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U Tales'den, hatta ondan ön
cesinden, beri dünyayı açık
lamak için başvurulan bir 
nesnedir. Tales'de su tüm evrenin 

kaynağı iken jeolojide su tüm jeo
lojik olayların kaynağı olarak 
düşünülmüştür. Su esaslı görüşün 
jeolojideki en önemli temsilcisi 
Abraham Gottlob Werner'dir. 
Werner tüm jeolojik olayları, 
bugün bazıları bize komik de gelse, 

bir bütünlük içinde oldukça tutarlı 
ve her ihtiyaca karşılık verecek 
şekilde su esasına dayandırarak 
açıklamaya çalışmıştır. 0 yerbilim
lerinde ilk kez büyük bir sistem 
oluşturmuş ve kendinden sonraki 
tartışmaların yönünü de uzun süre 
belirlemiştir.

Werner'in en önemli katkısı mi
neral ve kayaç sınıflamaları ve jeo
lojiye kazandırdığı tarihsel boyut

tur. O esas olarak sabırlı ve düzen
li bir sınıflayıcıydı. Ele aldığı her 
konu gibi minerallerin sınıflaması
na da büyük önem vermiş, mineral
leri görünür özelliklerine göre ay
rıntılı, hatta zaman zaman oldukça 
abartılı denilebilecek şekilde sınıf
lanıştı. Werner’in bunu yapmakta
ki amaçlarından biri madencilerin 
değişik yerlerde gördükleri mine
ralleri tanımalarına yardımcı ol- 

Yucaııdckı Şekil James Hutton tarafından çizdirilen Jedburgh'c oki uyumsuzluk. Keşi" Scottish Academic Press ve Londra Jeoloji Cemiyeti tarafı odan yoyımlonmıj oıan Jhmeî Hutton's 
Iheoyofthe The fawm/sodli yayından alınmışın (Açıklamalı metin için bkz: Craig, G.Y., McIntyre, D. B. ve Woiersion, (. D., 1978, tomes Hutton's Theory of the 
forth: The 9'owvjs: Scottish Academic Press, [iii] 4-67 ss.)



inaktı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde 
sınıflamalarında minerallerin kris
tal yapılarını ihmal etti.

Her ne kadar Werner esas itiba
riyle madenci zihniyet li bir kişiyse 
de onu sadece meraklı bir madenci 
olarak görmek doğru olmaz çünkü 
amacı mineral sınıflamalarından 
daha genel sonuçlara ulaşmaktı. 
Tek tek minerallerden, bunların 
dağılımına ve kayaçlarm kökenine 
geçiş yapıyordu. Yaptığı bu bilime 
yer yuvarının bilgisi anlamına 
gelen jeognozi adını vermişti. 
Jeognozi düzenli bir şekilde kabu
ğu bir bütün olarak incelemek ve 
özellikle de yer kabuğunu oluştu
ran tabakaları, bunların birbir- 
leriyle olan ilişkilerini ve köken
lerini araştırmak anlamına gelmek
tedir.

Werner1 in sınıflama yapmasının 
nedeni gözleme verdiği büyük 
önemdi. Spekülasyon yapmak, ya 
da varsayımlar üretmek, bilim 
dışıydı çünkü bilim gözlenebilenle 
ilgilenmeliydi. Daha Önceki dö
nemlerde doğa ile ilgili söylenen 
sözlerin, çarpıcı kuramların göz
lemsel dayanağı olmadığına ve bu 
nedenle de bu kuramların metafi
zik spekülasyonlar olmaktan öteye 
gidemeyeceğine inanıyordu. Diğer 
bir deyişle Werner ve öğrencileri 
kuramsız bilim yapılabileceğine 
inanmaktaydılar.

1 Danimaıkch olan Nicolaus Stenosis'in us I udi Niels Sîensen'dir. Yaygın oloıok Steno adı ile bilinir, ilk kez kayoçlor içinde bulunun fosillerin geçmişte yaşamış canlıların kalıntıları 
olduğunu gösterdi. Ayrıca stratigrafinin en temel ilkelerim de formüle etmiştir.

Werner kendi sistemini kuram
dan tamamen arındırdığını düşün
mekteydi. Ancak farkında olmasa 
da kendisinin de gözlemle test 
edilemeyecek kabulleri vardı. Ka
nıtlaması gerekenleri baştan verili 

kabul ettiğinin farkında değildi. 
Kendisine en açık gelen bir çok 
görüşü aslında açıklanmaya en çok 
muhtaç spekülasyonlardı. Söz geli- 
mi, en önemli kabullerinden biri 
küresel olarak uzanan kay aç for
masyonlarıydı. Kendisinin Frei- 
berg'de gözlediği kayaçlarm evren
sel olarak bir soğanın içiçe kabuk
ları gibi bütün dünya yüzeyinde 
süreklilikleri olduğuna inanıyordu. 
Bunu düşünürken Nicolaus 
Stenosis|1in (1631-1687) süper- 
pozisyon ilkesini (alttaki tabakalar 
üsttekilerden daha yaşlıdır) esas 
alıyordu ve bu ilkenin sorunsuz bir 
şekilde yürümesi için de magma- 
tizma ve tektonizma gibi tabakaları 
yerlerinden oynatacak olayları 
kesinlikle kabul etmiyordu. Evren
sel kayaç formasyonları görüşünün

JAMES HUTTON VE ABRAHAM GOTTLOB WERNER
Hutton, büyük fizikçi Isaac Newton'in 
(1642-1727) ölümünden bir yıl önce, 
1726 yılının 3 Haziran'ında iskoçya’nın 
Edinburgh kentinde oldukça varlıklı bir 
devlet memurunun çocuğu olarak 
dünyaya geldi. Lise ve üniversiteyi aynı 
kentte bitirdi Üniversitede mantık ders
leri alırken kimyaya ilgi duydu. 1743 
yılında onyedı yaşındayken kendine bir 
meslek seçmesi gerektiğinden bir avu
katın yanında, o dönemde adet olduğu 
üzere, çıraklığa başladı. Bu sırada kimya 
deneyleri yaparak çevresindekileri ve 
yanında çalıştığı avukatı eğlendiriyordu. 
Bir yıl sonra, avukat onun hukuka hevesi 
olmadığını anlayınca kendisine daha 
uygun bir meslek seçmesini önerdi. 
Genç Hutton bunun üzerine kimyaya en 
yakın olduğunu düşündüğü tıbbı tercih 
etti ve bu amaçla Edinburgh'da üç yıl tıp 
eğitimi aldı. Daha sonra profesyonel 
eğitimini yapmak için Paris'e gitti ve iki 
yıl boyunca anatomi ve kimya çalıştı.
İki yılın sonunda Iskoçya'ya dönerek 
1749 yılında tıp doktoru oldu ve bu 
mesleği sürdürmeye başladı. Hutton'ın 
Iskoçya'ya döndüğü yıl Abraham Gottlob 
Werner'in de o zamanki Prusya Silez- 
yası'nın Wehrau kasabasında doğduğu 
yıldır. Werner'in ataları 300 yıldan beri 
bu bölgedeki demir endüstrisi içindeydi
ler. Babası Kont Solms'un dökümha
nesinde denetleyici olarak çalışmaktay
dı. Werner'in de benzer bir işi yapması 
bekleniyordu. Ancak dehanın aile mes-

