
MAGNEZİT

TMMOB YAYINLARI: 1 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI 
BİRLİĞİ

ÖNSÖZ
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği, 20. Çalõşma Dönemi içinde; yayõn 
çalõşmalarõnõ, Birlik Haberleri dergisinin dõşõna taşõrarak, genişletme kararõ 
almõştõ. Bunun en belli - başlõ nedeni; bugüne dek TMMOB ve bağlõ Odalarõn 
bünyesinde oluşan birikimlerin, tüm emekçi kesime daha yaygõn ve etkin bir 
biçimde iletilebilmesidir. Birlik Haberleri'nin, dergi niteliğinde bir yayõn olmasõ, 
boyut olanaklarõnõn sõnõrlõ bulunmasõ, araştõrma ve çalõşmalarõn bütünüyle 
verilememesi sorununu doğurmaktaydõ. Elinizdeki bu yapõt, sözü geçen 
oluşum ve nedenlerin ürünü ve başlangõcõdõr.
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği'nin, ülke sorunlarõna bilimsel açõdan 
yaklaşõmõ, çelişkilerin nesnel bir bakõşla ortaya konulmasõ ve sorunlara 
gerçekçi çözüm önerileri getirilmesi; Birlik Haberleri'nin yanõsõra fakat ondan 
daha geniş boyutlarõyla, bundan böyle TMMOB kitap - broşür yayõnlarõnõn 
sayfalarõnõ oluşturacak ve buradan üyelerimize ve halkõmõza ulaşacaktõr.
TMMOB ve bağlõ Odalarõn yaptõğõ ve yapacağõ çalõşmalarõn doğru çözüm ve 
önerilerde bulunmasõnõn nesnel koşullarõ, Odalarõmõzõn ilgi alanlarõna giren 
konularda, geniş araştõrma, gözlem ve deneyler yapma yöntemini 
benimsemiş olmalarõnda odaklaşmakta. TMMOB, önümüzdeki dönemde de, 
ülke somut sorunlarõndan hareketle, iç ve dõş sömürüyü teşhir edecek, bu 
çalõşmalarõ daha etkin ve yaygõn yayõn eylemleriyle kitlelere aktaracaktõr.
TMMOB ve bağlõ Odalarõn, tüm çalõşmalarõnda, bu niteliklerini koruyacağõna 
ve gelişeceğine inanõyoruz. Üyelerimiz ve halkõmõz desteğimiz, eleştiri ve 
öneriler yönlendiricimiz olacaktõr.

NEDEN MAGNEZİT?
En az bor mineralleri kadar önemli olan magnezitin, bugüne dek 

yeterince ele alõndõğõ söylenemez. Belki de günümüze dek ciddi bir biçimde 
ele alõnmadõğõnõ söylemek, daha doğru olacaktõr. Kõsacasõ, ihmal edilmiş bir 
yeraltõ kaynağõmõzdõr magnezit.

Gerçekten da başlõca üretici ülkeler arasõnda ve aynõ zamanda oldukça 
kaliteli magnezit yataklarõmõz bulunmuş olmasõna karşõn, yetersiz bir - iki 
raporun dõşõnda magneziti konu alan bir yapõt bulmak olanaksõzdõr. Yõllarca 
bor mineralleri üzerindeki iç ve dõş sömürüyü anlatan yõğõnlarca yazõ yazõlmõş, 
fakat en az onun kadar iç ve dõş sömürü kaynağõ olan magnezit üzerine bir 
tek yazõ yazõlmõş değildir. İşte bu çalõşma, bir yandan magnezitteki bilgi 
boşluğunu doldururken, diğer yandan da magnezit kaynağõmõzõn nasõl talan 
edildiğini belgelemektedir.

Özellikle emperyalist - kapitalist dünyanõn magnezit kaynaklarõnõ 
denetimleri altõna alan çokuluslu tekeller, olanaklarõn elverdiği ölçüde 
tanõtõlmaya çalõşõlmõş ve çokuluslu tekellerin Türkiye magnezitleri üzerindeki 
etkinlikleri yeterince vurgulanmõştõr. Yeterince vurgulanmõş olmasõna karşõn, 
biz burada günümüz dünyasõnõn bu önemli olgusunu bir kez daha gündeme 
getirmeyi yararlõ görüyoruz;

�...İkinci Paylaşõm Savaşõ'ndan ve özellikle Birinci Paylaşõm 
Savaşõ'ndan önce gelişmiş kapitalist ülkeler, ayrõ ayrõ birer ağaçtõ (Alman 
emperyalizmi, A.B.D. emp., v.b.). Günümüzde ise artõk kocaman bir tek ağaç 



(uluslararasõ tekelci sermaye) ve bunun üç tane kolu var (A.B.D. - A.E.T. - 
Jap.). Bu kollardan ikisi (A.E.T. . Jap.) 1960'lara kadar zayõftõ. 1970'lerde çok 
daha güçlü olarak karşõmõzda. Bu şekilde ortaya çõkan uluslararasõ tekelci 
sermaye ise, azgelişmiş ülkeleri çok daha bilinçli ve örgütlü olarak 
sömürmektedir...�
�...Genel olarak İkinci Paylaşõm Savaşõ'ndan ve özel olarak da 1957 - 58 
buhranõndan sonra emperyalist blok, çokuluslu şirketler denilen bir olgunun 
ağõrlõğõyla karşõ karşõyadõr. Tekeller o kadar büyümüşlerdir ki, artõk dünyanõn 
hemen hemen bütün ülkelerinde etkinlikte bulunmaktadõrlar...� �...Çokuluslu 
tekeller, bir yandan çeşitli emperyalist ülkelerden kaynaklanan sermayedarlar 
arasõnda bir bütünleşme sağlarken, diğer yandan emperyalist ülkelerdeki 
tekelci burjuvazi ile azgelişmiş ülkelerde oluşturulan yerli tekelci burjuvazinin 
bütünleşmesini sağlamaktadõr...�

�... Çokulusluluk, tekelci kapitalizmin gelişiminde sermayenin 
uluslararasõlaşmasõ (Kozmopolitleşmesi) doğrultusunda yeni bir aşamanõn 
temel direklerinden biridir...»

Bütün bu tanõmlar çokulusluluk olgusunu gereğince vurgulamaktadõr 
sanõrõz. Magnezitin, her yönüyle, yani aranmasõndan pazarlanmasõna dek, 
tüm evrelerini doğru kavrayabilmek için öncelikle günümüz dünyasõna 
damgasõnõ vuran çokulusluluk gerçekliliğinin bilincine varmamõz 
gerekmektedir. Gövdeleri belli başlõ emperyalist ülkelerde bulunan, ancak 
kollarõ ise geri bõraktõrõlmõş ülkelerdeki egemen sõnõflarla kaynaşmõş birer 
ahtapotlara benzeyen çokuluslu tekelleri görmezlikten gelecek olursak, doğru 
çözümlemelere ve sonuçlara varmamõz olasõ değildir.

Çokulusluluğun gerçek yüzü, bu tekellerin kendi ideologlarõnca da 
oldukça iyi bir biçimde tanõmlanmaktadõr;

«...Ticari açõdan, insanlar arasõndaki sõnõrlarõn yapay olduğunu 
anlamanõn zamanõ gelmiştir... Sizin mallarõnõzõ alabiliyor ve satabiliyorsa, bir 
insanõn hangi bayrak altõnda yaşadõğõ o kadar önemli midir?»

«Ulus temeline dayalõ devlet düşüncesinin yerini ekonomik örgütler 
alacaktõr. Geleneksel ticaret, öneminin çoğunu yitirecek, değiştirecek ve yerini 
çokuluslu şirketler arasõndaki ticarete bõrakacaktõr...»

Burada üzerinde durulmasõ gereken nokta çokuluslu tekellerin 
azgelişmiş ülkelerdeki yatõrõmlarõdõr :

«...Azgelişmiş bir ülkeye çokuluslu şirketlerin yatõrõm yapmasõnõn asõl 
amacõ, bu ülkeleri pazar olarak ellerinde bulundurmak ve yeni pazarlar elde 
etmektir. Yani, çokuluslu tekellerin azgelişmiş ülkelerdeki yatõrõmlarõnõn ana 
amacõ, bu ülkelerin işçi sõnõflarõnõn yarattõğõ artõk - değere el koymak değil, bu 
ülkelere tekel fiyatõyla (yani değerlerinin çok üstünde fiyatlarla) mal satõp bu 
ülkelerin ürünlerini değerlerinin altõnda fiyatlarla satõn almaktõr...»

Bu yapõtõn birçok bölümünde değinilen gerçekleri kanõtlayan sayõsõz 
veriler vardõr. Ancak biz, burada 1975 yõlõnõn ilk altõ ayõna ilişkin sayõsal verileri 
vurgulamayõ yararlõ görüyoruz. Devlet İstatistik Enstitüsü�nden edindiğimiz 
bilgilere göre, 1975 yõlõnõn Ocak - Haziran aylarõnõ kapsayan ilk altõ ayõnda; 28 
bin tonu kalsine edilmiş 4750 tonu da ham olmak üzere, toplam 37750 ton 
magnezit ihraç edilmiş, karşõlõğõnda ise 90 milyon liralõk döviz edinilmiştir. 
Buna karşõlõk yine aynõ süre içinde, 4300 tonu magnezit ateş tuğlasõ, 3800 
tonu da krom - magnezit tuğlasõ olmak üzere toplam 8100 ton refrakter 
malzeme ithal edilmiştir. Bu ithalin karşõlõğõnda ise yaklaşõk olarak 50 milyon 
liralõk bir ödeme yapõlmõştõr. İşin can alõcõ noktasõ şudur ki, ihracatõn % 80'i 
Avusturya�ya (ki bu ihracat, tümüyle bir çokuluslu tekelin yurdumuzdaki alt 



kuruluşu olan Magnezit A.Ş. tarafõndan gerçekleştirilmiştir.) olurken ithalatõn 
da yaklaşõk olarak % 70'i yine aynõ ülkeden, yani Avusturya'dan sağlanmõştõr. 

Basit bir hesaplama ile tonunu 2750.� Liradan ihraç ettiğimiz 
magneziti, işlenmiş olarak 2,5 katõ bir fiyatla, yani 6200.� Liraya ithal 
etmişiz... Görüldüğü gibi, burada çifte sömürü söz konusudur. Gerçek 
değerlerinin çok altõnda fiyatlarla ihraç edilen magnezit (ham ve kalsine 
edilmiş), aynõ ülkeden, bu kez gerçek değerlerinin çok üstünde fiyatlarla 
işlenmiş olarak satõn alõnmõştõr.
 Bütün bu olgular, temelde Türkiye'nin içinde bulunduğu emperyalist - 
kapitalist sistemin kendinden kaynaklanmaktadõr. Ve bu sistem içinde 
kalõndõğõ sürece de bu olgu sürecektir. Bütün bu gerçekler orta yerde 
dururken, �bütünüyle yerli sermaye� gibi nitelendirmelerle, magnezit alanõnda 
bir yerlere varõlabilmesi bizce olasõ görülmemektedir. Çünkü biliyoruz ki;

«Yeraltõ ve yerüstü kaynaklarõnõn kullanõlabilir hale getirilmesinde 
yabancõ sermaye yatõrõmõnõn olmamasõ, bu alanda emperyalist sömürünün 
olmamasõ anlamõna gelmez. Emperyalist - Kapitalist sistemin bir parçasõ 
olarak sürdürülen ticari ilişkiler, hammaddeler alanõnda da sömürünün 
sürdürülmesine olanak tanõr. Eğer üretilen bir maddenin önemli bir bölümü 
Emperyalist - Kapitalist piyasa sistemi içinde alõcõ bulacaksa, karşõsõnda dev 
tekelleri görecek ve değişim bu tekellerin belirlediği fiyatlardan 
gerçekleşecektir...»

«(Bu nedenle)... Bir kamu iktisadi teşebbüsünün üretip ihraç ettiği 
maden bile emperyalist sömürünün gerçekleşme alanõ olabilir. Bu sömürünün 
somut görünümü ihracat fiyatlarõnõn genel ithalat fiyatlarõ kadar artmamasõ ve 
hatta düşmesidir...»
  Başta demir - çelik sanayii olmak üzere, çimentodan kimya sanayiine, 
kağõt sanayiinden suni gübre yapõmõna, kauçuk yapõmõndan ilâç sanayiine, 
şeker rafinasyonundan tekstil sanayiine ve boya yapõmõndan patlayõcõ madde 
yapõmõna dek sonsuz kullanõm alanõ olan magnezyum bileşiklerinin hemen 
hemen tümüne yakõn kõsmõnõn ithal edildiği göz önüne alõnõrsa, Türkiye'nin 
sahip olduğu magnezit yataklarõnõn önemi daha bir anlamlõ çizgiye gelir.

Yapõlan araştõrmalara göre, Türkiye'nin ihraç ettiği yarõ işlenmiş ve ham 
magnezit miktarõ, bugün için en azõndan tüketilen krom - magnezit tuğla 
miktarõnõn üç - dört katõnõ üretecek ya da karşõlayacak boyuttadõr. Günümüzde 
krom - magnezit tuğlalarõ, başta Karabük ve Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarõ 
olmak üzere; M.K.E. Etibank Ergani ve Murgul İşletmeleri, Çimento 
Fabrikalarõ T.A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fab. TAŞ. v.b. sanayii birimlerinde 
tüketilmektedir. Bu sanayii birimlerinin, 1966 - 1970 yõllarõ arasõnda yõlda 
ortalama 10700 ton krom - magnezit tuğlasõ satõn aldõklarõ, yapõlan piyasa 
araştõrmalarõnõn bir ürünü. Yine yapõlan araştõrmalara göre; yurt içi toplam 
tüketim miktarõ, 1975 yõlõ için 21,8 - 24,7 bin ton, 1976 yõlõnda ise 22,3 - 25,2 
bin ton olarak tahmin edilmiştir. Bu değerlere İskenderun Demir - Çelik'in 
tüketeceği 10000 ton/yõllõk tüketim hacmi dahil değildir. Bu değer de 
eklendiğinde, Türkiye'nin 1975'de yani içinde bulunduğumuz yõldan itibaren 
30 000 ton/yõl'õn üzerinde krom - magnezit tuğla tüketeceği tahmin 
edilmektedir. Oysa, yukarõda da vurgulandõğõ gibi, bu tüketim miktarõ, yarõ 
işlenmiş ve ham olarak ihraç ettiğimiz magnezit miktarõ yanõnda önemsiz 
kalmakta, ihraç edilen bu magnezit miktarõ ile bugünkü refrakter malzeme 
tüketiminin dört - beş katõnõ üretmek olasõdõr.

Öte yandan Sümerbank'õn Konya'daki tuğla fabrikasõ faaliyete geçtiği 
1969 yõlõndan bu yana üretimi, hiç bir zaman 10000 ton/yõl'õn üzerine 



çõkmamõştõr. Oysa bu fabrika yurt için tuğla tüketimini karşõlamak amacõyla 
kurulmuştur...
Biraz da magneziti beş yõllõk kalkõnma planlarõnda incelemek yararlõ olacaktõr. 
1., 2 ve. 3. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ'na göz atõldõğõnda şu ilginç gelişmeler 
görülür;
1. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ'nda, önce;

�Çõkarõlan madenlerin olabildiğince çoğunun yurt içinde işlenerek 
değerlendirilmesi...�
denmekte, ardõndan da,

�Yurdumuzdaki madenleri, ulusal yarara en uygun olarak işletmek, 
kendi gereksinmelerimizi karşõlamak, dõş piyasalarda arananlardan ne kadarõ 
satõlabilirse o kadarõnõ ihraç etmek hedefimizdir...� denmektedir. Son alõntõdaki 
«ulusal yarar» deyimi, sõnõfsal içerikten yoksun olduğu gibi, soyut, yani hîç bir 
anlamõ olmayan bir kavramdõr.

