
WERNER PAECKELMANN

(1800 — 1052)

3 Nisan 1952 de Werner Paeekelmann vefat etmiştir, Mem-
leketimize ait bilhassa İstanbul mıntıkasına dair Jeoloji edebiya-
tında ismi daima saygı île anılacak olan Warner Paeekelmann
İ890 da ElberfefcTde doğmuştu. Daha jimnazda iken taş Ye fosil
kolleksiyonları yapmağa, Jeoloji ıııeselelerile meşgul olmaya he-
vesli idi» Oberrealşule'yü bitirdikten sonra, hemşehrisi olan Eridi
Kayserin teşYÎM île 1909 da Marburg Üniversitesinde Jeoloji tab»
siline başlamıştır. Tahsili esnasında bir müddet Grenoble'de Ki«
Han'ın Bendinde çalışmış ve Fransız Masif Santralını tetkik et-
miştir. 1913 de meşhur Emanuel Kayserin yanında yaptığı Ober-
devon des Bergisehen Landes» adlı doktora tezi ile tahsilini ik-
mal etmiştir, 1914 de d©¥İet imtihanı ¥ererek Üniversite üyesi
olmuş ve Alman Jeoloji servisinde faaliyetine başlamıştır«
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Ilk olarak 1/25.0G0 mikyasb Alman Jeoloji haritasının Mar»
burg-Niederwalgen paftalarında çalışmış ¥e buradaki dağlık Ye
ormanlık kısımların Jeolojisinde, o zamana kpdar tatbik olunma-
yan şekilde, sondajlar yapmıştır. Bilâhare Jeoloji servisinde böl-
ge Jeologu, profesör-Baş Jeolog olarak hizmet görmüş ¥e yir-
mi kodar paftanın çok detaylı Jeolojisini ikmal etmiştir, Bu mew

yanda Almanyanın Karbonifer ve Devoniyeninin Stratigrafisi ve
Paleontolojisine ait bîr çok memuarlar ne^retmiştir.

Ren masifi ve bilhassa bunun şimal kısmının Stratigrafi ve
Faunası hakkında bütün klasik bilgileri Paeckelmann'a borçluyuz.

BİIİDCİ dil ^ ya hailinin sou senebinde Werner Paeckelmann
Mr askerî motöılü nakliye birliğinin başında subay olarak mem-
leketimize gelmişti, O zaraau İstanbul Darülfünununda Walter
Penek Jeoloji profesörü Ye bu yazının muharriri de onun asis-
tanı idi, Geniş bir müşahede kabiliyeti ve üstün bîr zekâsı ve
bilhassa problemlerini kendine mahsus bir ¥iızuh ile anlatması-
nı bilen Paeckelmann ile sık sık buluşarak ekskörsüyonlar ya-
par ve İstanbul civarlarının Devonian problemlerini izaha çalı-
şırdık. Paeckelmann'a göre bu hususta sıhhatli neticeler elde et*
mek için detaylı Jeolojik haritanın yapılması elzemdi. Harp bi-
tip te Alman birlikleri Türkiye'yi sür'atle terke mecbur edildik-
leri gibilerde bile Werner Paeckelnıann, ekskürsüyonlarına de™
vam etmiş ve topladığı materiyeli bîr eok müşkülât île Âlman-
yaya nakledebilmiştir. Türkiyedeki bu ilk mesaisinin neticeleri-
ni 1925 de « Beitraege zur Kenntnis des Davon? am Bosporus,
insbesondere in Bithyrion» adlı eserinde ııeşretmiştir.

1927 de Werner Poackelmann bazı Jeoteknik ve Hidrojeolo
jik meseleler hakkında fikri alınmak özere Ankar**ya davet olun-
muş vo Çankayanm su problemi iie C4azi cıftliğındeki inşaatın
arızaları hakkında miitaleası alınmışın ; îstanbulcia kaldığı müd-
det zarfında hemen ht*r gün Boğaziçi civarlarında ve Marmara-
nııı Anadolu sahillerirde, Pendik - Kartal mıntıkasında ve Ru-
meli tarafında Behçek^yünde, o zamanki öraıan îiıektebiode mi-
safir kalarak, Çiftalanda ekskürsüyonlar yapmış ^e İsranbulun
1/25.000 mikyaslı haritasının Kâğıtane, Hisarlar, Istanbul, Çamlıca,
Maltepe, Pendik paftalarının Jeolojisini tamamlayabilmiştir, Wer-
ner Paec3kelııiHîirı tetkiklerini mukayeseli bir surette yapabilmek
için buradan Snkız adasına ve Dobrucayn giderek oralardaki
Devonıen formaBİyonların] «la görmüştür. Bunların neticesinde :



14. 2. 1928 Pendik - üolayba /
;\ ( W, Paeckelmann IL Ne Pamir Ile >

Neue Beitraege Zur Kenntnis der Geologie, Paläontologie.
und Pétrographie der Umgegend von' Konstantinopel:

1 — Obersilurische und devonische. .Faunen der Prinzenin-
seln, Bithyniens und Thraziens 1932

2 — Geologie Thraziens, Bithyniens und: der-Prinzeninseln,
1988

.Probleme-'deş Varistiküms der Dobrudscha 19S5f

Ergebnisse::einer Reise nach der Insel Chios 1939*
eserlerini neşrettniştir. " -.

-îtp^hul ve e
? de PceHbeî:
edilmekledir.

»l«:>no}lk bu

Paeckelmann, Istanbul Paleozoikındeki Ko.varsitleri Üst Silü-
riyene, Pendik tabakalannj, Pendik ve Boğaziçi fasiyeslerile üst
Koblensiyene, yumrulu kalker ve silisli şistleri orta Be?oniene
ithal etmiş, Trakya serisinin üst Devoıııene ait olduğunu ¥e e¥-
¥elce karasal bir fa siy es olarak telâkki edilen bu son serînin d©
denizel menşeini tesbit etmiştir. İstanbul Devonieninin zengin
faunası Paeckelmann'ın eserleriyle klasikleşmiştir,

Paeckeînıeıı?! son harbîn başlangıcında ve Polon yanın işga-
linde oranın Jeoloji servisine geçmiştir. 1945 ele doğu Beriînde
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evvelâ vazifesinden alınmış v© bir kaç giıı sonra da halâ malûm
olmayan sebeplerle tevkif olunarak bir konsantrasîyon kampına
ve nihayet Waldheim hapishanesine naklolunmuştur. Werner
Paeckelmann bu kampın YO hapishanenin işkencelerine taham-
mül edemiyerek vefat etmiştir.

İlmimize ve Türkiye Jeolojisine böyök hizmetler etmiş oian
ve memleketimizi kendi ¥atanı gibi çok se?mis olan Werner Paec-
kelmann?ı Türk Jeologlarının daima hürmetle yadetmesi bir ka-
dirşinaslık olur,
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