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1858 yılında Londra'da kurulan Jeologlar Birliği (The Geologists Association) 1958 yılında, jeologlara yakışır bir şekilde müteaddit jeolojik ekskürsiyonlarla, 100 yılını kutlayacaktır. Yüz yıllık mazisi olan bu birliğin
gayesi bilhassa amatör jeologlar, talebeler ve hocalar arasında jeolojinin
yayılmasına ve tanınmasına yar-dım etmek, onlara yeni metodları göstermek ve araştırma zevkini vermektir. Birliğin hususiyeti de tabiatı seven ve
ondan zevk alan amatör jeologlarla profesyonelleri biraraya toplanmasıdır.
Gayelerini tahakkuk ettirmek için de Ekim ayından Temmuza kadar her
ayın ilk Cuma günü akşamı Londra'nın merkezi Picadiliy'de, Londra Jeoloji
Kurumunun meşhur «Burlington House»ın salonlarında jeoloji ve ilgili konularda münakaşalı konferanslar ve toplantılar tertip eder. Kışın Cumartesi
veya Pazar günleri jeoloji bakımından önemli araştırma merkezleri, lâboratuvarlar, üniversiteler, müzeler ziyaret edilir. Mart ile Ekim arasındaki tatil
günlerinde, klâsik kesitler veren mevkilere, taş ocaklarına, tuğla fabrikalarına kısa veya uzun jeolojik ekskürsiyonlar yapılır. Yazın da tatil (Holiday) ile jeoloji birleştirilerek İngiltere'nin veya Avrupa'nın klâsik yerlerine
trip'ler tertip edilip istifadeli ve neşeli günler geçirilir. Şimdiye kadar Norveç'le İtalya arasında kalan memleketler ziyaret edilmiştir. Araştırmalar,
konferanslar, münakaşalar birliğin yayın organı olan The Proceedings'de
yayınlanır. Bu bülten yılda dört defa yayınlanır ve şimdiye kadar 69 cilt
olmuştur. Birlik kütüphane işini kendi imkânlarını Londra Üniversitesinin
bir koleji olan University College kütüphanesiyle birleştirmek suretiyle halletmiştir. Buradan, her âza istediği kitabı ödünç alabilir.
Birliğe her isteyen yılda bir sterling (resmî kurdan takriben 8 TL.) vermek suretiyle âza olabilir. Halen 2000 den fazla âzası vardır. Bu birlikte her
meslekten âza vardır: Bahçıvan, kasap, garson, başçavuş, polis, mimar, öğretmen, profesör ve hattâ başvekil (Jamaika) gibi.
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Tabiatı seven, taş ve toprağa aşık olan amatör jeologların birçoğu masa
jeologlarından (armchair geologist) daha fazla tecrübe görgü ve bilgi sahibi
olduklarını yayınlariyle göstermektedirler.
Jeologlar birliğinin başkanı her yıl değişir. Kanun ve kaideden çok âdetleri olan İngiltere'de bu başkanı bir yıl profesyonel, bir yıl amatör jeologlardan seçmek âdettir.
Amatör jeologlar arasında bilhassa paleontoloji sahasında otorite olanlar vardır. Misal olarak: Kretase amonitleri üzerinde C.W. WRIGHT, Tersier foraminiferleri ve radiolaria'ları üzerinde D. CURRY, Tersier mollüskleri üzerinde A. WRIGLEY gösterilebilir.
Konferans ve ekskürsiyonlarından istifade ettiğimiz bu asırlık birliğe
biz de faydalı uzun ömürler diler, memleketimizde de bu gibi birliklerin
faydalı çalışmalarda bulunmalarını candan temenni ederiz.