James Hutton'ın Sir Henry Raeburn 
tarafından yapılmış yağlıboya tablosu

leğlni seçerek bir madenci olması 
düşünülemezdi.
Hutton ise kısa bir süre sonra tıp doktor
luğunun kendisine artık fazla cazip 
gelmediğini hissedince tekrar kimya 
araştırmalarına döndü ve bir dostu ile 
birlikte amonyak tuzu elde etmek için 
ucuz bir yöntem buldu Sonrasında dok
torluğu ve kimya çalışmalarını tamamen 
bırakarak çiftçilik yapmaya karar verdi. 
1752 yılında zıraat işini seçtiği için bu işi 
en iyi öğrenebileceğini düşündüğü 
Norfolklu bir çiftçinin yanında yaşamaya 

başladı. Hutton ilk kez bu misafirlik 
sırasında, yaşı 26 iken, mineraloji ve jeo
lojiye ilgi duymaya başlamışken Wer
ner'in henüz üç yaşında taşlara aşina 
olduğunu belirtelim Daha o yaşlarda 
kumtaşlannı ve marnları parçalamak en 
büyük eğlencesıydi Hutton Norfolklu 
çiftçinin yanındaki misafirlik dönemi 
sırasında bulunduğu yerden İngiltere'nin 
birçok yerine jeolojik yürüyüşler ya
parken Werner de izin alabildiği zaman
larda babasının mineral kolleksiyonuna 
bakmakta ve onun bu minerallerin 
kökenleri ve kullanımı hakkında anlattık
larını dinlemekteydi.
Hutton iki yıl boyunca bir yandan çiftçiliği 
öğrenirken diğer yandan da değişik 
kayaçlarm (kayaların) oluşturduğu istif
leri inceliyordu. İki yıl sonra, 1754 yazı 
sonunda, Norfolk'u terkederek Beıvvick- 
shire'da babasından kalan çiftliğe dön
dü ve öğrendiği yöntemlerle çiftliğini yö
netmeye başladı. 1768'e kadar ondört yıl 
boyunca çiftçiliğe devam etti. Çiftçilik 
yaptığı sırada çeşitli konularda okuyor 
ve jeolojik konulara kafa yoruyordu. Bu 
arada 1765 yılından itibaren amonyak 
tuzu işi iyi para getirmeye başlamıştı.
Werner ise 1759 yılında on yaşındayken 
Sılezya’nın Buzlau kasabasında okula 
başladı. Okulda bir kaç yıl kaldıktan son
ra 1764 yılında babasının yanına dö
nerek ona işinde yardımcı olmaya baş
ladı. Beş yıl boyunca bu işi yaptıktan 



kaçınılmaz bir sonucu bütün bu 
kayaçlarm içinde oluştuğu evrensel 
bir okyanusun varlığıdır.

Evrensel okyanus fikri 
Werner'den önce Steno ve filozof 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646
1716) tarafından ortaya atılmıştır. 
Çok uzun yıllar boyunca en yüksek 
dağlar kadar derin bir okyanusun 
geçmişte var olduğuna inanılmak
taydı. Bununla ilişkili olarak, 
Werner tüm kayaçlarm kökeninin 
su olduğunu düşünüyordu. Bütün 
kayaçlarm evrensel okyanustan 
kimyasal ve fiziksel yolla kristal
len erek/ç öke I erek oluştuğu sonu
cuna ulaşmıştı. Başlangıçta okya
nus çok derin ve yer yuvarının yü
zeyi girintili çıkıntılı iken İlksel 
Kayaçlar (granit, gnays, şist, ser
pantin, kuvars, porfiri, vd.), o dö

nemde sakin olan, evrensel okya
nustan kimyasal kristallenme yo
luyla (şekerli suda şeker kristalle
rinin oluşması gibi) yeryüzünün 
topografyasına uyumlu bir şekilde 
çekeldiler. Granitlerin fiziksel de
ğil de kimyasal çökelme yoluyla 
oluştuğunu düşünmesinin nedeni 
granitlerdeki minerallerin kimyasal 
kristallenme yoluyla oluşan kristal
lere benze mesiy di.

İkincil kayaç grubu ise Floetz2 
(tabakalı çökel) Sayaçlarıdır. Bu 
dönemde okyanus fırtınalıydı ve 
seviyesi İlksel dağların üst kısım
larını ortaya çıkaracak kadar alçal
mıştı. Bu nedenle bu dönemde hem 
erozyon hem de çökelme olmuştur. 
Floetz Kayaçları hem kimyasal 
hem de mekanik çökellerden oluş
maktadır (kumtaşı, kireçtaşı, gro- 

vak, jips, kaya tuzu, kömür, 
diyabaz, vd.). İlk kez karasal ya
şam ortaya çıkmış ama daha önce 
var olan canlıların bir kısmı da şid
detli fırtınalar nedeniyle ortadan 
kalkmıştır. Daha sonra sınıfla
masında bir değişiklik yaparak 
Birincil ve İkincil kayaçlar arasına 
Geçiş Kayaçları’nı (çoğunlukla 
kimyasal çökeller) eklemiştir. En 
genç kayaçlar ise gevşek çökeller 
ve volkaniklerdir. Böylelikle yer 
kabuğunun tüm stratigrafisini tek 
bir dikme kesitte gösterebilmek
teydi. Her bir kayaç serisi değiş
mez bir şekilde belli bir dönemi 
temsil etmektedir.

Bu görüşün bir sonucu güncel 
gözlemlerin geçmişi yansıtma
masıdır. Diğer bir deyişle doğanın 
tekdüzeliği kabul edilmiyordu

sonra, minerallere olan ilgisi artık 
dayanılmaz bir noktaya gelmişti. Bu 
nedenle 1769 yılında, daha iki yıl önce 
kurulmuş olan, Freiberg Madencilik 
Akademisi’ne yazıldı. 1769 yılı bir diğer 
açıdan da önem taşımaktadır. Bu yıl 
(Georges' ) Leopold Chretien Frederic 
Dagobert Cuvier'nin (Baron Cuvier) de 
doğum yıhdır,
Werner madencilik eğitimi almak için 
Freiberg’e gitmeden bir yıl önce (1768) 
Hutton hem amonyak tuzu Işı iyi para 
getirdiği hem de çiftliğinde işleri yoluna 
koyduğu için bu işlere olan ilgisini yitir
mişti. Bu nedenle köy yaşamını bıra
karak Edinburgh'e yerleşmeye karar 
verdi. Mali durumu yerinde bir beyefendi 
olarak kendim tamamen entellektuel 
faaliyetlere adamaya karar vermişti. 
Edinburgh o sıralarda Iskoç aydınlan
masının parladığı en önemli bilim ve kül
tür merkeziydi. Hutton ünlü ekonomist 
Adam Smith (1723-1790), fizikçi ve 
matematikçi John Playfair (1748-1819), 
ünlü Iskoç kimyacı Dr. Joseph Black 
(1728-1799), tanınmış bir donanma tak- 
tısyeni John Clerk Eldon ve İskoç filozof 
ve tarihçi Adam Ferguson (1723-1816) 
gibi önemli şahsiyetlerden oluşan bir 
dostluk çemberinin içine girdi.’
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Abraham Gottlob Werner

Hutton Edınburgh'da olduğu yıllarda 
matematik hariç bilimin her alanıyla 
ilgilenmiştir. Seyahat kitaplarından doğa 
tarihi, kimya, meteoroloji, felsefe kitap
larına kadar çok farklı alanlarda okudu. 

