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THE EVOLUTION OF TEE IGNEOUS
BOCKS, FIFTIETH ANNIVEBSARY
PEBSPECMVES

E, S* YODER, Jr., e<Mtörß 1979
Princeton University Press, 588 sayfa,

Bowen "Magmatik Kayaların Ecrimi (The
Evolution of the Igneous Rocks)" adlı kita-
bını 1928 te yayınlamıştı. Bu kitap petrolojik
süreçleri etkileyen fizikokimya kurallarını ta-
nımlıyor tanalhatlarını veriyor ve uygulanma
yollarım göstererek petrolojide yeni bir çağ
açıyordu* Günümüzde ise Bowen'în 54 yıl önce
ortaya koyduğu bazı sonuçlar çok doğal kar-
şılamyorj bazıları üzerindeki tartışmalar tee
hala sürüyor. Kitabın yayınlamışının 50. yılmı
anmak amacıyla, aynı bölüm başlıkları kullanı-
larak her konu uzmanlara yeniden hazırlatıl-
mış* Petrolojinin 50 yılda yaptığı ilerlemeyi
görmek açısından olduğu kadar, magmatik ka-
yaların petrolojisi üzerine en yeni bilgileri bir
araya getirmesi açısından çok yararlı bir eser*
Önemli konu -başlıkları şunlar: sükath sıvı-
ların karışmazlığı, silikat sistemlerinde kristal-
lenme, tepkime kuralı, bazaltik magmanın kris-
tallenmesi, uçucu bileşenlerin önemi, petroje-
nez ve yerkürenin fiziği.

PETBÖLEUM GEOCHEMISTRY AND
GEOLOGY

J.M> HUNT, 1979
Freeman, San Francisco, 617 sayfa.

Petrolün oluşumunun ve evriminin aydın-
latılmasında jeokimya önemli yardımcılardan
biri olmakta. Organik maddeden karojene, ke-

rojenden petrole ve doğal gaza olan evrim jeo-
kimyasal açıdan tanımlanabiliyor ve ayıklana-
biliyor. Bu tanımlar ve açıklamalar yardımıyla
da günümüzde petrol aramalarında jeokimya-
sal yöntemler kullanılması giderek artmakta.
Bu kitapta petrolün oluşumu, jeolojisi ve ara-
ma yöntemleri jeokimyaya ağırlık verilerek ele
alınmış. Eser dört bölümden oluşuyor, Birinci
bölümde korbon ve canlıların kökeni ile petro-
lün bileşimine; ikinci bölümde petrolün oluşu-
mu, doğal gazın oluşumu ile göç ve birikimi;
üçüncü bölümde ana kaya ve rezervuar kaya-
ya; dördüncü bölümde ise yüzeysel aramalar,
yeraltı aramaları, ham petrolün kolerasyonu
ve bölgelerin petrol potansiyeli açısından değer-
lendirilmesine yer verilmiş. Eser bir ders kitabı
olarak düzenlenmiş, her konunun sonuna kısa
bir Özet ve ilgili okumalar listesi eklenmiş. Pet-
rol jeolojisi ve jeokimyası ile ilgilenenler için
yararlı olabilecek bir kitap«

ECONOMIC MINERAL DEPOSITS, 3rd,
Edition

M*U JENBEN ve AM. BATEMAN, 1979

Wiley, New York, 593 sayfa.

"Economic Mineral Deposits (Ekonomik
Mineral Yatakları)" adlı Mtatom ilk baskısı
1942 de, ikinci baskısı 1950 de yayınlanmıştı.
Maden yatakları dersleri için temel kitap ni-
teliğini uzun yıllar koruyan bu kitap, yeni ve-
rilerin ışığında yeni kuramların ortaya kon-
ması, yeni yatakların bulunması, yeni işletme
yöntemleri ve kuHanun alanlarının ortaya çık-
ması ile güncelliğini yitirmekteydi. Prof. Dr*
Jensen, Bateman'ın sınıflamasını ve kitabın
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yapısını koruyarak, fakat 1950 den sonraki
yenilikleri derleyerek oldukça hacimli ve do-
yurucu bir üçüncü baskı hazırlamış* Kitap
dört bölümden oluşuyor: (1) ilkeler, (2) mine-
ral yataklarının oluşumu, (3) metalik mineral
yatakları, (4) endüstriyel mineraller* Maden
yatakları demlerinde öğrencilere, maden ya-
taklarının araması ve işletilmesi konularında
yerbilimcilere gerekU olabilecek bir kaynak ni-
teliğinde.

TAS ABI GEOMETRİ VE TEKNİK ÇtZÎM

ALI Jf, GÖZÜBOL ve S.O. ERÖSKAY, 1980

istanbul üniversitesij Yerbilimleri Fakültesi
Yayınlan, 127 s.

