOyOk jeoloji kongreleri her nedense slk slk zamanlnln 

gerisinde kalJr. 'Kltalann kaymosl doktrininin devrimci bir 

donu, Om oldugunu l878'de hemen herkes biliyordu. Bu 
donO,Om, Slkl,molarln (kompresyon) ke, fedilmesi ve he
men ardtndan naplann tanimianmasl ile oynl zamana 
rastliyordu. Kongre program Indo olmamasJna kar~ln, bu 
konu me~hur iki kotllimCI toraflndan gOndeme getirilmi~ti. 

Charles Lory (Fransa), dO,ey faylar olarok tanlmla
nan klflklora yanlt olarak, grovite ile olu~an ve kayac;:lor
da klvnmlanmaya neden olan bOyOk kaymalann Alp
ler'deki varliglnl itiraf etti. Alphonse Favre (Geneva) , ye
rin darolmaslna neden olon yotoy orojenik slkl~ malarla iI
gili olarak bu klasik teariyi desteklemek Ozere bazl de
neysel sonuc;:lar sundu. Bir plastik kil tabokaSl , kalin bir ko
u<;:uk tabaka Ozerine yaYlhr ve yavo~ya kendi ken d ine 
<;ekmesi beklenir. Boylece Appala,lar'da, Jura ve Alp
ler'de olu~an klvnmlanmanln gOvenilir bir modeli elde 

edilmi, olur. Favre, yotoy Slkl,tICmo fikri ile daralma teori
si araSindo (daha sonra terkedilen) bir ili, ki kurmujtur. 

D'Albert de Lapparent'in Pas de Calais'teki denizel 
tortulJarda ke~fettigi dalgalanmalarJa ilgili sunumu ve 
Charles Barrois'in hem Paleozoyik hem de OHgosen'de 
Boulonnais-Ardenne ekseni boyunco, GOney-Kuzey slkl~

mas) jle birlikte yer horeketlerinin tekrarlonmasl Ozerine 
yaptlgl sunumlar <;ok onemliydi. 

gorulen kil bandl Slkl$lInlmak iyin hazlrlanml~Ilr. Bu kil band In bir 

bOlumO 65mm, diger bir bOlumO 30mm kahnhktadlr. Bu iki bOlOm dik bir 

egimle bi rle~iyor. Yatay olarak Slkl§tlrmadan soma, olu§an yapl Alp'lerin 
Kuzey yamacmda gOzlenen yaplya vok benzemektedir. 
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Fauna ve Flora 
Konu dogrudan fauna va floranln 6nemi ile ilgili de

gildi. Birtoklm ilgint; strotigrofik ve paleontolojik bildiriler 

doloYlSlyla kullanllml~tl. $Ophesiz ilgin<;: olan Amerikal l 

Edward Cope'un "Avrupa ve Kuzey Amerika'doki 

Omurgalilann Yok Olu~lannl n ArOSIndaki ili~k i nin Boyu

tu" adll b ildiriydi. Bu yirmi saytallk b ildiriyle, Amerika 'da

ki omurgall fosillerin stratigrafik dagillmlni yorumluyor

du. Bu fosiller en ust seviyeler harie;, tUm Mesozoyik bo

yunco ender olarak bulunuyordu. Cope, vine gerc;:ek

le~ecek bir korelasyon projesi ile Ost Kretase'den Oligo

sen'e kodar olan d6nemi kapsayan bir stratigrafik bu

tOnlOk saglanacaglnl iddia elli. Ba~ka bir bildiride ise; 

omurgailiann varllglndan daha <;ok onlann yok olu~ bi

c;imlerinin daha bnemli oldugu vurgulanlyor va oynco 

Avrupo 'da g6rOImeyen oncok Kuzey Ameriko 'da bulu

nan Senoniyen va Tanesiyen araslndaki formasyonlara 

i~aret ediliyordu. Aynca FranslZ Gabriel de Martillet'in 

iklim, fauna ve endOstriyel faydalanna g6re "Kuvater

ner kayac; sistemlerinin slnlflamasl" sunumundon, oyn

co C. Winkler'in (Hollanda) yakln zamanda yaptlg l 

"Hollondo'do koyoC; sistemleri" ve E. Vanden Broeek'in 

(Bel<;ika) "Yeraltlsulonnln etkisi ile olu§on yOzeysel oyr l ~

mo' sunumlonndan sozetmek gerekiyor. 

Kaya<;lann Dokusal ve 
Mineralojik Ozellikleri 
Son konu alan "ya~ ve kokenlerine gore koyo<;lonn 

dokusu ve mineralojik bile§iminin onemi" gezardl edildi. 