Kimya ve mineraloji konularında araştır
malar yapmakla yetinmeyip meteoroloji 
konusunda bile yağmurların oluşumu ile 
ilgili bir kuram geliştirdi. Fizik ve 
metafizik üzerine bir kitap yazdı. Ayrıca 
konusu bilgi felsefesi olan üç kalın ciltlik 
bir kitabı (An Investigation of the 
Principles of Knowledge, and of the 
progress of Reason from Sense to 
Science and Philosophy - Bilginin Esas
larının ve Aklın, Algıdan Bilim ve 
Felsefeye gelişiminin İncelenmesi} bu 
sırada tamamladı, (ömrünün son yıl
larında ziraatin ilkeleri üzerine iki ciltlik 
bir kitap yazdı ama bunu yayınlamadı.) 
Bu dönemde jeoloji problemleriyle de 
ilgilenmekteydi. Kentin çevresindeki 
kayaçları inceliyor, bu konuda fikirler 
üretiyordu. Iskoçya, İngiltere ve Galler'in 
değişik yörelerine gezilere giderek 
kafasında oluşturduğu kuramları ve 
yorumlan test edecek gözlemler yapıyor
du. Ancak ilginçtir ki, bu konulardaki 
görüşlerini yazması, ve yayınlaması için 
çok uzun bir sürenin geçmesi gerek
miştir.
Hutton 1768 den 1785'e kadar jeoloji 
konusundaki fikirlerini ûlgunlaştıra dur
sun Werner'in fikirlerinin tüm Avrupa’yı 
sarması onun 1769'da Freiberg Maden-

' Her ne kodor Georges ismi Cuvier'nin ilk ismi olorok bilinirse de bu isim oğabeyinin ilk ismidir. Ancak ağabeyi çok küçük yaşta ölünce bu isim annesi tarafı ndon küçük Cuuıer için kullanılmış ve bdylece 
yerleşmiştir.
1 Huîton'ın kendisiyle aynı dönemde yaşamış ünlü Iskoç filozof Do vid Hume ile ilişkisi hakkında doğrudan bir bilgi yoktur. Ancak Adam Smith'in hem Hume'ın hem de Hutlon'ın yakın dostu olduğu ve 
Huîton'ın Edinbuıgh'daki evinin Hume'ın evinden birkaç yüz metre uzakta olduğu dikkate alınırsa bu iki düşünce adamının birbirini tonımamosı mucize olurdu. Ayrıca Huîton'ın Bilginin koslorı adlı kitabı 
Hume'in ortaya koyduğu sorunlara verilmiş bir cevaptır



çünkü her kay aç serisinin oluşum 
mekanizması ayrıdır. Söz gelimi 
granitler evrensel okyanustan kris
tallenme yoluyla oluşmuştu ve da
ha sonra granit oluşumuna rastlan
mıyordu. Bunun nedeni granitlerin 
oluştuğu dönemdeki evrensel ok
yanusun bileşimi daha sonraki ka- 
yaçların oluşumu sırasındaki bile
şiminden farklıydı, aksi takdirde 
aynı kayaçiarın sürekli olarak 
çökelmiş olması gerekirdi. Böyle 
olmadığı ise gözlemle saptanmış 
"kesin" bir olguydu.

Önemli bir diğer sonuç da dün
yanın evrimini tamamlamış oldu
ğudur. Artık kayaçiarın oluşumu 
açısından kayda değer bir değişim 
söz konusu değildir. Olabilecek her 
şey olmuş, dünya hemen hemen 
tüm enerjisini ve malzemesini har

camıştır. Kısacası tarihin sonu 
gelmiştir.

Kuşkusuz Werner tüm bunları 
düşünürken test edilecek bir var
sayım ortaya attığını düşünme
mekteydi. Bu olguların doğa tara
fından açık bir şekilde verildiğini 
düşünüyordu. Kısacası bunlar ke
sin doğrulardır. Ancak bugün mag- 
matik kökenli olduğunu bildiğimiz 
granit ve bazaltların evrensel okya
nustan kimyasal çökelme yoluyla 
oluştuğunu söylemek ciddi sorun
lar doğurmaktaydı. Öte yandan 
dünya yüzeyindeki bu denli farklı 
kayacın evrensel okyanustan çö
kelme yoluyla oluşması için bu 
okyanusun kimyasal olarak bu ka
dar çok malzemeyi nasıl taşıya
bildiğinin açıklanması gerekmek
teydi. Kimyasal olarak bunun 

imkansızlığı o zamanki kimya bil
gisi ile bile ortadayken Werner bu 
konuda çok ısrarcıydı.

Bir diğer sorun ise evrensel ok
yanusun suyunun zaman zaman 
nereye gittiğidir. Athanasius 
Kircher’ (1601-1680) Steno ve 
Leibniz gibi düşünürler bu suyun 
yer yuvarının içindeki büyük 
mağaralara göçtüğünü düşünüyor
lardı. (Jules Verne'nin (1828-1905) 
Arzın Merkezine Seyahat (1864) 
adlı kitabında kahramanlarımızın 
yerin binlerce metre derinlik
lerinde kocaman okyanuslar bul
maları bu görüşün popüler kültürde 
de yer etmiş olduğunu göstermek
tedir.) Werner ise bu suyun bir şek
ilde atmosferden uzaya kaçtığını 
düşünüyordu çünkü ona göre bu tür 
mağaralardan söz etmek spekülas-

Etfjnburgh'da Arthur's Seat eski yonordağı clvarında sıller Resim Scottish Academic Press ve Londra Jeoloji Cemiyeti tarafından yayımlanmış oton fames Hutton's Theory of the 
EaJîbı The tost Drawings adlı yayından alınmıştır. (Açıklamalı metin için bkz; Craig, G.Y., McIntyre, D.B. ve Waterston, C.D., 1978 James Hutton's Theory of the forth: The lost 
Drawings: Scottish Academic Press, [iii] + 67$$.).

cılik Akademisi'ne gitmesinden sonra 
çok uzun bir zaman almadı Akademi’de 
geçirdiği iki yıi boyunca kuramsal konu
larda kendini geliştirirken yakındaki 
madenleri de ziyaret ederek tecrübesini 
arttırıyordu. Başarısı dikkatlerden kaç
madı Kendisine Saksonya madencilik 
şirketinde bir görev Önerildi. Ancak bu 
işe girmeden önce Leipzig Üniversite
sine gitmeye karar verdi Hutton gibi o 
da Leipzıg’deki eğitimi sırasında iki yıl 
boyunca hukuk okudu Üçüncü ve 
dördüncü yıllarında daha çok modern 
diller, tarih ve felsefeye ağırlık verdi. 
Ancak sonunda ilk aşkı mineralojide 
karar kıldı ve başarılı bir şekilde bu 

konuda kendini geliştirmeye devam etti. 
Minerallerin dış özelliklerine dayanan bir 
sınıflamayı içeren 302 sayfalık bir 
kitapçık (t/on den eüsserlichen Kenn- 
zeichen der Fossilien - Minerallerin dış
sal öze!İlklen üzerine) kaleme aldı. Bu 
kitapçığın önemi o zaman için büyüktü 
çünkü minerallen sistematik bir şekilde 
inceleyen böyle bir eser yoktu.
Werner Leipzig'deki eğitimim tamamla
yarak kendi kasabasına döndü ancak 
Freiberg’de daha önce yapılan iş tek
lifinden ses seda çıkmıyordu. Fakat bu 
sessizlik 1775 yılında sona erdi. Frei- 
berg’deki yetkililer kendisine Freiberg 

Madencilik Akademisinde madencilik ve 
mineraloji konusunda denetımciiık ve 
öğretmenlik önerdiler. Bu görevi aldığın
da henüz 26 yaşındaydı ve tüm hayatı 
boyunca bu görevde kaldı Bu sürede 
madencilik okulunu yerel Saksonyalı 
madencileri eğiten bir okuldan tüm 
AvrupalI entellektüelleri çeken bir 
akademiye dönüştürdü. O kadar etkili bir 
kişiliği vardı ve dersierini o kadar çekici 
hale getiriyor öğrencileri ile o kadar sıcak 
ilişki kurabiliyordu ki kısa sürede daha 
sonra dünyanın dört bucağına dağılacak 
olan çok sayıda “müridi" oluşmuştu.
Werner’in görüşleri tüm Avrupa'yı sardık-

3 Bir cizvıt popozı ve aroştırmocı olan Kircher manyetizmada o su kaynaklarının ve nehirlerin kökenine, Babil'in Kuleleri'nden Nuh'un Gemisl'ne kodu r çok çeşitli konula rda çok sayıda 
eser vermiştir. En iyi bilinen esen 1664 yılında yayınlanmış olan Mımdus Subtemmeuftu.