Ve bu 1. Beş Yõllõk Planda, magnezit için üretim talep ve projeksiyonu 
yapõlmadõğõ gibi, yatõrõmlarõn planlamasõnda da arama ve geliştirme yatõrõmlarõ 
kapsama alõnmamõştõr.

2. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ'nda ise, magnezite özel bir önem verilmiştir (!);
 «...Bilinen önemli kaynaklarõn işletilmeye ve pazarlamaya hazõr 

olanlarõndan, bakõr, petrol, boksit, linyit, volfram, magnezit, borasit ve civa, 
ikinci Beş Yõllõk Plan döneminde harekete geçirilecektir...»
Bu ilkenin ardõndan şunlar denmektedir :

«...Büyük yatõrõm ve işletmecilik gerektirmeyen çeşitli ve ihracata 
yönelebilecek yatõrõm fõrsatlarõ da madencilik sektöründe mevcuttur. 
(Magnezit, barit, flürit, amyant, mermer, zõmpara v.b.) Bu imkânlarõn özel 
sektör tarafõndan değerlendirilmesi için etkin finansman kaynaklarõ 
sağlanacaktõr.»
Ne var ki, bu dönem, magnezit yataklarõmõza, yabancõ sermayeli kuruluşlarõn 
etkin olduğu ve üretimlerinin büyük boyutlara ulaştõğõ dönemdir. Yine bu 
dönemde yapõlan ihracat tahminlerinde, (1965 yõlõ üretici fiyat temeline göre) 
madencilik sektörü için 2. Beş Yõllõk Plan döneminde % 16'lõk bir artõş hõzõ 
tahmin edilmiş, özellikle de bor tuzu ve magnezit ihracatõnda önemli artõşlarõn 
olacağõ vurgulanmõştõr.
3. Beş Yõllõk Plan döneminde ise, magnezit için yine değişik bir öneri 
getirilmemiş, metal dõşõ madenler kapsamõna giren (ki magnezit de bu guruba 
girmektedir) madenler için şu ilke öngörülmüştür:

«...Bunlara kamu olarak önem verilmesi ve özellikle ihracata dönük 
gelişme projelerinin uygulanmasõ gerekli görülmektedir. Bunlardan özellikle 
bor tuzlarõ, magnezit ve mermer kaynaklarõnõn ihracata dönük olarak 
geliştirilmesi öngörülmektedir.»
Bir başka sayfada;

«Bor tuzlarõ, sinler magnezit, krom, tungsten ve mermer ihraç edilecek 
başlõca madenler olacaktõr.»
Yatõrõmlarõn planlanmasõnda ise;

«...Metal dõşõ madenlerde fosfat, bor tuzlarõ ve magnezit önemli 
yatõrõmlar gerektirmektedir.»
(...)

«Ham cevher yerine konsantre veya daha ileri aşamada 
zenginleştirilmiş maden ihracatõ artõrõlacaktõr...»

Görüldüğü gibi, her üç beş yõllõk planda da magnezit bir ihraç 



hammaddesi olarak kabul edilmiştir. Dõş ticaret açõğõnõ kapatma yönlü 
eğilimler, gerici tüm iktidarlarõ, yeraltõ kaynaklarõnõ birer ihraç metaõ olarak 
kabul etmeye yöneltmiştir. Magnezit kaynağõmõz da bunlardan biri olmuştur 
işte...
     Son olarak magnezit kaynağõmõzõ A.E.T. çevresinde değerlendirmek 
yararlõ olacaktõr. Son günlerde ilginç bir dönüşüm oldu : Avusturya'daki anaç 
emperyalist tekelin bir alt kuruluşu olan Magnezit A.Ş., bir yõlanõn deri 
değiştirmesi gibi geçtiğimiz aylar içinde sermayesini Batõ Alman sermayesine 
dönüştürmüş bulunmaktadõr. Bu dönüşüm; Batõ Almanya'nõn bir A.E.T. üyesi 
olmasõ nedeniyle önem kazanmaktadõr. Çünkü, Avusturya A.E.T. üyesi 
olmadõğõ için, Magnezit A.Ş. yeterince büyüme olanağõ bulamõyor, daha geniş 
boyutlarda sömürü ve talan için, Batõ Alman sermayesine dönüşmek zorunda 
kalõyordu. Bilindiği gibi A.E.T. çerçevesi içinde imzalanmõş olan Katma 
Protokol, bu konuda A.E.T.'ye üye Batõ Avrupa emperyalist ülkelere geniş 
olanaklar sağlamaktadõr.

Konu elinizdeki bu yapõtta ayrõntõlõ bir biçimde tüm boyutlarõ ile ele 
alõnmõştõr. Yapõlacak eleştiriler bizleri daha doğruya götürecektir kuşkusuz.

Birinci Bölüm

GİRİŞ
  Magnezyum, gerek metal olarak ve gerekse bileşik halinde bugünkü 
teknolojinin önemli bir hammaddesidir. 1968 yõlõnda toplam dünya hammadde 
üretiminin % 0,13 gibi önemli bir bölümü, magnezit ile karşõlanmõştõr. Bu 
değerle, magnezyum bileşiklerinden yalnõzca biri olan magnezit, 53 ticari 
hammadde çeşidi arasõndan 26'ncõ sõrayõ almõştõr. Üstelik, bu sõralamada 
magnezit; antimuan ve kromit gibi, Türkiye'nin geleneksel iki hammadde 
çeşidinden daha önde bir yerde yer almaktadõr. Tablo 1'den de anlaşõlacağõ 
gibi, magnezitin bugünkü teknoloji için, antimuan ve kromitten daha önemli bir 
hammadde çeşidi olduğunu belirtebiliriz.

Tablo 1 : Dünya kromit, bor tuzu, antimuan ve magnezit üretim değerleri ve 
toplam dünya hammadde üretimindeki paylarõ.

1968 Yõlõ
Hammadde Üretim Değeri Toplam Dünya Üretimdeki
Çeşidi (Milyon Dolar)    Oranõ (%)        Sõrasõ
Kromit78,5 0,10 28
Bor tuzu 99,3 0,13 24
Antimuan 31,3 0,04 36
Magnezit 89,1 0,12 26
Kaynak : Callot (1971) Uzkut (1974)

Metalik magnezyum ve magnezyum bileşiklerinin günümüz endüstrisindeki 
önemini kanõtlayan başka bir örnek de ABD üretim ve tüketimi olmaktadõr: 
1968 yõlõnda ABD'de, 64 milyon dolarlõk metalik magnezyum ve 80,1 milyon 
dolarlõk da magnezyum bileşikleri tüketilmiş ve çeşitli endüstri sektörlerinde 
gerçekleştirilen bu tüketimden yaklaşõk 1,1 milyar dolarlõk mamul madde elde 
edilmiştir. Başka bir deyimle, 1 dolarlõk magnezyum1 ve magnezyum bileşiği, 
yaklaşõk 76 dolarlõk bir üretimin hammadde temelini oluşturmaktadõr. Metal 
olarak magnezyumun kullanõm alanõnõ belirleyen en önemli özelliği, hafifliğidir; 



24,32'lik bir atom ağõrlõğõ ile magnezyum, alüminyumdan (26,97) bile daha 
hafif bir elementtir ve bu nedenle, giderek artan bir oranda alüminyuma 
yeğlenmektedir. Ancak, metalik magnezyum tüketimi toplam magnezyum 
tüketiminin % 9 gibi kõsõtlõ bir bölümünü kapsamaktadõr. En geniş magnezyum 
tüketimi, magnezyum bileşikleri şeklinde gerçekleşmektedir (MgO, tekrar 
çökeltilmiş MgC03, Mg(OH)2 MgCI2 MgSO3 v.s.) Bütün bunlarõn başõnda, 
toplam tüketimin % 80'ini kapsayan ve magnezya adõ verilen MgO 
bulunmaktadõr. Çünkü MgO, yüksek ergime noktasõ nedeniyle refrakter 
malzeme endüstrisinin en önemli hammaddelerinden biri durumundadõr.

İşte bu magnezyanõn ve bütün diğer magnezyum bileşiklerinin en 
önemli kaynağõ MAGNEZİT'tir. MAGNEZİT, bir magnezyum karbonat minerali 
olup, doğada oldukça sõk rastlanan bileşiklerden biridir. Ancak, magnezite, 
doğada kullanõm alanlarõnõn gereklerine uygun özelliklerde rastlamak oldukça 
güçtür. Bu güçlük kendini özellikle kimyasal bileşimde ve fiziksel yönden belli 
etmektedir. Herhangi bir yabancõ elementin % 0,1 oranõnda az ya da çok 
bulunmasõ, koyu renk, iriliği v.s. gibi öğeler, bir magnezitin ekonomik olarak 
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda en önemli etken durumuna 
gelebilmektedir. Yurdumuz, dünyanõn en temiz magnezitlerini bünyesinde 
bulundurmasõ yönünden şanslõ bir ülkedir. Türkiye kökenli magnezitlerden, en 
kaliteli ürünleri yapmak ve Türkiye magnezitlerini en iyi şekilde 
değerlendirmek olanaklarõ vardõr. Oysa, Türkiye, geri bõraktõrõlmõş bir ülke 
olarak, bağlõ bulunduğu emperyalist kapitalist sistem içindeki konumu gereği, 
sahip olduğu değerli magnezit yataklarõnõ emekçi halkõn yararõna değil, 
emperyalistlerin (uluslararasõ tekelci burjuvazinin) güdümüne terk etmiştir. Bu 
olgu doğal bir olgudur... Çünkü;

«...Emekçi halkõn olan doğal kaynaklarõn emperyalistler tarafõndan 
sömürülmesi, yurdumuzdaki sõnõflar arasõ ilişkilerden soyutlanamaz; sõnõflar 
arasõndaki sömürü ilişkilerinden ayrõ olarak düşünülemez. Bunun en önemli 
nedeni, emperyalistlerin yurt içindeki egemen sömürücü sõnõflarla işbirliği 
içinde olmasõ ve sömürülerini (ki doğal kaynaklarõn sömürülmesi genel 
anlamdaki emperyalist sömürünün ancak bir yönüdür) bu yolla 
sürdürmeleridir...»

Özellikle 1960'lardan sonra, ülkemizde emperyalist tekellerin girişimleri 
hõzlanmõştõr. Bu tekeller, ülkede oluşturduklarõ alt kuruluşlar kanalõyla, kõsa 
sürede magnezit talanõnõ başlatmõşlardõr. Ham olarak (daha sonra yarõ 
işlenmiş olarak) dõşarõda bulunan anaç emperyalist tekellere bu alt 
kuruluşlarca ihraç edilen magnezitin, anaç emperyalist tekellerce nasõl 
değerlendirildiği, ilerdeki bölümlerde geniş olarak anlatõlacaktõr. Bu alt 
kuruluşlarõn yaptõklarõ magnezit ihracatlarõndan dolayõ, yerli tekelci 
sermayenin örgütlerince (İstanbul Sanayii Odasõ) yõllardõr madalyalarla 
ödüllendirilmeleri, magnezit yataklarõmõzõn kutsal ittifaklar (!) adõna talanõnõn 
en somut kanõtõ olmuştur. Sömürücü sõnõflar ittifakõ (Uluslararasõ tekelci 
sermaye ile yerli tekelci sermaye), emekçi halkõmõzõn olan magnezitlerin bir 
daha geri gelmeyecek biçimde akõp gitmesini doğurmuştur ve bu akõp gitme 
sürmektedir... Salt bu olgu, ülkemiz yeraltõ kaynaklarõnõn, içinde 
bulunduğumuz emperyalist - kapitalist sistemdeki emperyalistler için ne anlam 
taşõdõğõnõ vurgulamaya yetmektedir.

Bugüne dek yurtsever teknik elemanlar bir anlamda magneziti ihmal 
etmişlerdir. Bor tuzlarõ, fosfat ve petrole ilişkin her türlü sömürü, açõğa çõkarõlõp 
gözler önüne serilmiş olmasõna karşõn; magnezit, kenarda - köşede 
unutulmuştur. Bu çalõşmanõn bir amacõ da, bu boşluğu doldurmaya çalõşmak 



olacaktõr. Magnezitin ekonomi - politiğine, yurtsever teknik elemanlarca 
gösterilen bu genel ihmal, diğer yandan bilimsel ve teknik yayõndaki ihmalle 
de birleşince, magnezit daha da karanlõkta kalmõştõr. Türkiye magnezit 
yataklarõnõn ve madenciliğinin tarihsel gelişimini ve güncel durumunu 
tanõmlayan yayõnlanmõş yerli yapõt, hemen hemen yok denecek kadar azdõr. 
M.T.A. Enstitüsü'nde magneziti konu alan elliye yakõn rapor, magneziti bir 
bütün olarak gündeme getirecek nitelikte değildir. Çoğunluğu eski yõllarda 
yapõlan çalõşmalarõn raporlarõ olup, bir çoğu da birbirinin tekrarõ niteliğindedir. 
Başkaca da yerli yayõn yoktur denebilir... Bu durumda magnezit yataklarõmõzõn 
son konumlarõ hakkõnda bilgi edinebilmemiz için Polonya dilini öğrenmemiz 
gerekiyor. Çünkü, Türkiye magnezitleri hakkõnda son yayõn, Mater. 
Ogniotrwale Dergisi'nde ve F. Bicsiek - R. Palubicki adlarõndaki iki Polonyalõ 
tarafõndan gerçekleştirilmiştir. Bugüne dek yapõlan arama çalõşmalarõ sonucu 
7.92 milyon ton gibi, dünya magneziti rezervleri karşõsõnda hiç sayõlabilecek 
bir miktarda rezervin saptanmõş olmasõndan, yerli tekelci sermaye ile 
uluslararasõ tekelci sermaye ittifakõnõn magnezit aramalarõna gerekli önemi 
vermediği sonucu çõkarõlmamalõdõr. Bu önemsememe, dünya magnezit 
rezerv, üretim ve pazarõnõ ellerinde tutan emperyalist tekellerin kendi 
programõnõn gereğidir. Koşullarõn değişimi halinde, yani daha fazla magnezit 
üretiminin gerekliliğinde, daha büyük rezervlere doğru adõmõn atõlmasõ 
kuşkusuzdur. Bugün için genel değerlendirme, Türkiye'deki saptanmõş 
rezervlerin yeterli olduğunu ortaya çõkarõyorsa, tekellerin sõkõntõya (!) girmeleri 
gereksizdir. Daha fazla magnezit gereksinimi halinde, yerli tekelci sermayenin 
arama çalõşmalarõna geçmesi gecikmeyecektir. Yapõlan planlamalar, bugün 
için Nikel'e önem vermeyi (!) yeğlemektedir. İ.B.Y.K.P.'de Nikel için özel bir 
proje lanse edilirken, magnezit için böyle bir projeye gereksinme 
duyulmamõştõr. Çünkü maden ihracatõnõn % 10 gibi önemli bir bölümünü 
magnezit kapsamaktadõr. Bu büyük değer, yani magnezit üretiminin bu 
boyutu, sömürücü ittifaka magnezite ilişkin bir projeyi gereksindirmiyor.). 
Bugün için magnezit, bor tuzu gibi Türkiye'nin geleneksel ihraç hammaddesi 
durumuna gelmiştir. Türkiye'nin toplam maden üretimindeki payõ, son 12 yõl 
içinde % O'dan % 2'ye çõkmõş; toplam maden ihracatõndaki payõ ise, 1971 
yõlõnda % 10,8'e ulaşmõştõr. Bu sayõsal veriler; magnezitteki üretimle, 
Türkiye'nin, dünya hammaddeler üretiminde önemsenebilecek bir noktaya 
geldiğini vurgulamaktadõr.
Bütün bu veriler ve olgular, bugün biz yurtsever teknik elemanlarõ, magnezit 
sorununa yaklaşmayõ gerektirir yeterliktedir sanõrõz. Başlangõçta da belirtildiği 
gibi bu çelişmenizin belirleyici amacõ; magnezitteki emperyalist sömürüyü 
emekçi halkõmõzõn gözleri önüne sererek, onlarõn kurtuluş savaşõmlarõnda 
duvarõ oluşturan tuğlalardan biri olmaktõr... Çünkü, şu bir gerçektir ki, yeraltõ 
kaynaklarõmõzõn biricik gerçek sahibi emekçi halktõr ve ancak emekçi halk bu 
sömürüye son verebilir. Bu ana belirleyici amaç yanõnda, magnezit hakkõndaki 
varolan bilgi boşluğunu doldurma amacõ da ikincil olarak gündeme 
gelmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM 
DÜNYADA MAGNEZİT
2.1. DÜNYA MAGNEZİT ÜRETİMİ

Toplam dünya ham magnezit üretimi, kesin olarak bilinmemektedir. 
Bunun nedeni, SSCB, Çin, Çekoslovakya ve Kuzey Kore gibi sosyalist 
ülkelerin yanõnda ABD gibi üretici ülkelerin üretim istatistiklerini çeşitli 



nedenlerle yayõnlamamalarõdõr. Özellikle, diğer ülkelerin sayõsal değerleri 
yayõnlamamasõndan yakõnan ABD'nin bu tutumunda direnmesi ilginçtir. ABD 
ham magnezit üretimi hakkõnda yayõnlanmõş en son verilen 1963 yõlma 
ilişkindir. (Industrial Minerals, Eylül 1970) ve 471000 ton olarak verilmektedir. 
Bundan sonraki değerlerin tümü gizli tutulmuş ve yayõnlanmamõştõr.

