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1966 yılı Türkiye Jeoloji Kurumu Genel Kurul Toplantısını açıyorum. 
Sayın Meslektaşlarım, hepinizi saygılarımla selâmlarım. Türkiye'nin 

dört bir tarafından senelik bilimsel toplantımız için gelmiş olmanızdan do-
layı, sizleri burada görmekle, bahtiyarlığımı arzederim. 

Şubat 1966 Genel Kurul Toplantısı, Kurumumuzun istisnai toplantıla-
rından birini teşkil edeceğinden, İdare Heyetiniz olan bizler, büyük yor-
gunluklar pahasına da olsa, bu işi başarmış olmamızdan memnunluk duy-
maktayım. 

Bu toplantı, aynı zamanda kuruluşumuzun 20nci senesini de kapsa-
maktadır. Türk jeologlarının %95 inin hocası olan ve 50nci meslek yılını 
idrak eden Sayın Hocamız Ord. Prof. Hamit Nafiz Pamir için tertiplenen 
Jübileyi de ihtiva etmektedir. Yarın 22 Şubat 1966 Salı günü saat 10:00 da 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Konferans Salonunda bu mesut günü tesit 
edeceğiz. 

Bilimsel bir cemiyet halinde çalışan Kurumumuzun muhterem üyeleri-
nin bu toplantıya şeref vermelerini istirham ederim. Temennimiz odur ki, 
bu gibi toplantılar bundan sonra birçok meslek yıllarının tekrarına vesile 
olur. 

Aramızdan ebediyete intikal eden ve hepimizin büyüğü ve hocası insa-
nı kâmil, bilimsel cömertliği ile tanınan Ord. Prof. Malik Sayar, meslektaş-
larımız arasında büyük hürmet, temiz hisleriyle tanınan ve bizleri sonsuz 
üzüntülere garkeden kardeşlerimiz, meslektaşlarımız Jeolog Asım Alkum-
ru, Jeolog Cengiz Saran'ı saygı ile anarım. Hepsinin ruhları şad olsun. 

Halen Kurumumuz üyeleri büyük bir yekûna yükselmiş bulunmak-
tadır. Bundan dolayıdır ki, üyelerimizin yurt kalkınmasındaki çabaları ve 
meslek dışı, bilhassa teknik toplulukların meçhulü olan mesleğimizi ve in-
celiklerini yurtta yaymış olmaları ile sağlam bir temel üzerine tutulmuş ve 
sesini her yerde duyurmuş bir durumdadır. Bu olaylar hepimizin iftihar 
kaynaklarıdır. Mesleğimizin karışık problemlerini aramızdaki bağlılıklar ve 
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tesanütler içerisinde halletmeliyiz. 

Jeolojinin yurt kapsamında bütün branşlarını ekonomik plânlama 
içerisinde bir avan-proje halinde ve sanki bir yardımcı araştırma normu 
içerisinde mütalâa ve etüdünden ziyade, yabancı ülkelerde alışılagelmiş 
olduğu gibi, projenin sonuna kadar yürütmeli, büyük ve kritik işlerde je-
olojinin lüzumluluğunu hissettirmeliyiz. Yoksa bazı ahvalde raslanabildiği 
gibi, çalışmaları ve etüdlerimizi başkalarına kaptırmak veya ortak etmek 
mesleğimizi nakîsadar eder duruma düşürmüş oluruz. Bu sebeple bilim-
sel araştırmalara daima müsait olan mesleğimizi spekülatörlerin oyuncağı 
olma mertebesine düşürmüş oluruz. Tatlı sözlere kanmıyalım, beraberlik 
içerisinde noksanlarımızı aramızda ve her zaman bilimsel toplantılarımız-
da bir kardeşlik sevgisi içerisinde halledelim. 

Dikkat buyrulduğu takdirde, bugün modern bilimsel araştırmaların 
hemen hemen birçoklarında jeolojinin nüfuz etmediği bir yer tasavvur edi-
lebilir mi? Hele dünyamız dışı araştırmalarında bile. 

Yıllar boyu ister ekonomik veya turistik, ister tecessüs ile sevimli Ana-
dolumuzun muhteşem dağlarının ve ormanlarının bahşettiği güzelliklerini 
sureta seyretmek için büyük kervanlar, kafileler veya gözlemci turistlerin 
gezileri acaba boşuna mıydı? 