’Kirobsn üçüncü cildi 1895 yılında F.D Adams tarohndon Geological Society of Londort'm kütüphanesinde keşfedildi ve Sir Archibald Geike'nin editörlüğünde 1899 yılında yayımlandı.

Edinburgh'do Frederick Sokoğıııdo doğu yandaki kanalın bağıl yaş ilişkilerini gösterdiği için James Hutton tarafından 
çizdirilen bir kesiti. Kesit Scottish Academic Press ve Londra Jeoloji Cemiyeti tarafında o yayımlanmış olan domes 
Hutton's Theory of the forth: The lost Dimvitigs adlı yayında o alınmıştır (oçıklamolı metin için bkz: Craig, G.Y., 
McIntyre, D.B. ve Waterston, CD., 1978, forces Hutton's Theory of the forth: Fhe lost Drawings. Scottish Academic 
Press, [iii] + 67ss).

yondu. Ancak kendi iddiasını des
tekleyen verisi de yoktu. Sadece 
diğer bir gök cisminin dünyanın 
yakınından geçerken okyanustaki 
suyu alıp götürebilme olasılığı 
vardı. Werner bu görüşünü des
tekleyecek bir veriye ihtiyaç duy
muyordu çünkü ona göre tüm 
kayaçların evrensel okyanustan 
çökelerek oluştuğu o kadar açıktı 
ki bu sorun bir ayrıntıydı. Fakat 
eğer okyanusun suyu bir ara uzaya 
kaçtıysa daha sonra çok yüksek
lerde çökelmiş olduğunu bildikleri 
çekelleri o yüksekliklere kadar ta
şıyabilecek su nereden gelmiş ola
bilirdi? Werner’in inançlı İngiliz 
taraftarlarından Robert Jameson bu 
sorunun farkında olmakla birlikte 
verdiği yanıt tipik olarak Werner- 
cidir. Jameson'a göre, evrensel 
okyanus fikrinin doğru olduğundan 
emin olmakla birlikte okyanus 
suyunun nereye gitmiş olabileceği-

tan sonradır ki Hutton kuramını ilk kez, 
kendisinin de 1783 yılında kurucuları 
arasında yer aldığı, Royal Society of 
Edinburgh’un 1785'deki toplantısında 
okudu. Bu uzun makale 1768 yılında 
topluluğun yayın organı Transactions of 
the Royal Society of Edinburgh'un ilk 
sayısında şu ilginç başlıkla yayınlandı: 
Theory of the Earth; or an investigation 
of the laws observable in the composi
tion, dissolution, and restoration of land 
upon the globe - Yer yuvarının Kuramı; 
veya yer küre üzerindeki karaların mey
dana gelişi, ayrışması ve tekrar mey
dana gelişi sırasında gözlenebilen 
kanunların tetkiki. Tarihçiler Hutton’ın 
kuramının bir çok kısmını 1760’larda ve 
1770'lerde geliştirdiğini fakat yayınlan
ması için her nedense bunca yıl bek
lediğini belirtmektedirler. Hutton bu 
makaleyi genişleterek 1795 yılında iki 
cilt3 halinde yayınladı [Theory of the 
Earth, with Proofs and Illustrations - 
Yeryuvarının Kuramı; Kanıtlar ve Açık
lamalar). Hutton'ın dostu John Playfair 
Hutton'ın ölümünden sonra 1802 yılında 
O'nun kuramım daha anlaşılır hale ge
tiren ünlü kitabını yayınladı (Illustrations 
of the Huttonian Theory - Huttoncı 
Kuramın Açıklamaları).

James Hutton 1793 yılı yazında ciddi bir 
rahatsızlık geçirdi. Her ne kadar bu 
hastalıktan sonra büyük ölçüde toparîan- 
sa da 1796 kışında ikinci bir rahatsızlık 

ni açıklayamamaktadırlar ama bu 
ciddi bir sorun değildir çünkü bu 
tür sorunlarla karşılaşıldığında ya

geçirdi ve 26 Mart 1797 yılında jeoloji 
tarihinin belki de en önemli şahsiyeti 
hayata gözlerini yumdu. Fakat ilginçtir ki, 
onun düşüncelerim en iyi anlayan 
jeologlardan Charles Lyell O’nun öldüğü 
yıl doğdu
Hutton son günlerine kadar kalemi elin
den bırakmamışken Werner’in en önem
li çalışması 1787 yılında yayınladığı yer 
kabuğunun yapısı ve kayaçların ardalan- 
masmr anlattığı sadece 28 sayfalık bir 
nottur (Kurze Klassification und 
Beschreibung versehidenen Gebirgs- 
arten - Çeşitli Kayaç Türlerinin Kısa Sı
nıflaması ve Betimlemesi). Daha sonraki 
yıllarda nottaki fikirlerini geliştirmişse de 
esas görüşlerinde bir değişiklik olma
mıştın Kurze Klassificatioriun gelişmiş 
hali Werner’in kendisi tarafından değil 
öğrencilerinin tuttukları notlardan oluştu
rularak basılmıştır. Çünkü Hutton'ın 
aksine Werner yazmaktan pek fazla 
hoşlanmıyordu. Bu yanıyla eski yunan
daki söziü geleneği izleyen filozoflara 
benzerliği dikkat çekicidir. Sokrates 
yazının sözün etkisini ortadan kaldırdığı
na inanıyordu. Bunun en önemli nedeni 
kuşkusuz Sokrates’in çok iyi bir hatip ve 
etkili bir kişi olmasıdır. Belki de 
Werner’de de benzer özellikler olması 
onu bu yola sevketmişti 

Werner’in son yılları da yaptığı gözlem-

pılacak en iyi şey bu sorunları "pas 
geçmek"tir.

Werner’in bazaltların oluşu-

lerı ve keşifleri hakkında yazacağını 
söylediği kitapları planlamakla geçti. 
Fakat maalesef kalemi eline alıp bu 
düşüncesini hiç bir zaman gerçek
leştiremedi. Bu yıllarda yaptığı kısa bir 
yayında yazmayı düşündüğü kitabın 
içeriğini de vermişti. Planlanan bu kitap 
madencilikten, mineraloji ve jeolojiye 
(bugün anladığımız anlamda), cevher 
zenginleştirme ve maden tahkikinden 
maden yasalarına kadar bir çok farklı 
konuyu kapsamaktaydı. Ancak çevresin
deki öğrencileri ve dostlarının da büyük 
ısrarına rağmen Werner bu kitabı yaz
mayı bir türlü başaramadı. Hatta 
yaşamının sonlarına doğru yazamama 
ruh halı hastalıklı bir boyut kazandı Çok 
basit bir notu yazmaktan bile tiksinir 
oldu. Öyle ki, 1812 yılında Fransız 
Akademisi tarafından Yabancı Üyeliğe 
seçilmesinin ardından (kendisi de bun
dan onur duymuştu) kendisine yazılan 
mektuba dahi iki satır cevap yazamadı.
Werner son günlerinde münzevi bir 
hayat sürmekteydi. Kendi görüşleri ile 
ilgili tartışmalara bile katılmadı. Hatta 
daha da ileri giderek, bu konudaki 
yazıları dahi okumadı. Napolyon 
savaşları sırasında Saksonya’da olanlar 
onu derinden yaralamıştı. Bu ruh halı 
içinde 30 Haziran 1817’de yaşama veda 
etti. 