Tablo 2'de, buna karşõn, çeşitli gelişme ve ikincil kaynaklardan 
faydalanõlarak yapõlan tahminlere dayanan, ülkelere göre bir üretim tablosu 
verilmiştir. Tahminlerde olabildiğince titiz davranõlmasõna karşõn, değerlerin 
kesin olmadõğõnõ bir kez daha belirtelim.

Tablo 2 : Dünya ham magnezit üretimi (1000 ton)

Ülke 1967 1968 1969 1970 1971
1972

Çekoslovakya*2106 2151 2100 2700
3200 3500

SSCB* 3000 3100 3200 3200
3300 3300

Kuzey Kore* 1250 1250 1250 1630 1720
1720

Avusturya 1535 1546 1608 1609 1553
1429

Çin* 800 800 900 1000 1000
1000

Yunanistan 370 448 580 746 905
931

ABD* 450 470 480 480 480
500

Yugoslavya 425 400 477 512 493
422

Türkiye 92 119 221 300 362
336

Hindistan 246 253 298 349 290
273

İspanya 123 251 229 222 226
268

Brezilya 109 138 180 236 268
271

Kanada* 100 110 120 140 160
180

Güney Rodezya*60 60 60 100 100
100

Güney Afrika80 60 48 84 79
69

Polonya 15 18 23 49 49
49

Avusturalya 24 23 23 23 18
17

Diğerleri 20 20 20 32 40
36

Toplam 10805 11317 11817 13412 14243 



14401

(1) Meksika, Kenya, Sudan, Tanzanya, İran, Pakistan, Yeni Zelanda
(*)  Tahmini değerler
Kaynak : UNO Statistics (1969)
Minerals Yearbook (1972) Industrial Minerals (1967 - 1974) DİE Yayõnlarõ

1967 - 1972 yõllarõnõ kapsayan Tablo 2'deki değerler, ayrõca Şekil 1'de 
çizilmiştir. Buna göre, 1967 yõlõnda 10,8 milyon ton olan dünya ham magnezit 
üretimi, 1972 yõlõnda % 40 artarak 14,4 milyon tona yükselmiştir. Bu artõş, 
1960 yõlõna göre (1960 yõlõnda üretim 7,5 milyon ton) % 100'e yaklaşmaktadõr. 
Bu süre içinde, toplam dünya üretimi genel olarak doğrusal bir artõş 
göstermiştir. Yalnõz 1964 ve 1970 yõllarõnda, bir önceki yõllara nazaran bu 
doğrusal gelişmeden sapan büyük artõşlar kaydedilmiştir (Şekil 1). Bu 
artõşlarõn, 1963 ve 1969 yõllarõnda, dünyadaki genel rezesyon (ekonomik 
durgunluk) yõllarõnõ izlemesi oldukça ilginçtir.

Dünya ham magnezit üretiminin ülkelere göre dağõlõmõndan şu önemli 
sonuçlar ortaya çõkmaktadõr :
- 1972 yõlõndaki toplam üretici ülke sayõsõ 26 olmuştur. Bu sayõ, 1968 yõlõnda 
17 olarak gerçekleşmiştir. Böylece 1968 - 72 yõllarõ arasõnda 7 yeni ülkenin 
daha magnezit üretimine bağlandõğõ anlaşõlmaktadõr.
- Üretici ülkeleri 3 gurupta toplamak olasõdõr :
a) Ana üretici ülkeler : Bunlar yõllõk üretimleri 1 milyon ton ve daha fazla olan 
ülkelerdir. 4'ü sosyalist blokta (Çekoslovakya, SSCB, Kuzey Kore ve Çin) ve 
diğer ikisi Avrupa ülkesi olan bu ülkelerin dünya üretimindeki toplam payõ, 
1972 yõlõ verileriyle % 82,4 olmuştur. 4 Doğu bloku ülkesinin payõ ise % 66'yõ 
geçmektedir.
b) Yõllõk üretimleri 100 000 - 500 000 ton arasõnda değişen bu ülke 
gurubunda, Türkiye'den başka ABD, Yugoslavya, Hindistan, İspanya, 
Brezilya, Kanada ve Rodezya bulunmaktadõr. Bu ülkelerin dünya 
üretimlerindeki paylarõ % 16,3 (1972 yõlõ) olarak gerçekleşmiştir.
c) Sayõlarõ 12 olan bu ülke gurubu ise, dünya üretiminin % 1,5 gibi küçük bir 
bölümünü karşõlamaktadõr.
- Üretici ülkeler içinde 1967 - 1972 yõllarõ arasõndaki zamansal gelişmede en 
önemli artõşõ, nicelik yönünden Çekoslovakya (1967 - 72 yõllarõ arasõnda 1,4 
milyon tonluk artõş), oran olarak da Türkiye gerçekleştirmiştir : Türkiye söz 
konusu yõllar arasõnda üretimini 4 katõ artõrabilmiştir.

Dünya ham magnezit üretiminin magnezit yatak tiplerine göre dağõlõmõ 
hakkõnda kesin bir değer vermek oldukça güçtür. Elimizdeki kõsõtlõ değerlere 
göre bir tahmin yapmak gerekirse, 1967 yõlõnda % 10 dolayõnda olan jel-
magnezitin payõ, 1972'de 1,3 misli artarak % 13'e ulaşmõştõr. Bu ise nicel 
olarak, % 100'lük bir artõş demektir; çünkü 1967 yõlõnda jelmagnezit üretim 
tutarõ 1 milyon ton dolayõnda olurken, 1972'de bu değer 2,6 milyon tona 
ulaşmõştõr. Bu da, jelmagnezitin giderek artan önemini belirtmesi yönünden 
ilginç bir gelişmedir. Öte yandan, dünya jelmagnezit rezervlerinin toplam 
dünya rezervlerindeki çok küçük oranõ göz önüne alõnõrsa, ileride 
jelmagnezitin dünya magnezit üretimindeki bu öneminin nemi göreli ve hem 
de mutlak olarak artacağõnõ söyleyebiliriz. Jelmagnezit kökenli üretimin dünya 
üretimindeki rolünün giderek artõrmasõnõn en önemli iki nedeni vardõr : 



Bunlardan biri, son yõllardaki çelik üretim yöntemlerindeki gelişmeler ve diğeri 
de 1973 yõlõ sonunda ortaya çõkan enerji bunalõmõdõr. Bilindiği gibi, çelik üretim 
yöntemlerindeki en önemli gelişme, LD, Kaldo gibi oksijen konverter 
yöntemlerinin önemini giderek arttõrarak, hemen hemen tek üretim yöntemi 
haline gelmesidir. Açõk oksijen konverterlerinin özelliği ise, yüksek 
sõcaklõklarda çalõşmasõ ve bu nedenle yüksek sõcaklõklara dayanõklõ tuğla 
gerektirmesidir. Aynõ şey, önemini en az oksijen konverterleri kadar 
arttõrmakta olan elektrik ark fõrõnlarõ için de geçerlidir. Pek yakõn zamana 
kadar, bu tesislerde magnezit tuğlalarõna göre çok daha ucuz ancak 400 - 500 
şarja dayanabilen dolomit tuğlalarõ yeğleniyordu. Japonya'da yapõlan bir 
araştõrma sonucunda, salt magnezitten yapõlan tuğlalarla ortalama 1200 şarjõn 
gerçekleştirilmesi ile bir anda bu tür tuğla çeşitlerine olan talep artmõş ve 
böylece ortaya magnezit tuğla kõtlõğõ çõkmõştõr. Bu da fiyatlarõn önemli oranda 
artmasõna neden olmuştur. 

Buna karşõn, oksijen konverterlerindeki magnezit tuğla kullanma oranõ, 
ülkeden ülkeye değişmektedir. Örneğin, bu tür tuğlalarõn Japonya, ABD ve 
Batõ Almanya'da, İngiltere'ye kõyasla daha fazla kullanõldõğõ bilinmektedir. 
Dünya magnezit piyasasõndaki darlõk, daha çok jelmagnezit kökenli ürünleri 
etkilemiştir. Bunun da nedeni, jelmagnezitten elde edilen refrakter 
malzemelerin daha yüksek sõcaklõklara ve daha uzun süre (Bor bakõmõndan 
saf ve özgül ağõrlõklarõnõn yüksek olmasõ nedeniyle) dayanabilmeleridir. 
Ancak, jelmagnezit kökenli refrakter malzemelere olan bu talep artõşõndan 
doğan fiyat artõşlarõ, Türkiye gibi ham magnezit üreticilerine, tuğla üretici dev 
emperyalist tekellerin izin tanõdõğõ oranda iletilmiştir, ileride de belirtileceği 
gibi, jelmagnezit kökenli magnezit tuğla fiyatlarõ 2,5 katõ artarken, aynõ kökenli 
ham magnezit ve sinter fiyatlarõndaki artõş çok az kalmõştõr. Kanõmõzca, bu 
olgunun nedeni, günümüz emperyalist sömürü yöntemlerinde yatmaktadõr. 
Bilindiği gibi, doğal kaynaklar sömürüsünde başlõca iki temel yöntem 
gözlenmektedir. Bu yöntemlerden birincisine önceki sayfalarda değinmiştik. 
Ancak biz burada her iki yöntemi de ana hatlarõ ile tekrar anlatmayõ yararlõ 
buluyoruz  :

«İlk yöntem, emperyalistlerin ülkede doğrudan yatõrõm yapmalarõdõr. 
Emperyalistler azgelişmiş bir ülkede doğrudan doğruya yatõrõm yapar, yani 
belli bir bölgede maden üretme ayrõcalõğõnõ elde eder, kendi ülkesinden 
gerekli olan malzemeyi getirir, madenin bulunduğu ülkeden ucuz işgücü 
sağlar ve elde ettiği madenleri kendi ülkesine gönderir...»

«Emperyalist sömürünün doğal kaynaklar alanõnda uyguladõğõ ikinci ve 
daha karmaşõk bir yöntem de pazar ilişkilerinden doğar ve tekelci sermayenin 
niteliğinin bir gereğidir. Bilindiği gibi, tekelci kapitalizm (yani emperyalizm) 
döneminde belirleyici olgulardan biri, mallarõn değerlerine eşit fiyatlarla 
satõlmamasõdõr.
  Emperyalist tekellerin ürettikleri mallar, değerlerinin üstünde fiyatlarla 
satõlõr, emperyalist tekellerin küçük üreticilerden; satõn aldõklarõ mallar 
değerlerinin altõnda fiyatlardan işlem görür. Mallarõn gerçek değerleri (yani 
içerdikleri toplam toplumsal emek tutarõ) ile satõş fiyatlarõ arasõndaki fark, tekel 
kârõdõr ve tamamõyla «tekel» olma niteliğinden kaynaklanmaktadõr. 
Emperyalist-kapitalist sistem döneminde ise, üretim ve dağõtõm alanõnda 
tekeller egemendir. Azgelişmiş ülkelerde üretilen mallarõn fiyatlarõ da 
emperyalist tekellerin egemen olduğu bir pazarda, bu emperyalist tekeller 
tarafõndan belirlenir. Bu nedenle, belli bir madenin üretiminde emperyalist 
tekellerin doğrudan doğruya yatõrõmõnõn olmamasõ, bu alanda emperyalist 



sömürünün olmamasõ anlamõnda yorumlanmamalõdõr. Eğer ihracata dönük 
maden üretiminde dünya pazarlarõndaki alõcõlar emperyalist tekellerse ve 
dünya fiyatlarõnõ bu tekeller belirliyorsa, bu madenler doğrudan doğruya 
yaptõklarõ yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõn ürünü olmasa bile bir sömürü 
aracõdõr. Bu madenler gerçek değerlerinin altõnda fiyatlarla, emperyalist 
tekellerin kendi çõkarlarõna uygun olarak belirledikleri fiyatlardan satõn 
alõnacaktõr ve emperyalist yatõrõm olmasa bile emperyalist sömürü pazar 
ilişkileri aracõlõğõyla gerçekleşecektir.»

İşte bu ikinci temel sömürü yöntemi nedeniyledir ki «... Jelmagnezit 
kökenli refrakter malzemelere olan bu talep artõşõndan doğan fiyat artõşlarõ, 
Türkiye gibi magnezit ve sinter magnezit üreticilerine, tuğla üretici dev 
emperyalist tekellerin izin tanõdõğõ oranda iletilmiştir...» Ve bu nedenledir ki 
«...Jelmagnezit kökenli magnezit tuğla fiyatlarõ 2,5 katõ artarken, aynõ kökenli 
ham magnezit ve sinter magnezit fiyatlarõndaki artõş çok az kalmõştõr...» Kaldõ 
ki Türkiye magnezitleri üzerinde her iki sömürü yöntemi birden söz 
konusudur. Bir yandan emperyalist tekellerin doğrudan yatõrõmõ, diğer yandan 
yukarõda sözünü ettiğimiz ve ikinci sömürü yöntemi olarak belirlediğimiz, 
«tekel» olma özelliklerinden ötürü doğurduklarõ sömürü... Bu açõdan magnezit 
üzerindeki sömürü çok yoğundur.