Yeraltı zenginliklerinin meydana çıkarılması ve gerçek ölçülerle po-
tansiyellerinin tetkikini biz jeologlar, teknik bilginler ele almalı, malımıza 
sahip olmalıyız. Durmadan çalışalım. Mesleğimizin bütün incelikleriyle 
yurda faydalar sağlıyalım. Bu suretle yurdumuzun ana prensiplerini kap-
sıyan maden, petrol ve bilhassa su gibi değer taşıyan kıymetlerini, tabiat 
vergilerini artık senelerce, asırlarca beklemiş, gizli kalmış olanlarını yeraltı 
derinliklerinde keşfedelim, yüzeye çıkaralım ve dolayısiyle yurdumuzu ye-
şillikler, zenginlikler içerisine boğalım. Bunlar için de biz jeologlar, uhdele-
rimize düşen ödevleri tabiatın zorluklarını bertaraf ederek çözelim. 

Deniz seviyesinden yüzlerce metre yükseklikte, dünyada ender rasla-
nan Orta Anadolu platoları ve bunların etrafını bir şeritler kalesi gibi çevre-
liyen kuzeyde ve güneydeki muhteşem dağ silsileleri içerisinde binbir çeşit 
jeolojik problemler, çözülmesi icabeden ve bilimsel araştırmaları kapsıyan 
etüdler, hepimize yeter de artar bile. Bu sebeple çalışmalarımızı temiz bir 
yürekle sevmeli, benimsemeli ve fakat hor görmemeli, her meslektaş birbi-
rini teşvik edici olmalıdır. 

Her nesil, jeologlara yetecek karakterde bir özellik taşıyan bu keşifleri 
çözmek, bir sonraki nesillere kolaylık sağlıyacak nitelikte bilimsel hazine-
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ler, miraslar bırakmalıyız. Nitekim, yer bilimi yüzeyi ve derinlikleriyle ilgili 
gelecek nesillere çok kıymetli çözülmüş ve çözülmekte olan birçok etüdler 
kalmaktadır. Takriben elli yıllık bir geçmişe malik jeolojik yurt çalışmaları 
bu suretle., geniş özellikleriyle şahsiyetini kazanmış bir durum arzeder. 

Çok kısa zamanda elde edilen bu geniş jeolojik bilgilerle iktifa etmiye-
rek, etüdlerimizi bilhassa komşu dış bölgelere taşımış olmak ve dolayısiyle 
uluslararası topluluklara geniş yurt jeolojik bilgilerimizle, iştiraklerimizle, 
artık yurt jeologluk mesleğinin kristalize bir varlık halinde mütalâasını biz-
lere bahşettiği için de sevinmek iktiza eder. 

Uluslararası bilimsel mübadeleler, yurtta yapagelmekte olduğumuz bir-
çok meslekî simpozyumlar ve kongrelerde yabancı bilim adamlarına yurt 
bilimsel çalışmalarımızı gösterelim ve onlarla münakaşalar, açarak yaptık-
larımızı bilimsel ölçüler tahtında kabul ettirmeye çalışalım ve biz jeologlar 
bir şeyler bildiğimizi yabancılara her zaman tasdik ettirelim. 

İçimizden her birimizin yer bilimi ile ilgili yapacağımız çok şeyler 
vardır. Bizden evvelkilerin yaptıklarını saygı ile tetkik ederek doğrusunu 
ortaya koymak, halledilmemiş problemleri inkişaf ettirmek, toprağımızı, 
kıymetlendirmek, ancak aramızdaki tesanütle, beraberlikten alacağımız 
kuvvetle olacaktır. Güzel yurdumuzu mesleğimize düşen paylarla daha da 
güzelleştirelim, inkişaf ettirelim. 

Ümit ederim ki bizler, bir sene gibi kısa zaman içerisinde kendilerine 
düşen ödevleri başarmış veya başarmıya çalışmış ve bir şeyler yapmış oldu-
ğumuz kanısındayız. 

Çok muhterem meslektaşlarımız, 1966 yılı kongresini açmak şerefi 
bana düşmüş olmakla bahtiyarlığımı hepinize bir kere daha saygılarımla 
arzetmek isterim. 
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