Ba~hgln YOZIII~ tOrzl, tartl~manln iki serinin varhgl, eski ile 

yeni. kaya<;:'ar ve petrogratik tipler gibi problemleri i<;:e

recegi gibi bir izlenim veriyordu. Fakat durum boyle 

degildi. Olduk<;:a degi~ik i<;:erikteki bildiriler araslnda 

Fronslz Eduard Jonnetoz'ln, "Yopllonno bogll olarok ko

yac;lardoki anizotropik lSI yoyillmi" bildirisi, Ozerinde ko

nu~maya deger olanl idl. Buna olduk<;:a benzeyen 

Sterry Hunt'ln bildirisi, Kuzey Amerika'doki Prekombri

yen kaya<;:'an ile Szabo'nun (Avusturya-Macaristan Im

parotorlugu) Mocoriston'daki volkanik koyo<;lonn mi

neralojik bile~imleri ile gorece Tersiyer ya~1 aroslndo 

kurdugu ili~ki ilgi gbrmO~tO. Szabo "pOskOrme dbngOsO" 

ile "<;:bkelmeden sonra kaya<;larda meydana gelen 

enemli degi~imlerin" vorllglndon sozetti. 

Son olarak T. C. Chamberlin'in program dl~1 olarak 

"Kettle Moraine" Ozerine, ingilizce sundugu bir ani ile 

kongreye "Amerika'doki buzul hareketlerinin onemini" 

onlama flrsatl v€giliyordu. 

Sonu<; 
ilk uluslararosl jeoloji kongresi, dOnyodaki jeoloji 

topluluklonnln, daho sonro do yOz yOze gelecegi prob

lemlere bOtOncOI ve sistemli c;ozOmler Oretecek bir me

kanizmo olu~turamodi. 

S6nmekte olan bir balon kullanl larak c;:okkenar $ekil almaya ba$layan 
kabuk temsil ed i lm i ~tir (solda).Balonla bu deta ikinci bi r sonw; elde 
ediliyor. Burada kahn bir kabukta blndirmeh bir ~ek ilde ~izgisellik uza
maya ba~hyor (sa{Jda) 

Paris kongresi. bazl ba~llklardan "jeolojik donemle

rin tohmini sOreler\. evrim teorisi ve mekanizmasl , kltolo

nn o~lnmoslnln niteligi. karasol ve denizel c;okeller" gibi 

temel tartl§ma konulannl ele almodl. Kongrenin bir 01-

keden bir grup ara§tlrmaclnln gOncelle~tirilmi~ sentez

lerinin sunuldugu bir kongre olmasl gorOntOsO, sunulan 

sodece birkoc; bildiri ile silinebildi. Konular bozen zor

lukla anlat,labildi. bazen de "ok degi~ik ve ilgisiz bilim

sel a<;:lk lamalarla ge<;:i~tirildi. Bir <;:ok nedenle, bOyOk 

olosli lkia Kongre'ye Ameriko, Avustrolyo, ve Hindis

ton'dan olan ulo§lm zorlugu, politik durum (ornegin AI

manya'nln durumu) ve ba§ka beklenmeyen gerek<;:e

lerle, yerel bildirilerin oranl son derece yetersizdi. Doho

Sl, oynlan sOre, bildiri sunmak ve tartl§ma yapmak iGin 

son derece yetersizdi. 

Kisacasl, bugOn kar~lla~tlglmlz bir <;:ok problem bu 

ilk kongre i<;in de gec;erliydi. KatlllmCllara onerilen klso 

arazi gezileri ile Kongreyi takiben Franslz Jeoloji Kuru

mu'nun organize ettigi. Paris civannl kapsayan bir hof

tohk orazi gezilerine katllon yabonci kotlhmCI SOYISI 01-
duk<;:a Oldl. 

TOm bun lara kar~ln, 1878 Uluslararosl Jeoloji Kong

resi ba~afll l bir kongre sayllmalldir. Bildiriler ve tartl§ma

lardan e lde edilenlerin yanlnda bu ilk kongre, bir yOzY11 

boyunca ne savo§lardan ne de dOnyanln rak ip b loklo

ra bblOnmesinden etki lenmeden yapl lan ilk toplantl 

olarak selamlanmalidlT. Dahasl, 1878 Kongre'sinde 

"semboUer ve odlandirmalarda stondordizosyon" i<;in 

gorev yapacak iki uiusiararasl komisyon ile, bir enstitO 

olorok sOrekli c;ah~acak "Uluslororasl Birle~mi~ Jeoloji 

Toplulugu"nun (lUGS) kurulu~ temelleri atllml~hr. Bu ens

titOnOn, forkh gbrO§ ve anloYI~lon gOvence altlna 010-

rak, bazen tarat5lz ve bazen de <;:ogunlugun diktator

IOgOne kar~1 <;:lkl~1 ile bilime katklsl <;:ok bOyOk olmu~tur. 

Bu nedenle, kongreye onayak olan Amerikahlora ve 

etkili bir uluslor arasl jeoloji kongresi anloYI~lnl horekete 

ge<;iren Franslz Jeoloji Kurumu 'nun orgonizatorlerine 

gecikmi~ te§ekkOrlerimizi sunuyoruz. 
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