Tüm bu veriler, şu gerçeği bir kez daha kanõtlamakta ve 
vurgulamaktadõr; üretim ilişkilerinde köklü dönüşümler olmadan, salt yabancõ 
sermaye yatõrõmlarõ üzerinde, şu ya da bu şekilde belli kõsõtlamalarla 
emperyalist sömürü ortadan kaldõrõlamaz. Diyelim ki Türkiye, jelmagnezitin 
ham ya da yarõ mamul şekilde pazarlamasõnõ yasaklayõp, ancak mamul 
madde haline getirerek piyasaya sunulabileceği kararõnõ verdi... Bir başka 
deyişle, yabancõ yatõrõm üzerinde bu biçimde bir kõsõtlamaya gitti... Bu 
kõsõtlama, olsa olsa, bu tür bir olgudan ötürü doğacak katma değerin, 
Türkiye'de kalmasõnõ sağlar. İşte o kadar... Yoksa, yukarõda değindiğimiz 
temel yöntemlerden ötürü emperyalist sömürü ortadan kalkmaz. Kaldõ ki, 
mamul madde üretimine geçilmesi, Türkiye emperyalist - kapitalist sistem 
içinde kaldõğõ sürece bir anlam taşõmayacaktõr. Fiyatlarõn tekellerce saptandõğõ 
gerçeği, bu anlamsõzlõğõn nedenini açõklar niteliktedir.
Tüm bu nedenlerden ötürü magnezit üzerindeki yoğun sömürü ile birlikte tüm 
doğal kaynaklar üzerindeki sömürü; ancak ve ancak, emperyalist - kapitalist 
ilişkilere son verilmekle ortadan kalkacaktõr. İşte o zaman Türkiye, dünyada 
az bulunur olan jelmagnezitini en verimli biçimde değerlendirecek, onu 
emekçi halkõn yararõna sunacaktõr. Jelmagnezit kökenli refrakter malzemelerin 
tartõşmaz rakipsizliği, ona rakip diğer magnezit çeşitlerinden elde edilen 
malzemelerin doğal kusurlarõndan doğmaktadõr. Örneğin, demir içeren spat 
magnezit kökenli refrakter malzemeler, 1960 yõllarõndan önce en önemli çelik 
üretim yöntemleri için (Bessemer ve açõk konverter yöntemleri) ideal özellikler 
taşõmaktaydõ. İçerikteki demir, kalsinasyon ve sinterleşme sõcaklõğõnõn 
düşmesine, dolayõsiyle enerji tasarrufuna, oldukça yüksek CaO ve Si02 
miktarlarõ ise MgO tanelerinin daha kolay sinterleşmesine yardõmcõ 
olmaktaydõ. Ancak bu tuğlalarõn, daha önce, avantajõnõ oluşturan yüksek 
demir, silis ve kalsiyum oranlarõ nedeniyle, yüksek sõcaklõk mukavemetleri ve 
dayanõklõlõklarõnõn kõsõtlõ olmasõ, onlarõ, bu özellikleri gerektiren oksijen 
konventer ve elektrik ark ocaklarõ için sakõncalõ duruma düşürüyordu. Aynõ 
şey, yukarõda da belirtildiği gibi, deniz suyu kökenli magnezyum refrakter 
malzemeleri için de söz konusudur : Önceleri yoğunluğun düşük olmasõ 
olumsuz bir etken olmuş, fakat bu sakõnca, çift sinterleme ve pelletleme 



yöntemi ile maliyetin önemli oranda artmasõ pahasõna giderilebilmiştir. Yüksek 
kalsiyum ve silis oranlarõ da daha saf ve kaliteli kireçtaşõ ya da dolomit katkõsõ 
kullanõlarak ortadan kaldõrõlabilirken; deniz suyu magnezitlerinin doğal özelliği 
olan yüksek bor oranlarõ en büyük olumsuz etken olmaklõğõnõ korumuştur. 
Boru gidermek için uygulanan yöntemler (ç/s oranõnõ 2/1'e ayarlamak, 
sinterleme sõcaklõğõnõ 2000° C'nin üstüne çõkarmak v.s.) ise maliyetleri % 70'e 
yakõn bir oranda arttõrarak ekonomiklik sõnõrõnõ aşmõştõr. 

Bütün bu nedenler, jelmagnezit yataklarõnõn önemini büyük ölçüde 
arttõrmõş, 1973 yõlõ sonunda ortaya çõkan enerji bunalõmõ ise, onu eşdeğer 
kaynaklar içinde rakipsiz duruma getirmiştir. Petrol fiyatlarõnõn 3 - 4 kat 
artmasõ, daha yoğun enerji tüketimine dayanan deniz suyu kökenli refrakter 
malzemeleri maliyetlerinin, aynõ oranda olmasa bile, önemli oranda artmasõna 
neden olarak bu durumu doğurmuştur.

Bütün bunlarõn sonucu, rafrakter malzeme üretimini elinde bulunduran 
emperyalist tekellerin, jelmagnezit yataklarõna olan ilgisi artmõş ve bu 
kaynaklarõn ortak değerlendirilmesi için gösterdikleri çabalar yoğunlaşmõştõr.

2.2. DÜNYA MAGNEZİT KAYNAKLARINA TOPLU BİR BAKIŞ
Dünya magnezit ekonomisini daha iyi tanõyabilmek için, varolan 

magnezit kaynaklarõnõn bilinmesinde yarar vardõr. Bu nedenle, dünya 
magnezit üretiminin % 90 gibi bölümünü karşõlayan ülkelerin durumu 
tanõtõlmaya çalõşõlacaktõr.

Çekoslovakya
1972 yõlõnda 3,5 milyon tonluk bir üretimle dünya üretiminin % 

24'ünden fazlasõnõ karşõlayan Çekoslovakya, Avusturya ile birlikte dünyada ilk 
magnezit üretiminin gerçekleştirildiği ülkedir. Yataklar, Slovakya'daki Lesenek 
ve Kosice arasõndaki geniş bir alana yayõlmõştõr. Elde edilen tüm cevherler, iri 
kristalli spat magnezit tipinde olup, % 8'den fazla (Fe) içerir ve (broynerit) adõ 
altõnda anõlõr. En büyük yataklar, bölgenin orta bölümündeki Jelsava 
yakõnõndaki Dubrava Masifi üzerindedir. En önemli magnezit yataklarõ, 
bölgenin Doğu yöresinde, Bonkov; orta yöresinde, Mikova ve Jediovec ve 
Batõda da Podrecany�dir.
Çekoslovakya'nõn tüm magnezit madenciliği ve endüstrisi, devletin bir 
kuruluşu olan Slovenska Magnesitove Zavody şirketinin elindedir. Yataklardan
elde edilen ham cevherler, ağõr sõvõ ayõrõm yöntemi ile zenginleştirildikten 
sonra kalsine edilir. Flotasyon yalnõzca Lovinobanana'daki tesiste 
uygulanmaktadõr. Elde edilen magnezit konsantreleri, Jelsava, Kosice, 
Loyinova, v.s. gibi şehirlerde bulunan tesislerde kalsine edilir. 1972 yõlõnda 
Çekoslovakya'da 629000 ton sinter magnezit üretilmiştir. Tüm refrakter 
malzeme üretimi de devlet kuruluşunun elindedir. Çeşitli tesislerde 20'den 
fazla refrakter malzeme türü üretilmektedir. En kalitelileri, Lovibana 
yatağõndan elde edilir.
Elde edilen sinler magnezitin yaklaşõk % 40'õ, refrakter ürünlerin de % 30'u 
ihraç edilir. En önemi-II alõcõlarõ, Batõ Almanya ve Doğu Bloku ülkeleridir.

Sovyetler Birliği
1972 yõlõnda 3,3 milyon tonluk bir üretimle dünyanõn ikinci büyük 

üreticisi olan SSBÇ, aynõ zamanda dünyanõn ABD'den sonra ikinci büyük 
tüketicisidir. En önemli yataklarõ Prallar'da Ufa eyaletindeki Satka ve 1970 
yõlõnda bulunmuş olan Doğu Sibirya'daki Savinsk'tir. Satka yatağõ cevheri, 



özellikleri yönünden, Avusturya cevherine benzer ancak demir oranõ daha 
düşüktür. Bu yatakta % 46 MgO içeren cevherden 250 milyon tonluk bir 
rezerv saptanmõştõ. Savinsk yatağõ rezervleri ise 2000 milyon ton olarak 
verilmekte ve bu yatak, dünyanõn en büyük magnezit yatağõ olarak 
nitelendirilmektedir. Tüm magnezit yataklarõ ve endüstrisi devlete ait tek bir 
kuruluşun elindedir. Sinter magnezit ve refrakter malzeme tesisleri genellikle 
cevher yataklarõnõn yakõnõndadõr. Üretilen ürünlerin çoğunluğu yurtiçinde 
tüketilir. Belirli bir kõsmõ özellikle mamul madde halinde Doğu Bloku ülkelerine 
ihraç edilir.

Kuzey Kore Cumhuriyeti
İri kristalli spatik magnezit yataklarõ, Kankyo eyaletinde bulunmaktadõr. 

MgO oranõ % 45.5 olarak bilinmektedir. Bu yataklar sayesinde Kuzey Kore 
yõllõk 1,72 milyon tonluk bir üretimle dünyanõn üçüncü büyük üreticisi haline 
gelmiştir. Üretilen sinler ve kostik kalsine magnezitin büyük bir bölümü içte 
tüketildikten sonra, ihraç edilmektedir. Bunun yanõnda Kuzey Kore, 3,0 milyar 
tonluk bir magnezit rezervine sahiptir ve bu özelliğiyle Çin'den sonra dünyada 
ikinci zengin ülkedir 

Avusturya
1972 yõlõ üretimi 1 429 bin ton olan Avusturya, dünyanõn 4. büyük 

magnezit üreticisi olduğu gibi, ayrõca magnezit madenciliği ve endüstrisinin ilk 
uygulandõğõ ülkedir. Ülke magnezit madenciliği ve refrakter malzeme 
endüstrisi iki büyük tekelin elindedir :
Veitscher Magnesitmerke AG ve Oesterreichisch � Amerikonische Magnesit 
AG.
Birinci kuruluşun en önemli magnezit yatağõ, Steiermark'daki Muerz'dür ve bu 
yatak aynõ zamanda dünyanõn en eski magnezit madenidir. 1881 yõlõnda 
işletmeye açõlan bu yatak halen de işletilmektedir. Veitscher şirketinin diğer 
magnezit madenleri, Trieben ve Breitenau yakõnlarõndadõr. Kraubath 
yakõnõndaki yataktan elde edilen cevher ise yalnõzca kostik magnezit 
üretiminde kullanõlmaktadõr. Şirket, yataklar çevresindeki 4 tesiste, 300000 
ton/yõllõk sinler magnezit ve 150.000 ton/yõllõk kostik kalsine magnezit olmak 
üzere toplam 450000 tonluk bir magnezit üretim kapasitesine sahiptir. Ayrõca, 
kuruluş, 40 ayrõ çeşit magnezit kökenli refrakter malzeme üretip dünyanõn 
çeşitli ülkelerine pazarlamaktadõr.
Avusturya üretimini gerçekleştiren ikinci büyük kuruluş ise OEAMAG, 1908 
yõlõnda, ülkenin Güneyindeki Villach çevresindeki yataklarõ işletmek için 
kurulmuştur. Şirket bugün bütünüyle Amerikan U.S. General Refractories 
emperyalist tekelinin denetimine girmiştir. Radenthein, Hochfilzen ve Ferndorf 
kuruluşun Avusturya'daki en önemli magnezit yataklarõ ve kalsinasyon 
tesisleridir. Hochfilzen yõllõk 450000 ton tam mag-nezitlik bir üretim 
kapasitesine sahiptir. 1972 yõlõ verileriyle şirketin toplam üretim kapasitesi 
250000 ton/yõl sinter ve 50000 ton/yõl kostik kalsine magnezit olarak 
verilmiştir.

Her iki tekelin hammadde kaynaklarõndan, iri kristalli spatik magnezit 
cevheri elde edilmektedir. Cevherde, % 8'den daha yüksek oranda (Fe) 
bulunur. Kalsiyum ve silis değerleri, uygulanan zenginleştirme yöntemleri ile 
en aza indirgenir. Bu tesislerde, geri bõraktõrõlmõş ülkelerde ithal edilen ham 
magnezitler zenginleştirilerek bunlardan çok değerli refrakter malzemeler elde 
edilir. Bu ülkelerden biri de Türkiye'dir, iki büyük emperyalist tekel, dõşarõdan 



magneziti ham ve sinterlenmiş şekilde ithal edip kendi üretimlerini de 
ekleyerek kaliteli refrakter malzeme elde ederek, ihracatõ mamul olarak 
gerçekleştirmektedir. Böylece Avusturya, magneziti hammadde olarak ithal 
edip, mamul hale getirdikten sonra ihraç eden bir ülke durumundadõr. 
Hammadde kaynağõna sahip olmadan bu tür bir özelliği, yani geri bõraktõrõlmõş 
ülkelerden sağladõğõ magneziti mamul hale getirerek pazarlamasõ, bu 
kuruluşlarõn «tekel» olma niteliklerinden gelmektedir. Bu konu ile doğrudan 
ilişkili olan yeraltõ kaynaklarõ üzerindeki emperyalist denetim sorununa ilerideki 
bölümlerde değineceğiz. Kõsaca şu gerçeği söyleyebiliriz; bu emperyalist 
tekeller, sermayelerinin büyüklüğü oranõnda değil, çok daha büyük oranlarda 
dünya magnezit, rezerv, üretim ve pazarlarõna egemendir. Bu egemenlik, 
«tekel»lik olgusundan kaynaklanõrken, bu dev kuruluşlar «tekel» ilklerinin 
sürekliliği ile de bu alandaki denetimlerini her geçen gün arttõrõrlar... 
Avusturya'nõn toplam üretim kapasitesi, 136.000 ton/yõl kostik kalsine, 43.000 
ton kostik kalslne tozu, 451.000 ton/yõl sinter magnezit ve 348.000 ton/yõl 
tuğla olarak belirlenmiştir.

Çin
Dünyanõn en büyük magnezit rezervlerine sahip (5,0 milyar ton. Mineral 

Facts and Problems, 1970) Cin, aynõ zamanda dünyanõn 5. büyük magnezit 
üreticisidir. Spatik magnezit tipindeki dev yataklar. Güney Mançurya'daki 
Shenking eyaleti Ta-shih-chiao şehri çevresinde toplanmõştõr. Elde edilen 
magnezit, özellikle kostik kalsine şeklinde, başta Büyük Britanya olmak üzere 
çeşitli Batõ ülkelerine ihraç edilmektedir.