ırnıyla ilgili görüşü de bir o kadar 
şaşırtıcıdır. Her ne kadar o dönem
de bazaltların volkanik kökenli

olduğu konusundaki görüşler bilin
mekteyse de Werner bunların ev
rensel okyanustan kristallenme 
yoluyla oluştuğu konusunda ısrar
lıydı. Bu görüşü Freiberg Akade- 
misi'nde göreve gelmesinden bir 
yıl sonra Saksonya'daki Stolpen 
bazaltlarına yaptığı arazi gezisi 
sırasında oluşmuştu. Bu bazaltların 
volkanik köken] i olduklarına da il
en küçük bir kanıt bile olmadığım 
iddia etmekteydi.

Volkanların kökenine yönelik 
görüşleri de ilginçtir. Bunların bir 
magmanın yer altından gelmesiyle 
değil bazı yerlerde bulunan kömür
lerin aniden yanmaya başlamasıyla 
oluştuğunu iddia ediyordu. Bu 
konudaki görüşünün I 777'de Bo
hemya'daki bazaltların ortasında 
bulunan bir kömür sahasının için
deki eski bir "yer altı ateşi"ne yap
tığı gezi sırasında kuvvetlendiğini 
söylemektedir. Ayrıca volkaniz- 
nıanın önemli ve yaygın olduğunu 
da düşünmüyordu çünkü Werner’- 
inki gibi suyla kaplı bir dünyada bu 
tür faaliyetlere yer yoktur. Volkan
lar hakkındaki bu açıklamasının 
doğru olduğunu göstermek için her 
zaman volkanların olduğu yöre
lerde kömür ya da diğer yanıcı

GEORGES CUVIER
Georges Cuvier (1769-1832) isviçreli pro
testan bir ailenin çocuğu olarak Jura’da 
doğdu. Ailesi onaltıncı yüzyılda o dönem
de protestanlar üzerindeki baskıdan 
kaçarak Montbeliard'a yerleşmişti. Küçük 
bir çocukken eğitilmek üzere babası onu 
Normandiya'da protestan bir ailenin yanı
na götürdü. Daha sonra eğilimini 
Stuttgart1 ta Academie Carol ıne'de tamam
ladı. Babası Fransız Hükümeti’nin hizme
tinde çalışmasını istiyordu, bu nedenle bir 
ön eğitim aldı Neyse ki sonraki yıllarda 
hayat çizgisi bilimle kesişti 1788-1795 a
rasında özel öğretmenlik yaparken deniz 
omurgasızları ve özellikle yumuşakçalar 
konusunda özgün çalışmalar yaptı Bu 
çalışmalarını gönderdiği 
Paris'teki Doğa Tarihi 
Müzesi’nin zooloji pro
fesörlerinden Etienne 
Geoffroy Saınt-Hılaire'in 
isteği üzerine 1795'te 
bu müzede görev aldı 
ve karşılaştırmalı anato
mi çalıştı. Öncelikle 
1796 yılında yaşayan 
Afrika ve Hindistan fil
lerinin ayrı türler oldu
ğunu gösterdi Aynı yıl 
bulunan bir fil fosilinin 
(mamut) yaşayan iki tür
den hiçbirine ait olma
dığını gösteren bir ma
kaleyi Fransız Bilim 
Enstitüsüne sundu. 
1800 yılında College de 
France'da profesörlüğe 
yükseltildi ve 1803 yılın
da ise Fransız Bilim 
Enstitüsü'nün Fiziksel 
ve Matematiksel Bilim
ler bölümünün daimi 
sekreteri oldu.
Cuviefnin jeolojiye en 
önemli katkısı omurgalı 
paleontolojisi konusun
da olmuştur. Canlı türlerle fosilleri 
karşılaştırma fikrinin ilk kez bir 
Terebratulas fosilini incelerken oluştuğunu 
belirtmiştir. Cuvıer’nın önemli yetenek
lerinden bir diğeri de karşılaştırmalı anato
mi eğitiminden elde ettiği bir yetenek olan 
eksik kemiklerinden bu kemiklerin geldiği 
hayvanları yeniden inşa edebilmekti. Bir 
kaç küçük kemikten koca bir hayvanı 
yaratabilmesi efsane haline gelmiştir.
Çalışmalarının büyük bir kısmını çalışma 
arkadaşı Alexandre Brogniart ile birlikte 
başlangıçta Paris Havzası'nda yaptılar 
Brogniart ile birlikte çalışmaları çok değer
li ürünler ortaya koymalarını sağladı. Ortak 
çalışmalarını ilk kez 1808 yılında yayın
ladılar. Daha sonraki çalışmalarını da 
1810 yılında Fransız Bilim Enstitüsüne 
sundular ve bu daha sonra 1811 yılında 
Essai sur la Geographic Mineralogique 
des Environs de Paris, avec une Carte 
geognostique el des Coupes de terrain - 
Paris çevresinin jeognostik bir harila ve 
arazi kesitiyle birlikte mineralojik coğraf
yası üzerine deneme adıyla basıldı Asıl 

8. Georges Cuvier 18. yüzyılın son yıl
larında Cuvier’yi zooloji ve jeolojide en 

önemli buluşlarını yaptığı yıllarda 
gösteren bu tablo L. Rulbngaire’in 

“leonographie de Georges Cuvier” adlı 
eserinden alınmıştır (Archives du 

Museum, 6'Scric, 1932, ss. 1-123).

’Fransız Bilimler Akademisi 1789’caki Fransız İhtilalinden sonra 1782 yılında kapatıldı Yeni 
yönetim 1785 yılında Fransız Bilim Ensiitüsü'nü kurdu.

deha kendisi olmasına rağmen Cuvier bu 
çalışmanın esas olarak Brogniart’ın eseri 
olduğunu söyleyebilecek kadar da alçak 
gönüllü idi.
Bir yıl sonra 1812 yılında Recherches sur 
les Ossemens Fossiles Ouadrupedes - 
Dörtayakhlarm Fosil Kemikleri üzerine 
Araştırmalar adlı çalışmasını yayınladı, 
ikinci eseri zaman içinde dört baskı yapar
ken bir yandan da genişledi ve toplam 12 
kalın cilt haline geldi. Cuvier bu eserin ilk 
cildinde yer alan önsözde (Discours 
Prelimtnaire) geçmişte canlıların belirti 
dönemlerde toplu olarak yok olduklarını ve 
bu toplu ölümlerin nedeninin ise dünya 
çapında ani afetler olduğunu ilen sürdü.