Prof* Dr, S. O. Eroskay ve Dr, A, M, Gö-
zübol, topografik haritaların ve jeoloji hari-
talanmn hazırlanmasının temellerini oluşturan
tasarı geometri ve teknik çizim konularını yer-
bilimcilere yararlı olacak biçimde işlemişler*
Kitapta ele alman konular şunlar: Çimm araç ve
geregleri gizimin unsurları, izdüşüm sistemle-
ri, haritalar, blok diyagramlar ve eşlenik dik
izdüşümler sistemi. Her konunun açıklanmasın-
da şekillerden yeterince yararlanılmış. Çözümlü
uygulamalar ve örnek haritalar kitabı tamam-
lıyor. Yerbilimlerinin tüm dallarında öğrenim
yapanların yararlanabilecekleri bir eser.

MËÏJME OF BOCK FORMING MINEEALS IN
THIN SECTION

WS, MACKENZIE ve G* GUILFORD, 1980
Longman, London, 98 s,

En yaygın ve en önemli kaya§ oluşturan
minerallerin optik özellikleri, ince kesitte pa-
ralel ve çapraz nikoller altında görünüşleri
renkli fotoğraflarla birlikte verilerek bir atlas
oluşturulmuş. Minerallerle ilgili olarak verilen
optik özellikler kısa sayılabilir, fakat kuManüan
fotoğraflar renk, baskı kalitesi ve minerali ta-
mtma açısından gok güzel. Optik mineraloji ve
petrografi derslerinde, araştırmalarda, petrog-
rafik tanımlama çalışmalarında, minerallerin
ince kesitte petrografik mikroskop altında ta-
nınması sjsısından gok yararlı olabilecek bir el
kitatou

TÜRK BİLİM TABtHİ B I B U Y O G R A F Y A S I

(1850 - 1981)

A, KAZANOIGÎL ve V. 80L0K, 1981
Isianul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Yayınlan, SS8 a,

Prof. Dr, A. Kamneıgü ve Doç. Dr* V* So-
İok'un hazırladıkları bu bibliyografya, çeşitli
bilim dallarının tarihsel gelişmesine ilişkin ya-
ymları bîr araya getiriyor. Eserde, astronomi,
matematik, fizik, kimya, botanik, zooloji, jeo-
loji, fiziki coğrafya, ormancılık, mühendislik,
teknik bilimler, tıp, eczacılık, diş hekimliği, ve-
teriner hekimlik ve ziraat dallarında, bu bilim
dallarının ülkemizdeki tarihi, bilimsel kurum-
larımızın geüşmelerinin tarihi, bilim dallarına
ait bibliyografyalar, bilim adamlarının biyog-
rafileri ve bilim dalları sözlükleri konularını
igeren yayınlar derlenmiş. Eser üg bölümden
oluşuyor: (1) alfabetik sıraya göre düzenlen-
miş yazar adlan ve yazarın konu ile ilgili ya-
yınları, (2) yazar dizini, (8) biyografiler, bib-
liyografyalar, tezler, kitaplar, konular dizinle-
ri. Bibliyografyada, jeofizik .dalında 1, jeoloji
dalmda 18, jeomorfoloji dalında 1, madencilik
dalında 5 yaym yer alıyor.

1015)
TÜRKİYE TEBBtUMLEatt
BİBLİYOGRAFYASI (1835

B, BRINKMANN, 1981
TÜBİTAK Yayınlan, 492 8.

TÜBİTAK Türkiye Yerbilimleri BibUyog-
raf yası'nın 1, bölümünü yayınladı, Prof, Dr, R,
Brinkmann*ın hazırladığı bu bölümde Türkiye
dışında yayınlanmış Türkiye üe ilgili yerbilim-
leri yayınları yer alıyor. Eser 4 bölümden olu-
şuyor: (1) okuyucular iğin açıklamalar, (2)
üsteler. dergi adları kısaltmaları, terim kısalt-
maları, bazı Türkçe sözcüklerin yabancı dü
karşılıkları, konular, Türkiye ile ilgili sürekli
bibliyografyalar, Türkiye çevresi ile ilgili bib-
liyografyalar, (8) alfabetik sıraya göre dü-
zenlenmiş yazar adları ve yaıarm yayınları,
(4) dizinler- konu, coğrafya, fosiller, mineral
ve kayaçlar. Her yerbilimcinin eli altında bu-
lunması gerekli bir kitap, Türkiye Yerbilimleri
Bibliyografyası'nin 2, bölümü Prof, Dr, O, Erol
tarafından hazırlanıyor ve Türkiye'de yayın-
lanmış yayınları içerecek,

Yayın Tanıtma Kesesini Hazırlayan: Ayhan ERLER,
ÖDTÜ, Ankara
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