Yunanistan
Son on yõlõn en önemli gelişmesini gösteren bu ülkedeki magnezit 

yataklarõ, iki ana bölgede toplanmõşlardõr: Selantik'in Güneyindeki Kalkidik 
yarõmadasõ ve Atina'nõn Doğusundaki Öboa adasõ... İlk anõlan bölgedeki en 
önemli yataklar, başta Avusturya - Amerikan emperyalist tekeli tarafõndan 
işletilmekte olan Vavdos olmak üzere, onun yakõnõnda fakat Yunan sermayeli 
Papastratis gurubunun birkaç yatağõdõr. Cevher kalitesi çok yüksek olmasõna 
karşõn, Vavdos'da bir flotasyon tesisi kurulmuştur. Böylece cevher 
randõmanõnõn ve kalitesinin arttõrõldõğõ, bir gerçektir. Vavdos yatağõ 1957 
yõlõndan itibaren Amerikan sermayesine geçmiştir. Selanik yarõmadasõndaki 
en önemli yataklar, Yunan - Amerikan sermayeli Scalistri gurubunundur. 
Bölgenin en büyük magnezit yatağõ, Kakavos ve yeni açõlan Paraskevorema 
ve Scalistri'nin Macedonia Magnesitas Sa'dan satõn aldõğõ Ormlia Scalistri 
gurubunun olup, aynõ bölgedeki Yerakmõ ocağõ, Grecian Magnesite Co. 
Kuruluşu tarafõndan işletilmektedir, ilginç olan bir nokta da, cevherlerin 
kalitesinin yüksek olmasõna karşõn, daha kaliteli refrakter malzeme üretimi 
için, önce bir zenginleştirme işleminden geçirilmesidir. Ancak burada ağõr sõvõ 
ve magnetik seperasyon yöntemleri uygulanmaktadõr. Her iki bölgedeki 
magnezit yataklarõ kriptokristalen jelmagnezit tipindedir ve buralardan elde 
edilen sinter magnezit dünyanõn en kaliteli bazik refrakter malzemelerinin 
üretiminde kullanõlmaktadõr. 
Pek yakõn bir zamana kadar, Yunanistan magnezit üretiminin büyük 
çoğunluğunu (yaklaşõk % 80 - 90) dõşarõya kalsine edilmiş şeklinde ihraç 
etmekteydi, ihraç edilen ülkeler, başta Batõ Almanya olmak üzere (% 40), 
İngiltere (% 20), Avusturya, ABD (% 30) olarak bilinmekteydi. Fakat alõnan 
son bilgilere göre, Yunanistan magnezitini kalsine yerine mamul refrakter 



malzeme haline getirdikten sonra pazarlamak çabasõ içindedir ve bu yönde 
çeşitli projeler vardõr. Bu yönde, Batõ Alman Oldler ile Scalistri arasõnda bir 
işbirliği antlaşmasõnõn imzalandõğõ ve proje uygulama safhasõna geçildiği 
bilinmektedir. Bu olgu oldukça önemli olduğu için üzerinde duracak, belirli 
yaklaşõmlardan bulunacağõz. Tekellerin, örümcek ağõ gibi nasõl dünyaya dal - 
budak saldõklarõnõ ve özellikle geri bõraktõrõlmõş ülkeleri nasõl denetimleri altõna 
aldõklarõnõ ilerideki bölümlerde göreceğiz. Biz burada, yalnõzca Yunanistan 
somut olgusu üzerinde yorumlarda bulunarak, ülkemiz için de geçerli olacak 
belirli sonuçlar çõkarmaya çalõşacağõz.

Yunanistan'daki bu olgunun birbirinden soyutlanmaz iki önemli niteliği 
açõkça belirlenmekledir :
1 � Yunan tekelci burjuvazisi, bu işlerlikte, uluslararasõ tekelci burjuvazi ile 
ortaktõr. Bu ortaklaşalõk B. Almanya - Yunanistan - ABD biçiminde 
belirmektedir. (Çünkü Scalistri bir ABD - Yunan ortaklõğõdõr). AET'ye girme 
durumunda bulunan Yunanistan tekelci burjuvazisi bir AET üyesi ile ortaklõğa 
girdiği gibi, aynõ ortaklõkta ABD'ye de yer verilebilmektedir. Bu olgu bize şu 
gerçeği kanõtlamaktadõr: AET kendi içinde kapalõ değildir ve olamaz da... Bir 
başka deyişle ABD ya da AET gibi ayrõ ayrõ emperyalist kanatlardan çok, 
uluslararasõ tekelci burjuvazinin varlõğõndan söz etmek daha doğru olacaktõr. 
Bilindiği gibi, emperyalist ülke ve ülkeler topluluklarõ arasõndaki çelişki, geri 
bõraktõrõlmõş ülkeler karşõsõnda ikinci plana itilmektedir. Bu açõdan Yunanistan 
için olduğu gibi Türkiye için de ABD mi yoksa AET mi sorusu bu anlamda 
önemli değildir. AET'yi oluşturan ülkelerdeki ABD sermayesinin toplamõ, 
Kanada ve Latin Amerika'daki yatõrõmlardan sonra üçüncü sõrada yer aldõğõ 
dikkate alõnõrsa, sorun daha iyi anlaşõlmõş olur. İşte bu acõdan, Türkiye'de de 
Yunanistan örneğinde olduğu gibi, bu tür ortaklõklarõn gelecekte artabileceğini 
söyleyebiliyoruz.
2 � Yunanistan örneğindeki bu olgunun diğer önemli niteliği ise, bu ülke 
tekelci burjuvazisinin, yukarõda değinilen biçimde uluslararasõ tekelci burjuvazi 
ile kurduğu ortaklõkla, magneziti, ham ve yarõ mamul yerine, mamul refrakter 
malzeme halinde ihraca yönelmesidir. Bu tür işlerlik, günümüz emperyalist 
sömürüsünün biçimsel değişimini vurgulamaktadõr. Bilindiği gibi, gerek 
emperyalizmin kendi iç dinamiğinin gereği getirdiği değişimler, gerekse dünya 
halklarõnõn kurtuluş mücadeleleri, emperyalist sömürünün biçiminde belirli 
değişimler getirmiştir. Kõsacasõ, bu biçim değişikliği ile, bir yandan, kendini, 
geri bõraktõrõlmõş ülke emekçi halklarõndan gizlemeye çalõşõrken, diğer yandan 
kendisi için daha verimli ve kârlõ bir biçim getirmiş oluyor. Bu biçim değişikliği 
özetle şöyle tanõmlanabilir;
� Kaynak ülkelerin çeşitlendirilmesi ve değiştirilmesi; yani tek ülkeden 
hammadde temini ve tek ülkeye sermaye ihracõ yerine, birçok ülkeye....,
� Tesislerin hammadde üreten ülkelere taşõnmasõ,
� Hammadde yerine, yarõ - mamul hatta ve hatta mamul ürünlerin ithal 
edilmesi....
Geri bõraktõrõlmõş bir ülke olarak, emperyalist� kapitalist sistem içinde, 
gelecek yõllarda magneziti ham ya da yarõ mamul yerine refrakter malzeme 
halinde üretip böylece ihraca yönelebiliriz; ancak bu olgu yukarõdaki örnekte 
de görüldüğü gibi, emperyalist tekellerin istemleri doğrultusunda ve onlarõn 
istedikleri zaman gerçekleşir. İşte, fazla uzağa gitmeden elimizdeki bir belge, 
bütün bunlarõ en somut bir biçimde kanõtlamaktadõr : Ticari Bakanlõğõ, Dõş 
Ticaret Genel Sekreterliği, Teşvik ve Uygulama Gene! Müdürlüğünün 20 
Ocak 1975 tarih ve 24.4.31/878 sayõlõ, Magnezit A.Ş.�ye yazõlan yazõsõnõn 



konusu, «Zenginleştirme tesisi için yapacağõnõz yatõrõm Hk.» dõr ve aynen 
şöyledir:
«Magnezit A.Ş. Gümüşsüyü Palas 29/9 Taksim/İSTANBUL
İlgi : a) 2.4.973 tarihli yazõnõz.
b) Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilâtõ Müsteşarlõğõnõn 8.1.1975 tarih ve 
YS - 215/9 - 13 -75 - 83 sayõlõ yazõsõ.
İlgi (a)'da kayõtlõ yazõnõz, Başbakanlõğõmõz ve Devlet Planlama Teşkilâtõ 
Müsteşarlõğõnca incelenmiş ve;
1. Ocaktan istihsal edilen cevherin tamamõnõn değerlendirilebilmesi için 
gerekli zenginleştirme tesislerinin kurulmamasõ,
2. Konsantre cevher de dahil olmak üzere, istihsalin tamamõndan sinter 
magnezit üretimi yapõlacak şekilde ek döner veya dikey fõrõnlarõn inşasõ,
3. Yeni kararnamenin yayõnlanma tarihinden itibaren iç ve dõş piyasaya hiçbir 
surette ham ve konsantre cevher satõşõnõn yapõlmamasõ,
4. Türkiye sinter magnezit gereksinmesinin tamamõnõn karşõlanmasõndan 
sonra artakalan sinter magnezitin, satõş tarihinde geçerli olan dünya fiyatlarõ 
üzerinden, her ihraç partisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlõğõndan yurt içi 
gereksinmesinin tamamõnõn karşõlandõğõna dair belge ibraz edilerek ihraç 
edilmesi,
5. Şirket sermayesinin, Magnezit A.Ş. Etibank ve Sümerbank arasõnda 
taksimi.
6. Kararmenin yayõnlanma tarihinden itibaren altõ ay içinde, yerli ortaklarõn 
iştirakiyle yurtiçi gereksinmelerini karşõlayan ve ihracata dönük bir ateş tuğlasõ 
fabrikasõ projesinin hazõrlanarak ilgili mercilere verilmesi,
7. Söz konusu projenin uygun görülmesi halinde şirkete tebliğ tarihinden 
itibaren iki yõl içinde ateş tuğlasõ fabrikasõnõn faaliyete geçirilmesi,
8. Şirket hakkõnda daha önce çõkarõlmõş bütün kararnamelerin iptal edilmesi 
ve yeni bir kararname çõkarõlmasõ koşullarõ ile zenginleştirme tesisi yatõrõmõnõz 
uygun görülmüştür.

Yatõrõmõnõzla ilgili Kararnamenin hazõrlanabilmesi için yukarõda belirtilen 
koşullar hakkõnda mutabakat yazõnõzõn 933 sayõlõ kanunun 6. maddesi ile 
değişik 6224 sayõlõ kanunun 8/b maddesi hükmü de göz önünde 
bulundurularak Bakanlõğõmõza tebliği gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz...»

Ticaret Bakanlõğõ, yukarõda değindiğimiz doğrultuda, yerli tekelci 
burjuvazinin dolaylõ olarak egemen olduğu ETİBANK ve SÜMERBANK gibi, 
devlet kuruluşlarõ ile MAGNEZİT A.Ş.'nin ortaklõğõnõ istemektedir. Bununla 
birlikte magnezitin mamul hale getirilmesi için öneriler getirmekle de 
emperyalizmin bu alandaki yeni işlerliğine uyum sağlõyor. Yakõn gelecekte 
tasarõ halindeki bu girişimlerin, gerçekleşmesi doğal olacaktõr...

Yunanistan örneğinden vardõğõmõz bu sonuçlardan sonra yine bu 
ülkenin, magnezit üretimindeki sayõsal verilerine geçiyoruz. Yunanistan, 1972 
yõlõnda, 931 458 tonluk ham magnezit üretimi ile dünya üretiminin yaklaşõk % 
6,5'unu karşõlamõştõr. Ayrõca Yunanistan, 1972 yõlõnda, 52891 ton kostik 
kalsine ve 250 791 ton sinter magnezit üretmiştir.

ABD
Dünyanõn en büyük magnezit tüketicisi ülke olan ABD'de bugün 

yalnõzca bir ham magnezit yatağõ işletilmektedir. Bu da, spatik kristalen 
tipindeki Nevada/Gabbs yatağõdõr. 1968 yõlõna kadar Washington/Clevelah 
yatağõ da işletilmekte idi, ancak ithal edilen magnezit fiyatlarõn bu ocaktaki 



maliyetin altõnda olmasõ nedeniyle 1968 yõlõnda kapatõlmõştõr. Nevada/Gabbs 
yatağõndan çõkarõlan cevher, ağõr sõvõ yöntemleri ile zenginleştirilmekte ve 
ardõndan kalsine edilmektedir. Üretim hakkõnda kesin bilgi bulunmamaktadõr. 
Minerals Yearbook (1972)'-ye göre BASINÇ Inc, Şirketi yatağõnõn üretim 
kapasitesi 150000 ton/yõl MgC'ya eşdeğerlidir; bu da yaklaşõk 350000 tonluk 
bir tüvenan magnezit üretimi demektir. 

Yugoslavya
1972 yõlõnda 422000 ton ham magnezit üreten Yugoslavya, bu değerle 

dünya üretiminin % 2,9'unu karşõladõğõ gibi aynõ zamanda Yunanistan'dan 
sonra dünyanõn ikinci büyük jelmagnezit üreticisi olmaktadõr. Tüm yataklar, 
Belgrat'õn 180 km Güneyinde bulunan Kraljevo çevresinde toplanmõştõr. 
Kraljevo'nun yakõnõndaki Bela Stena, Ilõnjaca. Beli Karnen ve Rvati, bu 
yataklar en önemlileri ve en temiz cevher üretenleridir. Kraljevo'nun 
Kuzeybatõsõndaki Sumadija ve Güneyindeki Goles ve Dubovac yataklarõ da 
toplam üretime katkõda bulunmaktadõrlar. Ayrõca, aynõ yörede bulunan 
Zlatibor, Ibar ve Strezouci bölgelerinde yapõlan prospeksiyon çalõşmalarõ 
olumlu sonuçlar vermiş ve yeni kaliteli cevher Veren magnezit yataklarõ 
bulunmuştur. Yugoslavya cevherlerinin hemen hemen tümü yüksek kaliteli 
olmasõna karşõn, yaklaşõk her madende bir ağõr sõvõ zenginleştirme ve 
flotasyon tesisi bulunmaktadõr. Bu da, flotasyonun magnezit ekonomisi için 
önemini bir kez daha kanõtlamaktadõr. Üretilen magnezit konsantreleri, 
Kraljevo'daki kalsine tesislerine getirilmekte ve orada kalsine edilmektedir. 
Varolan kalsine magnezit kapasitesi 200000 ton/yõl olarak verilmektedir. 
Ayrõca elde edilen sinter magnezit, kalsinasyon tesisleri içindeki refrakter 
malzeme üretim tesislerinde işlenmekte ve dõşarõya elden geldiğince mamul 
olarak pazarlanmaktadõr. Bu konuda, tüm magnezit madenciliğini ve refrakter 
malzeme üretim endüstrisini elinde bulunduran tek devlet kuruluşu 
Magnohrom ile İngiliz piyasasõnõn önemli refrakter malzeme üretici Gibbons 
Bros. Ltd. of Birmingham ile işbirliği antlaşmasõ vardõr. Yugoslavya magnezit 
ürünlerinin en önemli alõcõlarõ. Batõ Almanya, Belçika, ABD, Kanada, Büyük 
Britanya, Polonya ve İsveç'tir. 

Brezilya
270000 tonluk bir üretimle, 1972 dünya üretiminin yaklaşõk % 1,9'unu 

karşõlayan Brezilya magnezit yataklarõ Bahia ve Ceara eyaletlerinde bulunur. 
Üretimin % 90'nmdan çoğu Bahia'daki yataklardan karşõlanmaktadõr. 
Brezilya'da her iki magnezit yatağõ tipine de rastlanõr. Jelmagnezit yataklarõ 
Magnesita SA adlõ emperyalist tekelin elinde olup, Bahia eyaletindeki 
Brumado çevresindedir. Toplam Brezilya magnezit üretiminin yaklaşõk % 70'i 
bu yataktan karşõlanmaktadõr. Bu yatak sayesinde, Magnesita SA, refrakter 
malzeme üretimine elverişli sinler magnezit üreten sayõlõ kuruluşlardan 
birisidir. Bu kuruluşun sinler magnezit üretim kapasitesi 120000 ton/yõl olarak 
belirlenmiştir 
Brezilya'daki diğer yataklar kristalen tiptedir.

Hindistan
Geleneksel magnezit üreticilerinden biri olan Hindistan, 273 bin tonluk 

ürelimi ile 1972 dünya üretiminin % 1,9'unu karşõlamõşõm Ülkenin tüm 
magnezit kaynaklarõ, kristalen tiptedir ve Madras eyaletinin Salem bölgesinde 
bulunur. Genellikle % 4'ün üstünde SiO2 içerirler. Zaten Hindistan magnezit 



endüstrisinin amacõ, ihracattan çok, yurtiçi demir - çelik endüstrisinin 
gereksinmesini karşõlayõp döviz kaybõnõ önlemekten ibarettir. Bu nedenle de, 
Hindistan magnezit madenciliği ve refrakter malzeme üretimi, aynõ zamanda 
tüketici durumundaki çelik şirketlerinin elindedir. Üretimin ancak % 5 - 10'luk 
bir bölümü Avusturalya ve Japonya'ya ihraç edilir.