Bu önsöz çok yaygın 
bir şekilde ilgi uyan
dırdı ve ilginçtir ki 
1813 yılında Robert 
Jameson tarafından 
Essay on the Theory 
of the Earth - Yer yu
var in in Kuramı üze
rine Deneme olarak 
İngilizce yayınlandık
tan ancak onüç yıl 
sonra 1825 yılında 
Discours sur les Rev
olutions de la surface 
du Globe - Yer yüzün
deki Köklü Değişiklik
ler üzerine Notlar ola
rak fransızca yayın
landı.
1814'de Napolyon ta
rafından Devlet Da
nışmanı olarak atandı. 
Aynı göreve daha 
sonra XVIII Louis ta
rafından da atandı. 8u 
arada bir çok önemli 
devlet göre ise Aca
demie Francaise'ye 
(Fransız Bilimler Aka
demisi) seçildi.

Cuvıer'nin nasıl olup da hükümet görevle
rinden fırsat bulup çok değerli bilimsel 
ürünler yaratabildiği her zaman ilgi konusu 
olmuştur. Cuvier’mn kuramına en ciddi 
eleştirileri yapan Charles Lyell'ın 1829 
yılında Cuvier'ye yaptığı ziyaret sonunda 
kız kardeşine yazdığı mektup bu konuya 
açıklık getirmektedir Lyell'a göre işin sırrı, 
Cuvier'nin tüm kitaplarım, odalarım, çalış
malarım mükemmel bir şekilde organize 
etmiş olmasındadır Bu odalar, kitaplar, 
çalışma notları o kadar iyi düzenlenmiştir 
ki Cuvier bu düzenlilikten büyük zaman 
kazanmaktadır. Lyell ayrıca Brogniart’ın 
bir çok yardımcıları olmasına rağmen bun
ları organize etmek için harcadığı zamanın 
bu şahısların ona kazandırdığı zamandan 
daha fazla olduğunu ileri sürer. Lyell’ın 
kitabının ilk baskısında Cuvier aleyhine 
tek bir söz dahi etmemesinin nedeninin 
Cuvier'in bu titizliği ve dehasından çok 
ürktüğü için olduğu söylenmektedir.



Ateş suyu 
buharlaştırdı

Hutton'ın jeolojik olaylara yak
laşımı Werner'inki İle taban tabana 
zıttır. O jeolojiye Tales'in suyuna 
karşı Heraklitos'un ateşini ve deği
şim anlayışını getirmiştir. Kuşku
suz farklı amaçlarla. Birinci olarak, 
her ne kadar jeolojik olaylarda 
suyun öneminin farkındaysa da 
dinamik bir dünya anlayışı vardı ve 
bu dinamizmin kaynağının ateş 
(dünyanın ısısı) olduğunu düşünü
yordu. İkincisi, Hutton gözlemden 
yola çıkmak yerine bir takım var
sayımlar üretmek gerektiğini düşü
nüyordu. Kendi kuramını anlattığı 
Yer kürenin Kuramı adlı eserini de 
bu bakış açısıyla kaleme almıştı. 
Burada dünyanın evrimini başı

da rahatsızlanıp Ingiltere'ye dönmesin
den sonra gezisine yalnız devam etti. 
Napoli'ye geçerek Vezüv yanardağına 
çıktı. Vezüv'den sonra Etna yanardağını 
da görme olanağı buldu. 1829 yılında 
Sicilya'dan Roma'ya döndüğünde 
Murchison'a yazdığı mektupta jeolojinin 
ilkeleriyle ilgili bir kitap yazmaya karar 
verdiğini yazıyordu. Bu kitap Lyell'ın 
kariyerindeki en önemli dönüm nok
tasıdır.

Kitabın birinci cildi 1830 yılında, ikinci ve 
üçüncü ciltlen ise üç yıl içinde yayın
landı. Kitabın uzun başlığı Lyell'ın 
düşüncelerinin bir özeti gibidir. Princi
ples of geology, being an attempt to 
explain the former changes of the 
earth's surface by reference to causes 
now in operation - Jeolojinin Esasları: 
geçmişte yer yüzeyinde meydana 
gelmiş değişimlerin şu anda aktif olan 
nedenlerle açıklanması. Bu kitap hem 
bır jeoloji tarihi kitabı, hem Hutton'ın 
aktüalizm (güncelcilik) ilkesini gelişti
rerek oluşturduğu üniformitarianizm'in 
(jeolojik süreçlerin tekdüzeliği, yekne
saklığı) baş eseri ve hem de katast- 
rofizrn'e (afetçilık) en büyük darbenin 
vurulduğu bir kitaptır. Bu özellikleri 
dolayısıyla Charles Darwin (1809-1882) 
1831'deki ünlü gezisine çıkarken o sıra
da basılmış olan birinci cildini yanına 
almıştır. Darwin jeolojiyi Lyell'ın kitabın
dan öğrendiğini ve evrim kuramını bu 
çerçevede kurguladığını belirtmiştir. 
1836 yılında geri döndüğünde aşırı bir 
Lyellcı olmuştur bile. Lyell tarafından 
çok sıcak karşılanmış ve aralarında sıkı

Sir Charles Lyell’in 1 R.lfi'da J.M. Wright 
tarafından çizilmiş bir portresi. (Wilson, 

L., 1972, Charles Lyell, The Years to 
İk4l: The Revolution in Geology: Yale 

University Press, New Haven, şekil 
45'den)

bir bilimsel dostluk başlamıştır. Lyell 
Darwin'le olan dostluğuna ve onun çalış
malarını takdir etmesine rağmen evrim 
kuramıyla bir türlü barışamamıştır 
Ancak kitabın son baskılarına evrim 
kuramını onaylayıcı. fakat yine de fazla 
kapsamlı olmayan, bir kısım ilave 
etmiştir.

1841'de Kuzey Amerika'ya gitti. Bir yıl 
ders verdi ve araştırma gezilerine çıktı. 
1845-46 ve 1850’de iki kez daha K. 
Amerika'ya giderek Mississippi ve 

Kanada'nın doğusunu gezdi. Boston 
Lowell Enstitüsünde ders verdi.

1844 te İngiliz Fizikçi Michael Faraday 
ile maden ocaklarında kazaların önlen
mesine yönelik çalışma yaptı.

1848’de "sır” ünvanı ve 1858’de Royal 
Society of Londonjn en büyük ödülü 
olan Copley Madalyasını aldı.

Lyell bir kaç kez Londra Jeoloji 
Topluluğu'nun başkanlığını da yap
mıştır Kendi yaşam süresinde üniformi- 
tarianizmin "yüksek rahibi" haline gelmiş 
ve üniformitarianizm tüm Ingiltere'de 
neredeyse evrensel olarak kabul edilen 
bir görüş olmuştur Ancak her ne kadar 
kıta Avrupası'nda bu etkiyi göstere
memişse de kendi çağındaki en büyük 
jeolog olduğu evrensel olarak kabul 
edilmiştir. Lyell'ın bir başka özelliği ise 
çok yumuşak huylu bir insan olması ve 
diğer insanlarla çatışmaya girmekten 
kaçınmasıdır. Hatta bu uzlaştırıcı tavrı 
diğer insanlar üzerinde de etkili olmuş
tur. Söz gelimi, Darwin'den bağımsız 
olarak evrim kuramını geliştiren Alfred 
Russell Wallace (1823-1913) ile 
Darwin’in arası başlangıçta çok kötüy
ken (çünkü Darwin Wallace’m kendi fikir
lerinden "esinlendiğini" düşünüyordu) 
Danwin ile Wallace’m arasını Lyell yap
mış ve onların çok iyi dost olmalarını 
sağlamıştır. Sir unvanı da kazanan 
Charles Lyell 1875 yılında başarısının 
doruğunda yaşama veda etmiştir. 



sonu belli olmayan çok uzun bir 
zaman süresinde Newton'un kura
mına benzer şekilde mekanik sü
reçlerin döngüleri ile açıklamak
tadır.

