
Katastrofizm ve Üniformitariyanizm

Jeologlar, maden jeolojisinin doğuşundan (18. yy) önce yeryüzünü

biçimlendiren olguların günlük basit jeolojik süreçlerden öte deprem, volkan

patlaması ve sel baskını gibi aniden ortaya çıkan ve ciddi sonuçlar doğuran

olaylar olduğuna inanmaktaydılar. Egemen dinsel kavrayış katastrofik

yaklaşıma uygun düşüyordu. Hem dünyanın yaş tahminleri hem de Nuh

tufanı gibi mucize anlatıları bu hipoteze daha da zemin hazırlıyordu.

Hutton gözlemlerinden ibaret kayaç çevrimine ilişkin ilk ipuçlarını 

serimliyordu. Ona göre yüksek dağlar derece derece aşındırılıyor, aşınan 

malzeme denize taşınıp orada birikiyordu. Hutton bu yavaş sürecin geçmişten 

beri devam edegeldiğini ileri sürüyordu. Bu prensip bizim bugün 

üniformitariyanizm ilkesi diye bildiğimiz, ilk kez Charles Lyell tarafından 

kullanılan ilkedir. 
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Süperpozisyon
Biri diğerinin üzerine gelerek istiflenmiş, örselenmemiş (yani ilksel yatay 

konumlarını yitirmemiş) sedimanter kayaçların düzenlerinin anlaşılmasını sağlayan 

ilkedir. Bu, üst üste gelen sedimanter kayaçların göreceli yaş ilişkilerini ortaya 

çıkarır. İlke, örselenmemiş bir istifte alttaki tabakanın (her bir tabakanın geçmişteki 

kısa veya uzun bir olay sonucu oluştuğu unutulmamalıdır) üsttekinden daha yaşlı 

olduğunu öngörür 





Birbirini Kesme İlişkisi

Bu yasa ilk kez 

Hutton tarafından 

farkına varılmıştır. 
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Uyumsuzluklar

Uyumsuzluklar bağıl kronolojinin kurulmasının yanı sıra kayaç

istifleri arasındaki zaman boşluklarının varlığını da ortaya

koyarlar. Bu zaman boşlukları pek kısa olabileceği gibi çok uzun

da olabilir. Stratigrafik kayıtta farklı nedenlerle oluşan dört tür

uyumsuzluk tanımlanabilir.

1-Açısal uyumsuzluk

2-Diskonformite

3-Non-konformite

4-Parakonformite





Açısal Uyumsuzluk: Eskişehir-Kütahya yolu







Parakonformite: Porsuk barajı



Potansiyel bir diskonformite yüzeyi: Cabo Verde





Farklı uyumsuzluk tiplerinin havza dolgusundaki konumları



Walther Yasası 

Walther, henüz 1894’te, güncel sediman çökelme

ortamlarındaki gözlemlerde çökelme ortamlarının

yeryüzündeki konumlarının sabit olmadığını, tersine zamanla

yer değiştirdiğini göstermiştir.

Bunun güzel örneği, zaman içinde gelişen menderesli

akarsuların yer değiştirmesidir. Walther, çökelme ortamı yer

değiştirdikçe komşu ortamlarda oluşmuş sedimanter

fasiyeslerin (tabakaların) de zaman içinde düşey profilde

birisinin diğerinin üzerine geleceğini saptamıştır ki, bu

sedimantolojik/stratigrafik çalışmalardaki yorumlamalarda

son derece önemlidir.