İspanya
1967 yõlõyla birlikte gelişmeye başlayan İspanya magnezit 

madenciliğinin kaynaklarõ iki ana bölgede toplanmõştõr: Biri Kuzey 
İspanya'daki Navarra provensi, diğeri de Kuzeybatõ İspanya'dõr. En büyük 
yatak, ülkenin toplam üretiminin 2/3'ünden çoğunu karşõlayan Navarra'daki 
Zubiri yatağõdõr. Bu yatak, Batõ Alman refrakter malzeme tröstü Didier'in alt 
kuruluşu Magnesitas Navarras S.A. şirketi tarafõndan işletilmekte ve elde 
edilen sinter magnezitin % 80'inden çoğu Batõ Almanya ve İngiltere'ye ihraç 
edilmektedir, ispanya magnezit yataklarõ da kristalen tiptedir.

Bütün bu verilerden çõkan en önemli sonuç, bugün için en kõymetli 
magnezit çeşidi olan jelmagnezitin şu 4 ülke tarafõndan üretilmekte olduğudur 
(1972 yõlõ üretim değerleri ile) :
Yunanistan 931000 ton
Yugoslavya 422000 ton
Türkiye 336000 ton
Brezilya 250000 ton
olmak üzere, toplam 1,94 milyon tondur. Bu da dünya üretiminin % 13,5'u 
demektir. Böylece, Türkiye'nin toplam dünya üretimindeki payõ % 2,3, toplam 
dünya jelmagnezit üretimindeki payõ ise % 17,3 olmaktadõr.

2.3 DÜNYA MAGNEZİT REZERVLERİ
Mineral Facts and Problems (1970), dünya magnezit rezervlerini, 1968 

yõlõ sonu verileriyle 9,42 milyar ton olarak vermekteydi. Bu rezervlerin aynõ 
kaynağa göre ülkeler arasõndaki dağõlõmõ şu şekilde belirlenmişti :
Çin Halk Cumhuriyeti 5000 Milyon ton
Kuzey Kore 3000 Milyon ton
Yeni Zelanda 600 Milyon ton
SSCB 395 Milyon ton
Hindistan 185 Milyon ton
Çekoslovakya 100 Milyon ton
Avusturya 75 Milyon ton
ABD 65 Milyon ton

1968 yõlõndan sonra, buna ek olarak Brezilya'da 300 milyon ton, Sudan'da 
240 milyon ton, Kanada'da 100 milyon ton ve SSCB'nin Doğu Sibirya'daki 
Saving bölgesinde 2000 milyon ton olmak üzere toplam 2640 milyon tonluk 
yeni bir rezerv daha saptanmõştõr. Bunun yanõnda, İspanya, Yugoslavya ve 
Pakistan'da büyük, Meksika, İran, Filipinler, Avusturalya, Mõsõr ve Güney 
Afrika'da da 1 milyon tondan daha az magnezit rezervlerinin bulunduğu 
bilinmektedir. Ancak kesin değerler bilinmemektedir. Yugoslavya ve 
Yunanistan'daki toplam magnezit rezervleri 100 milyon, ton olarak 
verilmektedir. Böylece ortaya 12,322 milyar tonluk bir toplam dünya rezervi 
çõkmaktadõr ki, bu değer, yakõn gelecekte dünyada, bir magnezit hammadde 
sorununun söz konusu olamayacağõnõ göstermektedir.

Ancak jelmagnezit açõsõndan önemli bir sorun vardõr ve bu sorun, kolay 



çözümlenebilecek bir nitelik taşõmamaktadõr : Toplam dünya rezervi içindeki 
bilinen jelmagnezit rezervlerinin oranõnõ saptayacak olursak, % 0,0127 gibi 
çok az bir değer ortaya çõkmaktadõr. Oysa, aynõ tipteki cevherlerin dünya 
üretimindeki payõ % 13,5 dolayõnda idi. Diğer bir deyimle, bu orandaki üretim 
sürdükçe, jelmagnezit rezervlerinin toplam rezervdeki oranõ giderek azalacak 
ve pek yakõn bir zamanda sona erme tehlikesi doğacaktõr. Üretimdeki 
jelmagnezit oranõ sabit yani jelmagnezit üretiminde yõllõk % 10'luk bir artõş (ki 
bu değer jelmagnezitin olumlu teknolojik kolaylõklarõ ve elde edilecek rafrakter 
malzeme kalitesinin yüksekliği açõsõndan oldukça normaldir) kabul edilirse, 
varolan jelmagnezit rezervlerinin, 30 - 40 yõl sonra tükeneceği; diğer magnezit 
rezervleri ise bugünkü üretim ve % 6'lõk bir artõş hõzõ ile dünya gereksinmesini 
en az 150 yõl karşõlayabileceği söylenebilir.

Bütün bunlara ek olarak, deniz suyunun bitmeyen bir magnezyum 
kaynağõ olduğunu ve başka magnezyum kaynaklarõ olarak dünyada 5 milyon 
ton brusit Mg (OH)2 rezervi ile, ABD Great Salt Lake sularõnda 630 milyon ton 
MgCõ2 olunduğunu belirtmek de gerekir. Jelmagnezit rezervlerinin spatik 
magnezit rezervlerine göre kõsõtlõ oluşu ve dünya magnezit üretimindeki 
oranõnõn giderek artarak bu oranõ göreli olarak düşürmesi, Jelmagnezit 
fiyatlarõnõ ve onun önemini büyük ölçüde etkileyecektir. Teknolojisinin daha 
kolay ve daha az masraflõ oluşu ve elde edilen refrakter ürünleri kalitesinin 
çok daha yüksek oluşu, bu yöndeki gelişmeyi daha da hõzlandõracak, 
jelmagneziti çok değerli bir hammadde durumuna getirecektir.
  Rezerv konusunun biraz daha irdelenmesinde yarar vardõr sanõrõz... 
Konuya genelinden yaklaşmak için; rezervin içeriğini ya da genel bir tanõmõnõ 
yapmamõz gerekli olmaktadõr. Bir başka adõ, görünür maden potansiyeli olan 
rezerv; «...varlõğõ ve miktarõ çeşitli yöntemlerle kanõtlanmõş ve o günkü 
koşullarda ekonomik olarak işletilebilecek cevher miktarõdõr...» Rezervin 
saptanmasõ için de özellikle söz konusu madene ilişkin jeolojik potansiyelin 
ortaya çõkarõlmasõ gerekliliği de ortadadõr. Madencilik sanayiinin, en riskli ve 
en masraflõ aşamalarõ, bu ilk iki aşamadõr. Her iki aşamada da büyük sermaye 
ve ileri teknoloji gerekir. Tüm bu büyük sermaye ve ileri teknoloji isteyen 
rezerv saptama aşamalarõ, geri bõraktõrõlmõş ülke tekelci burjuvalarõnõn pek 
istekli olmadõklarõ girişimler olarak kabul edilir. Bu, hem kõsa sürede büyük 
kârlar sağlamamasõ nedeniyle böyledir; hem de, bu aşamalarda gerekli 
sermaye birikimleri de yoktur... İşte bu nedenlerden dolayõ uluslararasõ tekelci 
burjuvazileri ile geri bõraktõrõlmõş ülke burjuvazileri olanaklarõnõ birleştirirler. Bir 
yandan yeraltõ kaynaklarõ, diğer yandan da sermaye ve teknoloji sunulur... 
Böylece geri bõrakõlmõş ülkelerin emekçi halklarõnõn olan doğal kaynaklar 
üzerindeki sömürü başlar... Rezerv saptama olgusu emperyalist tekeller için 
oldukça önemlidir;
«Madencilik olanõnda üretimde ve dağõtõmda tekel durumunda olmanõn temel 
koşullarõndan biri, maden rezervleri üzerinde denetim kurmaktõr. Bunu en açõk 
şekliyle petrol üretim ve dağõtõmõnda görüyoruz. Endüstride tekel niteliğinin 
kaynağõ sermaye büyüklüğü ve üretim teknolojisidir. Madencilikte ise tekel 
durumu, üretim alanõ üzerindeki ayrõcalõklara dayanõr. Bu nedenle tekel 
niteliğini sürdürmeye çalõşan şirket, faaliyette bulunduğu alanda yeni rezervler 
ortaya çõkmasõ ve bu rezervlerin kendi denetimi altõnda olmamasõ halinde 
gücünü yitirir. Tekel niteliğini sürdürmeye çalõşan maden şirketi, yeni 
rezervleri kendi denetimi altõna almak zorundadõr. Bunun ise iki nedeni vardõr :
� Bu rezervlerden daha ucuz cevher elde ederek, maliyetleri, yani kârõ 
belirleyen üç öğeden (maliyet, artõk - değer ve tekel kârõ) birincisini düşürerek 



kârõ arttõrmaktõr.
� Bu rezervlerin başka şirketlerin denetimi altõna girmesini önlemek, başka 
rakip şirketlerin gelişimini engellemek ve piyasadaki tekel niteliğini 
sağlamlaştõrmak. Bu ise kâr üzerinde etken olan üç öğeden tekel kârõnõ 
etkiler.
Dünyanõn bir çok yerinde maden rezervleri üzerinde denetim kurmanõn diğer 
bir sonucu ise, gerek işçiler, gerek elde edilen ayrõcalõklar karşõlõğõnda, bazõ 
şeyler ödenmesi gereken hükümetler karşõsõnda güçlü olmaktõr. Bir maden 
tekelinin dünyanõn bir çok yerinde rezervleri varsa ve bir bölgedeki üretime 
bağlõ değilse, bu bölgedeki işçilerin ücret artõş taleplerine ya da hükümetlerin 
vergi uygulamalarõna çok daha rahat direnir ve maliyetlerini bu şekilde daha 
düşürerek ya da hiç olmazsa artmasõnõ engelleyerek kârõnõ arttõrõr. Görüldüğü 
gibi, emperyalist maden tekellerinin yeni yeni alanlarõ kendi denetimleri 
altõnda almakta büyük kârlarõ vardõr.»

Rezerv, yani görünür maden potansiyeli açõsõndan dünya ülkelerini; 
yukarõda açõklanan nedenlerden dolayõ belirli bir sõralamaya koyamõyoruz. 
Geri bõraktõrõlmõş ülke halklarõ kendi yeraltõ kaynaklarõnõn rezervi konusunda 
bilgisiz olabilmelerine karşõn, emperyalist tekeller bu ülkelerin rezervi 
konusunda gereğince bilgilidirler. Bu bilgilenmeleri sonucudur ki üretim ve 
pazarlama denetimi yapabilmektedirler... İşte bu nedenledir ki, yukarõda 
verdiğimiz değerler, kaba yaklaşõmlardõr. Bu noktada rezerv olgusunun 
dinamik niteliği de göz önüne alõnmasõ gerekmektedir. Üretim araçlarõnõn 
gelişmişlik düzeyine bağlõ olarak, bugün için rezerv niteliğinde görülmeyen 
(işletildiğinde ekonomik olamayacak) bir maden yatağõ, örneğin on yõl sonra, 
üretim araçlarõnõn gelişmesiyle rezerv kapsamõna alõnabilir. Bu açõdan 
bakõldõğõnda, Türkiye'de magnezit rezervlerinin büyük boyutlarda olduğunu 
söylemek olasõdõr. Çünkü bugün için 56,6 milyon olarak gösterilen magnezit 
rezervimizin (ki bu değerin nereden kaynaklandõğõ kesinlikle belirtilmiyor), 
yapõlacak genel bir rezerv bulma çalõşmasõ ile, bu değerin çok üstünde bir 
değere ulaşabileceği tahmin edilebilir. Ancak burada önemli olan jelmagnezit 
türün, genel magnezit rezervi içinde az olduğu ve korkunç bir üretimle yakõn 
gelecekte tükenebileceği gerçeğidir. Yukarõda da değinildiği gibi, gerek 
işlenmesinin kolay ve ucuz olmasõ, gerekse bu magnezitten yapõlan refrakter 
ürünlerin kalitesinin çok daha yüksek oluşu, bu yöndeki gelişmeyi daha da 
hõzlandõracaktõr. Ve jelmagneziti çok değerli bir hammadde durumuna 
getirecektir. Bu olgu ise jelmagnezit kaynağõmõzõn, emperyalist tekellerce 
daha fazla talan edilmesini doğuracaktõr.

2.4. MAGNEZİT PAZARLAMASI VE DÜNYA MAGNEZİT FİYATLARI
Hammadde olarak magnezit, piyasaya  genellikle şu ticarî şekillerde 

arz edilmektedir :
� Ham parça magnezit,
� Öğütülmüş kostik kalsine magnezit,
� Normal sinler magnezit tozu,
� Refraktersinler magnezit (pelletlenmiş, briketlenmiş, veya çift sinterlenmiş 
şekilde), 
� Refrakter malzeme halinde. 

Magnezit çok seyrek hallerde ham olarak satõşa arz edilir. Bugün, yõllõk 
üretimleri birkaç bin tondan ileri gitmeyen birkaç ülke ve Türkiye'den başka 
magnezitini ham olarak pazarlayan ülke yoktur. Daha önceki bölümlerde 
gördüğümüz gibi, günümüzde emperyalizmin yeni işlerliği gereği, ham 



magnezit bir yana, sinterleşmenin de ötesinde refrakter malzeme halinde 
satõşa arz edilme yönünde olduğunu söyleyebilmekteyiz. Bugün Avusturya, 
büyük bir magnezit üreticisi olmasõ yanõnda önemli bir sinter magnezit 
ithalâtçõsõ ve fakat büyük bir refrakter malzeme ihracatçõsõ durumundadõr. 
Avusturya'nõn genel üretim politikasõ, iki önemli tekeli vasõtasõyla, Türkiye ve 
Yunanistan'daki önemi gittikçe artan jelmagnezit kaynaklarõna el atmak ve 
buradan elde ettiği değerli sinter magnezitlerden kaliteli refrakter malzeme 
üreterek Avrupa piyasasõnõ elinde bulundurmaktõr.