Öte yandan dünyayı canlı bir 
organizmaya benzetmektedir. Bu 
olasılıkla onun tıp tezini canlılar
daki kan dolaşımı üzerine yapmış 
olmasından kaynaklanmaktadır. 
Canlı vücudu ile yerküre arasında 
benzer bir ilişki kurmuş gibi 
gözükmektedir. Canlılardaki kan 
dolaşımı yerküredeki madde dola
şımı haline gelmiştir. Bu her ne 
kadar onun mekanik görüşüne ters 
gibi görünse de o dönemdeki canlı 
anlayışının da mekanik olduğu, 
yani canlıların karmaşık makinalar 
olarak kabul edildikleri, düşünülür
se sorun kalmaz. (Mary Shelly'nin 
(1797-1851) bu yıllarda yazdığı 
Frankenstein (1818) adlı roman o 
dönemdeki canlı anlayışını ortaya 
koymaktadır, komanda, doktor 
Frankenstein mezarlardan topladı
ğı ölü parçalarını birbirine diker ve 
sonra ortaya çıkan vücuda bir yıl
dırımdan elde ettiği elektiriği vere
rek onu canlandırır. Bu canlının Ja
mes Watt'in (1736-1819) icadı bu
har makinasından farkı yok gi
bidir.)

Hutton için kimyasal ve meka
nik aşınma yadsınamaz bir olgudur 
çünkü çiftçilik yaptığı dönemde 
toprağın erozyonunu bizzat görüp 
tespit etmiştir. Bu nedenle eğer 
bütün karaların aşınarak dünyanın 
evrimini tamamlaması ve sonuçta 
Werner'in öngördüğü gibi durağan 
bir dünyaya dönüşmemesi için 
1 lutton dinamik bir yerküre modeli 
önermiştir. Bu yerküresinde bir 
yandan erozyon süregiderken öte 
yandan da bu erozyonun bir gün 
tüm karaları aşındırıp durağanlaş- 
maması için yeni karaların oluştu
rulması ya da eski karaların deniz 
seviyesinden yukarıya çıkarılması 
gerekiyordu. Böyle bir mekaniz
manın, tahmin edileceği gibi, dok

tor Frankenstein'ın yıldırımı gibi 
bir enerji kaynağına ihtiyacı vardır. 
1 lutton bu enerji kaynağının yer 
yuvarının iç ısısı olduğunu düşünü
yordu. Bu yolla granit ve bazalt 
gibi kayaçlar sıcak ve ergiyik hal
den kristallenerek oluşuyordu.

Magmatik faaliyetlerle oluşan 
kayaçlar daha sonra mekanik ve 
kimyasal faaliyetlerle aşındırılıp 
çökelınekte ve denizin altında sı
caklık etkisiyle taşlaşmaktadır (di- 
yajenez). Daha sonra bu kilometre
lerce kalınlıktaki kayaçlar Alp- 
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ler'de olduğu kadar yükseklere çı
kartılmaktadır. Bu işin de enerjisi 
yerkürenin iç ısısıdır. Böylece bi
linmeyen bir zamanda başlamış 
olan bu döngü bilinmeyen bir gele
ceğe kadar devam edecektir. 
Hutton’ın kuramı aynı zamanda 
çok yükseklerde bulunan fosillerin 
oraya nasıl çıktığını da açıklaya
biliyordu. Su esaslı görüşe göre bu 
fosiller bir zamanlar o yükseklikler 
su ile kaplıyken oralarda yaşayan 
canlıların kalıntılarıdır. Hutton’ın 
kuramına göre bu canlıların bu 



dağların tepelerinde yaşamış olma
sı gerekmiyordu. Denizlerin altın
da yaşamış canlıların kabukları, 
içinde bulundukları tabakalarla bir
likle bu yüksekliklere çıkmaktadır
lar.

Kuşkusuz Hutton'ın magmatiz- 
ma esaslı görüşlerinden daha ö
nemlisi onun aktüelizm (güncelci- 
lik) yöntemidir. Daha önceleri de 
bu İlke diğer bazı yer bilimciler 
tarafından kullanıldıksa da Önemli 
olan onun bu yöntemi sistematik 
olarak uygulamasıdır. Geçmişte 
meydana gelmiş jeolojik olayları 
doğrudan gözlemek mümkün ol
madığı için bugün olan Jeolojik o
layları inceleyerek geçmişte olan
lar hakkında bilgi edinebiliriz.

Hutton’ın magmatizma esaslı 
görüşünün Werner’in su esaslı 
görüşüyle çatışmış olduğunu tah
min etmek zor değil. Nitekim Wer
ner’in öğrencileri Hutton'ın görüş
lerini spekülasyon olarak görmekte 
ve ciddiye alınamayacağını iddia 
etmekteydiler. Bu görüş uzun süre 
kabul görmüştür. Kuşkusuz bunda 
Werner’in öğretmen olarak büyük 
etkisinin olması ve Avrupa çapında 
bir ekol oluşturmasının payı bü
yüktür. İtirazların bir diğer nedeni 
ise Hutton’ın kuramının Incil'de yer 
alan tufan efsanesine karşı olma
sıdır. Bu efsane Werner’in görüşleri 
tarafından desteklenmekteydi. Bu 
nedenle Hutton tanrı tanımaz 
olmakla da suçlanmıştır. Öte yan
dan Werner kendi kuramını 
Incil’deki efsaneyi haklı çıkarmak 
için ya da onu örnek alarak ortaya 
koymamıştı. Werner tüm görüşleri
ni tamamen gözleme dayanarak 
yaptığına inanıyordu.

Werner’in oluşturduğu ekole 
karşın Hutton, her ne kadar Edin
burgh çevresinde çok sevilen ve 
takdir edilen bir kişi olmasına kar
şın, görüşleri o zamanın anlayışına 
uymadığı için anlaşılmakta güçlük 
çekmiştir. Bu nedenle görüşleri 
ancak sınırlı bir çevre tarafından

Chorles Lyell'in kayınpederi Leonard Homer e 21 Ağustos 1832'de yazdığı bir meklupîa İsviçre Batı Alpleı'ınde 
Volorsine'in jeolojisi. Lyell buıado eskiden 'Birina Zaman' somlan koyoçlonn granit Tarafından metamojfıze edilmiş 
'ikinci Zaman' kayaçları olduğunu bulduğunu bildiriyordu (Wusor, L., 1972, Charles Lyell, The keors fa IThe 
revolution in Geology: Yale University Press New Haven, şekil 47'den).

bilinmekte ve anlaşıl ab ilmekteydi. 
Sonuç olarak Hutton fikirlerini 
Werner gibi yaygı ulaştırmamıştır. 
Daha sonra Hutton'ın dostu John 
Playfair’in Hutton'ın kuramını 
onun ölümünden sonra daha anla
şılır bir şekilde yeniden yazması bu 
anlaşılmazlığı bir ölçüde azalt
mıştır. Fakat Playfair Hutton'ın 
görüşlerini döneminin yaygın gö
rüşleriyle uzlaştırarak anlaşılır hale 
getirmeye çalışırken epeyce "Bu
landırmıştır." Hutton'un görüşle
rinin bu kitaptan sonra daha yaygın 
bir şekilde kabul edilmesinin altın
daki sır budur. Hutton’ın yeryu
varında süregiden süreçler hakkın- 
daki görüşleri, varsayımlar ürete
rek bunları test etme yöntemi ve 
aktüelizm anlayışı ancak Ölümün
den çok sonra tam olarak anlaşılıp 
takdir edilebilmiştir.