Yunanistan'da, B. Almanya - ABD ve Yunan sermayelerinden oluşan 
bir ortaklõğõn (Scalistri gurubunun girişimini anõmsayalõm) magnezit ürünlerini 
sinterleşmiş şeklinden çok, mamul madde olarak pazarlamak yönlü bir 
projeye yöneldiğini önceki bölümlerde belirtmiş, Türkiye'de de böylesi bir 
girişimin ilk kõpõrtõlarõnõn görüldüğünü vurgulamõştõk. Jelmagnezit yataklarõ 
yönünden zengin olan Yugoslavya da, Yunanistan'da olduğu gibi, aynõ yolu 
izlemiş, İngiliz Gibbons ile işbirliği yaparak, elindeki zengin kaynaklarõ, 
emperyalist tekellere teslim etmiştir. Magnezit ve magnezitin fiyatlarõ hakkõnda 
gerçek bilgiler oldukça kõsõtlõdõr. Verilen ve yayõnlanan değerler, çokluk 
gerçeği yansõtmamaktadõr. Bunun en önemli nedeni, hammadde 
kaynaklarõnõn büyük çoğunluğunun, rezerv denetiminden pazarlamaya dek 
emperyalist tekellerin elinde bulunmasõ ve magnezit fiyatlarõnõ diledikleri gibi 
ayarlayabilmeleridir. Bu ayarlamanõn temelinde ise; «tekel kârõ» 
gerçekçiliğinin yattõğõnõ yeterince vurguladõğõmõzdan, burada yeniden sözünü 
etmeyeceğiz. Ancak daha önce belirtilenlere, kaynak ülkelerde yatõrõm yapan 
emperyalist tekellerin, fiyatlarõ düşük tutmalarõna ek olarak, vergi 
tasarruflarõna da gittiklerini eklemek durumundayõz..
 Magnezit ve magnezit ürünleri kadar, fiyatlarõ ile kalitesi arasõnda sõkõ 
ilişki bulunan başka bir hammadde çeşidi yok gibidir. Fiyatlandõrmada 
tekellerin fiyat ayarlayabilme etkinlikleri yanõnda; genelde, «iyi kalite/ çok 
para» ilkesi egemendir. Burada, ilk ağõzda akla gelebilecek, fiyatlandõrmayõ 
belirleyen etkenlerin, fiyattaki sayõsal etkileri, lam olarak bilinememektedir. 
Bunlar, genellikle, özel antlaşmalarla belirlenmektedir. Elimizdeki bilgilere 
göre, kostik kalsine magnezit fiyatlarõ, 1971 yõlõnda 49,2 - 67,2 dolar, 1972 - 
1973 yõllarõnda ise 51, 6 - 7,0 dolar/ton (CİF Avrupa Limanõ) arasõnda işlem 
görmüştür. Öğütülmüş sinler magnezit tozu, 1971 - 72 yõllarõnda CİF Avrupa 
Limanõ olmak üzere 72, 4 - 85,3 dolar/ton ve 1973 yõlõnda da 90,4 - 85,3 
dolar/ton arasõnda değişmiştir. Pelletlenmiş refrakter tuğla sinter magnezit ise, 
1971 - 72 yõllarõnda 106,1 -120,2 dolar/ton ve 1973 yõlõnda da 124,4-147,8 
dolar/ton CİF Avrupa Limanõ üzerinden alõcõ bulmuştur. Oysa, refrakter tuğla 
magnezitinin 1968 yõlõ ortalama fiyatõnõn 44,5 dolar/ton olduğu düşünülürse 
fiyatlarõn 1973 yõlõnda 3 katõna çõktõğõ ve hatta Industrial Minerals Mayõs 1974 
sayõsõnda yayõnlanan 185 - 206 dolarlõk 1974 yõlõ fiyatlarõyla karşõlaştõrõlõrsa, 
bu artõşõn 4 katõ bile geçtiği ortaya çõkmaktadõr. Artõk, bir ton kaliteli sinter 
magnezit, bugün 100 kg. elektrolitik bakõr kadar değerli bir hammadde haline 
gelmiştir. Refrakter tuğla fiyatlarõ hakkõndaki bilgilerimiz de kõsõtlõdõr. Ancak, 
tuğlalarõn çeşitli fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerine bağlõ olmakla 
birlikte, fiyatlarõn sinter magnezit fiyatlarõnõn 4-5 katõ dolayõnda olduğunu 
söyleyebiliriz. Örneğin, 1973 yõlõnda Türkiye, 1005 liradan (70 dolar) dõşarõya 
sinter magnezit ihraç ederken, aynõ yõl tonu ortalama 5177 liradan (364 dolar) 
magnezit tuğlasõ satõn almõştõr.
Son iki yõl içinde magnezit ve özellikle refrakter nitelik taşõyan magnezit 
ürünlerinin fiyatlarõndaki artõşlarõ başlõca şu nedenlere bağlayabiliriz :



� Dünya emperyalist - kapitalist sistemindeki büyük boyutlu enflasyon,
� Tekellerin fiyat ayarlamalarõ,
� Jelmagnezit kökenli ürünlere karşõ talebin artmasõ; ki bu da çelik üretim 
yöntemlerindeki gelişmeye ve bu tür magnezit ürünlerinin daha kaliteli 
malzeme üretimine elverişli olmasõ nedeni ile, demir - çelik üretim maliyetlerini 
düşürücü bir etken olmasõna dayanmaktadõr,
� 1973 yõlõ sonlarõnda ortaya çõkan enerji sorunu sonucunda, enerji 
pahalõlanmõş ve teknolojisi büyük ölçüde enerji tüketimine dayanan magnezit 
ürünlerinin maliyeti de artmõştõr. Ancak bu maliyet artõşõ, özellikle deniz suyu 
kökenli ürünlerde daha yüksek olmuş ve dolayõsõyle Jelmagnezit kökenli 
ürünlere olan talebi arttõrmõştõr. Ayrõca artan taşõma ücretleri fiyatlarõ artõrõcõ 
önemli bir etken olmuştur.

2.5. DÜNYA DENİZ, GÖL SUYU İLE SONDAJ ERİYİKLERİNDEN 
MAGNEZİT ÜRETİMİ

Dünya deniz suyu, göl suyu ve sondaj eriyiğinden elde edilen 
magnezyum, MgO eşdeğeri olarak Tablo : 3'de sunulmuştur. Buna göre :
� Dünyada 9 ülkede deniz suyundan, 3 ülkede göl suyundan ve 1 ülkede de 
sondaj eriyiklerinden magnezit ve bileşikleri üretilmektedir.
� Toplam deniz suyundan magnezit üretiminin 1/3'ünden fazlasõ Japonya'da 
(% 35), 1/4'üne yakõn bölümü ABD ve 1/8'i de (% 14,0) İngiltere'de 
üretilmektedir. Diğer ülkelerin toplam üretimdeki payõ, % 27 olmaktadõr.
Görüldüğü gibi, başta deniz suyundan olmak üzere, göl suyu ve sondaj 
eriyiklerinden magnezit üretiminin tümüne yakõn kõsmõ emperyalist - kapitalist 
sisteme bağlõ ülkelerce gerçekleştirilmiştir.

Bu olgu önemli bir gerçeği gözler önüne sermektedir : EMPERYALİST 
ÜLKELER, MADENSEL HAMMADDELER AÇISINDAN BİRER YOKLAR 
ÜLKESİ KONUMUNA GELMİŞLERDİR... Tüketim alanlarõnõn giderek artmasõ 
ve genişlemesi, sanayilerinin kanõ olan madensel hammaddelere 
gereksinmelerini büyük bir hõzla arttõrmõştõr. Buna karşõlõk, kendi doğal 
kaynaklarõ büyük bir oranda tükenmiş ve giderek madensel hammaddeler 
açõsõndan dõşa bağõmlõ olmalarõnõ getirmiştir. Dokuz ana madensel ve 
endüstriyel hammaddeye göre, emperyalist ülke ve ülkeler topluluklarõnõn 
ithalât gereksinmelerinin, bir başka deyişle dõşa bağõmlõlõklarõnõn tarihsel 
evrimi, bu konudaki yargõmõzõ kanõtlar niteliktedir.

Tablo: 3 Dünya deniz suyu, göl suyu ve sondaj eriyiklerinden magnezyum ve 
bileşikleri üretimi (1000 ton MgO eşdeğeri olarak).

Deniz suyu Göl suyu      Sondaj eriyiği        

Ülke Kapasite 1972Üretimi 1972Kap. Üret. 1972Kap. 
Üret.

Japonya 745 635
ABD 660 430          175   (?)  430    255
İngiltere 250 250
İtalya 180 120
Norveç 120 120
SSCB 100 100



İrlanda 75 75
Meksika 50 50        50   50
İsrail � �            50        50
Kanada 30 �
Toplam 2210 1780          275        (?) 430    255
Kaynak : Mineral Yearbook (1972)
Industrial Minerals (1967 -1974)
Not: Üretim değerleri tahminidir

Boksit, Bakõr, Demir, Kurşun, Magnezit, Nikel, Fosfor, Kalay ve Çinkoyu 
içeren bu sayõsal değerlendirmeye göre;
  «ABD'nin dõşa bağõmlõlõğõ, 30 yõllõk bir tarihsel dönem içerisinde fazla 
bir değişim göstermemektedir. Ancak genelde durum bu iken, özelde, yani tek 
tek metallerde farklõ bir gelişim, gözlenen bir olgu. Örneğin, Boksit Maganez, 
Nikel ve Kalay cevherlerinde, bu ülke % 100 dõşa bağõmlõ bulunmaktadõr.

Japonya için durum, oldukça ilginç... 1950 yõlõnda, yani İkinci Paylaşõm 
Savaşõ'ndan yenik düşmüş Japonya'nõn dõşa bağõmlõlõk yüzdesi % 17 iken, 
1960'da korkunç denecek bir hõzla % 72'ye, 1970 yõlõnda % 89'a çõkmõş 1980 
yõlõnda ise % 95'e çõkmasõ beklenmektedir.

Gelelim Batõ Avrupa'ya... Batõ Avrupa'nõn da Japonya'dan geri kalõr bir 
durumu yoktur. Genel olarak 1950 yõlõnda % 65 oranõnda dõşa bağõmlõ iken, 
bu oran 1980 yõlõnda % 83'e yükselecektir; ki bu olgu Batõ Avrupa ülkelerinin, 
gün geçtikçe madensel hammaddeler açõsõndan, dõşa bağõmlõlõğõnõn arttõğõnõ 
ve artacağõnõ kanõtlamaktadõr. Bunlara, bir de Bor Mineralleri, Barit, Magnezit 
gibi cevher türlerindeki % 100'e yakõn dõşa bağõmlõlõklarõ eklenirse, bu 
ülkelerin gün geçtikçe yoklar ülkesi olma yolunda hõzla ilerlediği ortaya 
çõkar...»

Bu bağõmlõlõğõn artmasõ, emperyalist - kapitalist ülkelerin, eskiden beri 
sömürmekte olduklarõ geri bõraktõrõlmõş ülkelerin yeraltõ kaynaklarõna daha 
yoğun saldõrõlarõnõ getirmiştir. Ancak, geri bõraktõrõlmõş ülke halklarõnõn doğal 
kaynaklarõna sahip çõkma ve onlarõ kendi çõkarlarõ doğrultusunda kullanma 
yönlü baş kaldõrõşlarõ, emperyalist ülkeleri, karasal kaynaklardan, başka 
kaynaklara gitmeye zorunlu kõlmõştõr. Nitekim denizlerin dünya manganez, 
bakõr, nikel, kobalt, vanadyum ve molibden tüketimlerini binlerce yõl 
karşõlayacak zenginliğe sahip olduğu kanõtlanmõştõr. Özellikle dünya petrol 
rezervinin görünür % 17,5'unun muhtemel % 24'ünün, mümkünün ise % 
49'unun denizlerde
olduğunun saptanmasõ, emperyalist ülkelerin sõnõr tanõmaz bir şekilde 
denizlere saldõrmasõnõ doğurmuştur (Bu olgu, bu ülkelerin, geri bõraktõrõlmõş 
ülkelerin karasal kaynaklarõndan yararlanma girişimlerinin azaldõğõ anlamõna 
gelmemelidir).

Geneldeki bu değişim, magnezitte de görülmüştür. Bir yandan artan 
magnezit tüketimi, öte yandan azalan magnezit yataklarõ nedeniyle, 
emperyalist ülkeler de deniz suyundan magnezit üretimi sürecini 
hõzlandõrmõştõr... Diğer denizsel kaynaklardan farklõ olan magnezit, doğrudan 
doğruya deniz suyunun kendinden elde edilmektedir. Ancak ileri teknoloji 
isteyen ve oldukça masraflõ olan bu üretim yöntemi, diğer yandan belirli 
olumsuzluklarõ da beraberinde getirmektedir. Deniz suyundan elde edilen 
magnezitten üretilen refrakter malzemenin, karasal kaynaklõ refrakter 
malzemeden daha az dayanõklõ olmasõ sonucu, özellikle jelmagnezitin 
önemini büyük ölçüde arttõrmõştõr. Diğer yandan, dünya deniz suyundan 



magnezyum ve bileşikleri üretim kapasitesi 2.210 milyon ton olmasõna karşõn, 
1972 yõlõnda 1.8 milyon ton üretilmiştir. Diğer bir deyimle kapasitenin ancak % 
80'i gerçekleştirilebilmiştir. Bu oran, sondaj eriyiklerinde ise daha düşük (% 
60) olmuştur. Great Salt Lake'den magnezyum üretiminde de teknolojik 
güçlüklerin yanõnda ekonomik güçlüklerle karşõlaşõldõğõ bilinmektedir 
(Industrial Minerals, Mayõs 1974 ve Mining Annual Rev. 1974). Bütün bunlar, 
bir başka acõdan, deniz suyu magnezyum ürünlerinin çeşitli teknolojik ve 
ekonomik nedenlerle hiç olmazsa jelmagnezit kökenli ürünlere göre önemini 
az da olsa yitirmekte olduğunu kanõtlamaktadõr. Üstelik bazõ üretim tesisleri 
de, rekabet olanaklarõnõ kaybetmeleri nedeni ile etkinliklerine son vermek 
zorunda kalmõşlardõr. Ancak, deniz suyu ve sondaj eriyiklerini kaynak olarak 
öngören bazõ projelerin de varolduğunu belirtelim.

2.6. DÜNYA METALİK MAGNEZYUM ÜRETİMİ
Tablo 4' de dünya metalik magnezyum üretiminin ülkelere göre 

dağõlõmõ sunulmuştur. Buna göre 1967 yõlõnda 186500 ton olan dünya üretimi, 
1972 yõlõnda 44000 ton artarak 230500 tona ulaşmõştõr. Üretimin yarõsõna 
yakõn bir bölümü, ABD tarafõndan karşõlanmaktadõr. Onu % 21'lik bir oranla 
SSCB, % 15,5'luk bir oranla da Norveç izlemektedir. Dünya tüketiminin 
1/3'ünden fazlasõnõ tüketen Ortak Pazar ülkelerinin toplam üretimdeki 
oranlarõnõn % 7'yi bulmamasõ ilginçtir. Ortak Pazar ülkeleri, gereksinmelerinin 
bir kõsmõnõ Norveç'ten, bir kõsmõnõ da ABD'den karşõlamaktadõr. Ancak, 
özellikle Norveç�deki üretim ve ABD'den ihracat, gereksinmeyi, güçlükle 
karşõladõğõndan, Norveç'teki kuruluş yeni yatõrõmlara yönelmiş bulunmaktadõr. 
Ortak Pazar ülkeleri, gereksinmelerinin belirli bir bölümünü de ikincil üretimle 
karşõlamaktadõrlar, ikincil üretim, hurdalardaki magnezyumun belirli 
yöntemlerle elde edilmesinden ibarettir ve dünya magnezyum 
gereksinmesinin karşõlanmasõnda önemli bir rol oynar. Örneğin, en büyük 
üretici ve tüketici ABD'de 1970 yõlõnda 12042 ton, 1971'de 14703 ton ve 
1072'de de 15662 ton metalik magnezyum bu yöntemle elde edilmiştir. 
Böylece ikinci üretim, toplam üretimin söz konusu yõllar arasõnda giderek 
artarak % 9,7-11,4'ünü oluşturmuştur.