Tam bir afet
Cuvier her ne kadar doğal 

afetler öngören kuramı ile tanınırsa 
da onun (Alexander Brogniart ile 
birlikte) katkısının temelinde stra
tigrafi ve omurgalı paleontoloji
sinde yaptığı yenilikler vardır. 

Bunların başında onun fosil kemik
lerden omurgalı hayvanları inşa 
edebilmesidir. Bu özelliği yalnızca 
bilime katkı sağlamakla kalmamış 
insanların bilimsel yöntemlere 
saygılarını da arttırmıştır. Diğer bir 
katkısı ise kemiklerden inşa edilen 
bu hayvanların şu anda yaşayan 
hayvan türlerinden farklı türlere ait 
olduğunu göstermesidir. Bunun bir 
sonucu türlerin değişmezliği ilkesi
ni kurgulamasıdır. Diğer bir deyiş
le, canlıların evrim geçirdiğini red
dediyordu. Türlerin değişmezliği 
ilkesini dinsel bir dogmaya değil 
önemli bir gözleme dayandırıyor
du: belirli fosil türleri hep belirli 
tabakalarda bulunmaktadır ve daha 
üstteki (daha genç) ve alttaki (daha 
yaşlı) tabakalarda bu fosiller yok
tur. Bu gözleminden bir sonuç daha 
çıkarıyordu. Eğer bazı canlı türleri 
yalnızca belirli tabakalarda gözle
niyorsa demek ki bu canlı türlerini 
yok eden büyük çaplı afetler mey
dana gelmiştir. Böylece Cuvier 
dünya tarihi boyunca, çoğu dünya 
ölçeğinde olmak üzere, bir çok 
afetin olduğunu ve bu afetler sonu
cunda da canlıların büyük bir kıs- 



ininin tamamen yok olduğunu 
düşünüyordu. Bu afetlerden sonra 
değişik türlerin ortaya çıkışını ise 
bunların diğer kıtalardan yayıl
malarıyla açıklıyordu. Bu da afet
lerin hepsinin dünya çapında 
olmadığını göstermektedir.

Yukarda söz edilen durum Cu
vier'nin gözlemden yola çıkarak 
genellemeler yapmasının ne kadar 
yanlış sonuçlara yol açabileceğinin 
iyi bir örneğidir. Yapılan gözlem 
fosil türlerinin üst üste gelen taba
kalardaki süreksizliğini göstermek
tedir, Bundan Cuvier'nin çıkardığı 
sonuç ise bu süreksizliklerin doğa
daki olaylarda karşılıkları olduğu 
ve bu karşılıkların ise dünya ölçe
ğindeki afetler olduğuydu. Cuvier'
nin burada varsaydığı, gözlediği 
tabaka serilerinin eksiksiz oldu
ğuydu ve bu varsayım onun, biç ol
mazsa kısmen, yanlış sonuç çıkar
masına yol açmıştır çünkü eğer 
tabakalar afetler dışında başka 
nedenlerle eksikli bir şekilde doğa
da korunmuşlarsa tabaka serileri ve 
fosil kayıtlarındaki bu süreksizlik
ler açıklanabilir,

Cuvier de Werner gibi doğru
dan gözleme dayanmayan hiç bir 
spekülasyonu kabul etmiyordu. O 
nedenle Hutton'un görüşlerini hiç 
bir zaman ciddiye almamıştır. 
Cuvier'nin bu fanatizminin teme
linde yatan onsekizinci yüzyıldan 
önce hiç bir gözlemsel temele 
dayanmayan metafizik spekülas
yonların bilimi tamamen kaplamış 
olmasıydı. Bu nedenle bilimsel 
spekülasyonlara dahi tahammül 
edemiyordu. Hatta bu fanatizmini 
o kadar ileri götürmüştü ki 
Napolyon'un huzurunda yapılan bir 
toplantıda Lamarck'ın (1744-1829) 
evrim kuramıyla ilgili görüşlerini o 
kadar sert bir şekilde eleştirmişti ki 
bunun sonucunda koca Lamarck'ın 
ağladığından söz edilir.

Tekdüze bir dünya
Lyell Hutton'm kuramını yo

rumlayarak bunu hem felsefi hem 
de pratik bir jeolojik sistem haline 
getirdi. Lyell jeolojinin dinsel yo
rumlardan ve Werner'inki gibi du
rağan bir dünya anlayışından kur
tarılması gerektiğini düşünüyordu. 
O Hutton'ın güncelcilik ilkesine 
sahip çıkarak bunu daha da ileriye 
götürdü. Ona göre tüm jeolojik 
faaliyetler sürekli ve yavaş bir şe
kilde gelişmektedir ve geçmişle 
bugün olduğundan daha farklı nite
likte ve nicelikte jeolojik olaylar 
meydana gelmemiştir. Bu sayede 
geçmiş olaylar gözlenebilir olgu
larla kesin olarak saptanabilecektir.

Lycll Hutton'ın kuramına daya
narak jeolojik düşünceyi tama- 
miyle yeni bir şekilde kurguladı ve 
jeolojiyi kendi ilke ve yasalarını 
keşfederek fizik gibi bir bilim ha
line getirmeye çalıştı. Yer yuvarı
nın kökeniyle ilgili spekülasyon 
yapılmamasını ve jeolojinin yer 
yuvarının geçmişteki değişimleri
nin analiziyle sınırlanması gerek
tiğini savunmaktaydı. Lyell1 ın yap
maya çalıştığı Newton'un fizik için 
yaptığıdır. Fizik gibi kendi yasaları 
olmayan bir disiplinin fizik gibi bîr 
bilim olamayacağını iddia ediyor
du. Ancak fizik yasaları zaten 
jeolojide kabul edildiğine göre 
yapılması gereken bu yasalarının 
yönettiği jeolojik süreçlerin yasa
laştırılmasıdır. Ööylece Lyell'a 
göre, jeolojinin kendi yasalarının 
keşfedilmesi için jeolojik süreç
lerin (erozyon, çökelme ve diğer 
maddi süreçler) görece sabit hızlar
da olduğunun ve yer yüzeyindeki 
toplam su miktarının, atmosferin 
bileşiminin aynı olduğunun varsa- 
yılması gerekmektedir. Değişimler 
çok yavaş olduğu için yer yüze
yinin bugünkü görünüşünü almış 
olması için Lyell da Hutton gibi 
çok uzun bir geçmiş varsaymak
tadır.

I ler ne kadar günümüzde geç
miş jeolojik süreçlerin bu kadar 
sürekli ve değişmez nitelik ve nice

liklerde süregittiği kabul edilmi
yorsa da Lyell'm ortaya koyduğu 
genel anlayış bugünkü jeoloji bili
minin temelini oluşturmakladır. 
Ancak Cuvier ve diğer katastrofist- 
lerin fosillerle yaptıkları çalışmalar 
ve dünya ölçeğinde meydana 
gelmiş olabilecek bazı afetlerin 
varlığı da birçok yerbilimcinin 
savunduğu varsayımlardır. Ondo- 
kuzuncu yüzyılın sonundan itiba
ren Lyell ve Cuvier'nin iki aşırı 
ucunu temsil ettikleri jeolojik 
görüşler birbirlerine yaklaşarak bir 
sentez sağlanmıştır. Kuşkusuz bu
gün de aşırı katastrofistler ve Uni
form i tarlan i siler olsa da çoğunluk 
tarafından savunulan görüş her iki 
görüşten türetilmiş olan bu sen
tezdir.
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