Tablo 4: Dünya metalik magnezyum üretiminin ülkelere göre dağõlõmõ (1000 
ton)

Ülke 1967 1968 1969 1970 1971 1972
ABD 88,4 89,2 90,6 101,6 112,0 109,6
SSCB 40,0 42,0 45,0 45,0 45,0 50,0
Norveç 30,5 31.3 31,1 35,3 36,1 36,5
Japonya 6,7 5,7 9,4 10,3 9,7 10,9
İtalya 6,3 7,4 7,1 7,6 8,4 9,1
Fransa 4,2 4,5 4,4 4,6 7,0 6,8
Kanada 9,1 10,1 10,6 9,4 6,6 5,3
Çin Cum. 1.0 1,0 1,0 1.0 2,0 2,0
Polonya 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Toplam 186,5 191,5 199,5 225,1 227,1 230,5
Kaynak: Metal İstatistik (1974)

Özetleyecek olursak, varolan 4 magnezyum ve magnezyum bileşiği 
kaynağõndan (ham magnezit, denizsuyu, göl suyu ve sondaj eriyikleri), 



örneğin, 1972 yõlõnda 9,075 milyon MgO eşdeğeri bir üretim sağlanmõştõr. Bu 
üretimin;
% 64,5'u kristalen magnezit yataklarõndan,
% 20,2'si deniz ve göl suyundan,
% 11,3'ü jelmagnezit yataklarõndan,
% 4,0'õ da sondaj eriyiklerinden elde edilmiştir.
Tüm kaynaklarõ kapsayan ülkelere göre bir değerlendirme yapmak gerekirse 
ortaya şu sõralama çõkmaktadõr :
SSCB % 16,4
Çekoslovakya % 16,2
Kuzey Kore % 8,0
Japonya % 7,2
Avusturya % 6,6
ABD % 6,0
Türkiye ise bu sõralamada % 1,7'lik bir oranla 10'uncu gelmektedir. Deniz 
suyundan gerçekleştirdikleri üretim sayesinde, hiçbir doğal magnezit kaynağõ 
olmayan İngiltere ve Japonya, bu sõralamada Türkiye'yi geride bõrakmõşlardõr. 
Ayrõca, deniz ve göl suyundan magnezit üretimi sayesinde, İrlanda, İngiltere, 
Japonya, Norveç, İtalya, Meksika ve İsrail gibi ülkeler, hiçbir doğal magnezit 
kaynağõna sahip olmadõklarõ halde, magnezya üretici ve hattâ ihraç edici 
ülkeler durumuna gelmişlerdir.

2.7. MAGNEZİT VE ÇOKULUSLU TEKELLER
Hammadde üretiminin ülkelere göre incelenmesinin, tüm ekonomik 

ilişkilerin   ortaya çõkarõlmasõ yönünden yeterli olmadõğõ, bundan önce, birçok 
kez belirtilmişti. Örneğin herhangi bir ülkede, herhangi bir miktarda bir 
hammadde çeşidi üretildiği söylendiğinde, o üretimden tüm o ülkenin 
yararlandõğõ anlamõ yanõnda, o hammadde kaynaklarõnõn o ülke halkõnõn 
tasarrufunda imiş gibi bir anlam ortaya çõkmaktadõr. Oysa gerçek hiç de öyle 
değildir. Çeşitli örneklerle de gösterilebileceği gibi, gerek ekonomik 
değerlendirme ve gerekse tasarruf tümüyle onu işleten şirkete ait olmaktadõr. 
Hele bu şirket, çokuluslu bir yapõya sahipse...

İşte bu bölümde, magnezit alanõnda dünyadaki başlõca emperyalist 
tekellerden, bir başka deyişle çokuluslu şirketlerden söz edeceğiz. Konuya 
girmeden önce, çokuluslu şirketlerin biraz yakõndan tanõnmasõ yararlõ olacaktõr 
sanõrõz.
   «Emperyalizm, dünya ekonomisinin gelişiminde bir aşama olarak 
tanõmlanabilir. Bu aşamada: (a) endüstri mallarõ için olan dünya pazarõnda 
ileri kapitalist ülkeler rekabet halindedir; (b) tekelci sermaye, hakim sermaye 
şeklindedir; (c) birikim sürecinin zõtlaşmalarõ öyle bir derecede olgunlaşmõştõr 
ki, sermaye ihracõ dünya ekonomik ilişkilerinin gözebatan özelliğidir. Bu temel 
ekonomik koşullarõn bir sonucu olarak iki özellik daha ortaya çõkmõştõr: (d) 
dünya pazarõnda birbirinin ardõsõra, boğaz boğaza düşmanlõk ve uluslararasõ 
tekelci birleşmelere yol açan ciddî rekabet ve (e) dünyanõn işgal edilmemiş 
yerlerinin, önde gelen kapitalist güçler (ve onlarõn uydularõ) tarafõndan 
paylaşõlmasõ.»
  Kõsaca emperyalizmin belirleyici nitelikleri böyle olmakla birlikte, 
dönemsel (biçimsel) farklõlõklarõnõ da bilmek zorundayõz.

«Emperyalizmin sömürü yöntemlerinde, 2. Paylaşõm Savaşõndan 
sonra, özde hiçbir değişiklik olmamõştõr. Emperyalist sömürü, genel anlamda, 
emperyalizmin genel bunalõmõnõn bütün dönemlerinde aynõdõr. Bunalõm 



dönemlerini birbirinden ayõran temel kõstas, emperyalist sömürü yöntemlerinin 
göreli ağõrlõğõnõn değişmesi ve emperyalistler arasõndaki ilişkilerde meydana 
gelen değişikliklerdir. Örneğin, emperyalizmin genel bunalõmõnõn 1 ve 2. 
dönemlerinde, borç vermenin önde gelen amacõ faiz geliri iken, günümüzde 
bir yandan genel olarak emperyalist - kapitalist sistemlerden kopmalarõn 
önlenmesi, diğer yandan başka emperyalist sömürü yöntemlerinin 
pekiştirilmesidir.»

«2. Paylaşõm Savaşõ'ndan sonra emperyalist -kapitalist sistemi 
etkileyen önemli değişiklikler oldu; Elektronik, kimya, atom enerjisi, v.b. 
alanlarda bilimsel ve teknolojik devrim şeklinde isimlendirilen büyük bir atõlõm 
görüldü. Bunun sonucunda üretkenlik ve pazara sürülen mal miktarõ büyük 
ölçüde arttõ.
Sermayenin merkezileşmesi ve ona bağlõ olarak da yoğunlaşmasõ arttõ, 
eskiden etkinlikleri genellikle bir tek mal ve ülkeyle sõnõrlõ kalmõş olan 
şirketlerin ağõr bastõğõ ekonomi, yerini çok uluslu denilen ve kârõnõ bütün 
dünya ölçüsündeki etkinlikleri çerçevesinde azamileştiren şirketlere bõraktõ. 
Buna bağlõ olarak da uluslararasõ iş bölümü ve işbölümünün sonucu olan 
karşõlõklõ bağõmlõlõk arttõ.

Bunun bir başka sonucu ise, emperyalist - kapitalist sistemin daha da 
hassaslaşmasõ, sistemin herhangi bir yerinde meydana gelen aksaklõğõn hõzla 
bütün sisteme yansõmasõ oldu (A.B.Ç.).»

Şimdi bu olgunun, yani çokuluslu tekeller olgusunun, magnezit 
alanõnda nasõl belirdiğini, eldeki kõsõtlõ bilgilere dayanarak (Çünkü bu tür 
bilgiler genellikle gizli tutulur) açõklamaya çalõşacağõz. Bunun için de, 
çokuluslu tekellerin tanõtõlmasõndan başlamak doğru olacaktõr :

U.S. Refractories Gurubu :
Sermayesi ve gerçek ekonomik ilişkileri hakkõnda çok az bilgi bulunan 

bu kuruluş, tam bir çokuluslu şirket niteliğindedir. Sermaye ve yönetimi, 
dünyanõn en eski maden şirketlerinden General Mining Co. ve madencilikte 
dünyanõn hâlen en büyük çok uluslu maden şirketi Anglo American Co'ya 
kadar dayanmaktadõr. ABD'nin en büyük perlit kuruluşu ve ABD perlit 
üretiminin % 70'inden fazlasõnõ karşõlayan Grefco Inc. de U.S. Refractories 
gurubuna dahildir. Bu gurubun dünyanõn dört bir tarafõna dağõlmõş 50'den 
fazla alt kuruluşu ve iştiraki vardõr. Bunlardan magnezyum ve bazik refrakter 
malzeme sektöründeki en önemlileri ve dünya magnezit endüstrisine katkõlarõ 
şu şekildedir.

Avusturya
Oesterreichisch - Amerikanisch Magnesit A. G. (OEMAG) :

1908 yõlõndan beri magnezit sektöründe etkinlikte bulunan bu şirketin 
Avusturya'da çeşitli maden yataklarõ ve Radenthein, Hochfilzen ve Ferndorf'ta 
olmak üzere 3 ayrõ tesisi vardõr. 1972 yõl üretim kapasitesi 250000 ton/yõl 
sinler ve 50000 ton/yõl kostik kalsine magnezit olarak verilmektedir. Bunun 
yanõnda, OEMAG, Avrupa'nõn en büyük refrakter malzeme üreticilerinden 
biridir. 35'den fazla ülkeye refrakter malzeme ihraç etmektedir. Bugün U.S. 
Refractories gurubunun en büyük kuruluşu haline gelmiştir. Zaten bu nedenle, 
U.S. Refractories, dõş ülkelerdeki yatõrõmlarõnõ bu kuruluş vasõtasõyla 
gerçekleştirmektedir.

Yunanistan



Magnomin ve General Mining Co.
İki ayrõ kuruluş gibi hareket eden bu kuruluş, gerçekte U.S. 

Refractories'in en büyük kuruluşu OEMAG'õn yüksek kaliteli refrakter 
malzeme için gerekli jelmagnezit gerekmesini karşõlamaktadõr. Kalkidik 
yarõmadasõnõn en büyük ve en iyi yataklarõ bu iki kuruluşun elindedir; 
bunlardan Vavdos'da ilk kez jelmagnezit flotasyonu uygulanmõştõr. 1972 yõlõ 
üretim kapasiteleri 55000 ton sinter ve 30000 ton/yõl kostik kalsine 
magnezittir.

İsrail
Dead Sea Periclase Ltd.

U.S. Refractories gurubunun OEMAG vasõtasõyla İsrael Chemicals Co. 
ile ortaklaşa kurduğu bu şirket, Ölü Deniz'den potas üretiminde yan ürün 
olarak magnezya üretmektedir. Yõllõk üretim kapasitesi 50 000 ton/yõl sinter + 
kostik kalsine magnezittir. 
Batõ Almanya
Deutsche Heraklith G.m.b.H. Simbach

Magnezit tozundan elde edilen ve «Heraklith» adõ verilen bir izolasyon 
maddesi üretimi için kurulmuştur. Magnezit ihtiyacõ OEAMAG'õn 
Avusturya'daki tesislerinden karşõlanmaktadõr.

Meksika
Ouimica del Mar SA
 Deniz suyundan magnezya üreten kuruluşta, gurubun % 50'ye yakõn 
hissesi vardõr. Yõllõk üretim kapasitesi 50000 ton/yõl dolayõndadõr.

İngiltere
Anglo - Austrian Magnesite Co.

Gurubun İngiltere'deki pazarlayõcõsõ bir ajans niteliğindedir; 4,3 milyar 
dolarlõk bir ciro ile dünyanõn 40'õncõ büyük şirketi British Steel Co. ile sõkõ 
işbirliği yapmaktadõr.

U.S. Refractories Gurubu ve alt kuruluşlarõ hakkõnda bilgilen bir şekilde 
toplayarak, çokulusluluğu ve bu olgunun belirli özelliklerini açõk bir biçimde 
görmek mümkündür.

U.S. Refractories Gurubu, Anglo - American Co. ve General Mining Co. 
gibi madencilik alanõnda çokuluslu birer tekel olan kuruluşlarõn bir alt 
kuruluşudur. Başka bir deyişle, bu iki dev kuruluşun magnezit alanõndaki alt 
kuruluşudur.

U.S. Refractories Gurubu, salt magnezit alanõnda etkinlik 
göstermemekte,   GREFCO INC. alt kuruluşuyla perlit alanõnda da etkinlik 
göstermektedir.

U.S. Refractories Gurubu, alt kuruluşu olan OEMAG kanalõyla 
Avrupa'nõn birden çok ülkesinde magnezit dalõnda ortak yatõrõmlarõ vardõr. 
(ULUSLARARASI TEKELCİ BİRLEŞİM)

U.S. Refractories Gurubu, magnezitin üretiminden pazarlamasõna 
kadar tüm ara basamaklarda tekeldir.

Şimdi de bir başka gurubu, ülkemizin de içinde bulunduğu büyük bir 
çokuluslu tekeli, bilgilerimizin elverdiği oranda tanõtmaya çalõşalõm;

Veltscher Magnesitwerke A.G.



Dünya'nõn en eski magnezit üreticisi olan Veitscher, ismi bilinmeyen 
çeşitli «denizaşõrõ» şirketlerin iştirakinden oluşan bir kuruluştur (Industrial 
Minerals, Kasõm 1967). Bu konuda yayõnlanmõş bilgi, bir İsviçre şirketi olan 
Magnesia SA'nõn, kuruluşu % 50'den çok hisseye sahip olduğu ve Avusturya 
iştirakinin Laenderbank Wien vasõtasõyla azõnlõk teşkil ettiğidir. Magnesia 
SA'nõn ise Fransõz büyük çelik üreticileri ile ilişkili bir holding kuruluşu olduğu 
sanõlmaktadõr. (Industral Mineral, Kasõm 1967). Ayrõca, az da olsa Batõ Alman 
ve Amerikan iştirakinin varlõğõ tahmin edilmektedir, ancak kimlik ve sayõsal 
oranlar hakkõnda bilgi bulunmamaktadõr.

Veitscher, aynõ zamanda Avusturya'nõn en büyük magnezit üreticisidir; 
çeşitli yataklarõ ve toplam üretim kapasitesi 300000 ton sinler ve 150.000 ton 
kostik kalsine magnezit, olan 4 ayrõ tesisi (Bretenau, Trieben, Veitsch ve Kra-
ubath) vardõr. Steiermark'taki Kraubath ve Obersdorf yataklarõ ise bir alt 
kuruluş olan Steirische Magnesit - Industrip AĞ tarafõndan işletilmektedir. 
Ancak buradan yalnõzca kostik kalsine magnezit üretimi yapõlmaktadõr. Ana 
kuruluşun diğer ülkelerdeki iştirakleri şunlardõr :

Türkiye
Magnezit A. Ş.

20 milyon TL sermayeli bu kuruluş, özellikle Eskişehir çevresinde çok 
sayõda magnezit yatağõ ve yine aynõ şehirde toplam kapasitesi 50000 ton/yõl 
olan kalsinasyon fõrõnlarõ vardõr. Kuruluş, kendi madensel üretiminin yanõnda, 
çevredeki madencilerin ham magnezitlerini satõn alarak kalsine etmektedir.
1972 yõlõ üretimi 178156 ton tüvenan magnezit ve 35535 ton sinler magnezit 
olmuştur. Kuruluş, Veitscher'in Avusturya'daki yüksek kaliteli refrakter 
malzeme üretimi için gerekli hammaddeyi sağlamaktadõr.

İsviçre
Magnesia A.G.

Veitscher'in ana kuruluşu olan bu şirket, aynõ zamanda Veitscher 
ürünlerinin pazarlamasõnõ da gerçekleştirmektedir.

Batõ Almanya
Brohltal AG für Stein - und Tonindustrie

Refrakter malzeme üreticisi bu kuruluştaki Veitscher'in hissesi % 
33'dür.

İngiltere
Capital Refractories Co.

Bir ajan niteliğinde bu kuruluş, Veitscher ürünlerinin pazarlamasõnõ 
yapmaktadõr.

U.S. Refractories gurubunu incelerken, bu çokuluslu tekelin belirli 
özelliklerini belirtmeye çalõşmõştõk. Bu özellikler bir anlamda genelde, 
çokuluslu tekellerin de özellikleriydi. Şimdi de Weitscher Magnesitwerke 
A.G.'nin yapõsõnõ şekillendireceğiz. 

U.S. Refractories için dediklerimiz, Weitscher Magnesitwerke A.G. için 
de geçerli olacağõndan biz daha çok bu şekilsel gösterimle, Türkiye'nin yerini 
vurgulamayõ amaçladõk. Bu yer, Türkiye'nin bir açõdan emperyalist - kapitalist 
sistem içinde, bu sistemin bir parçasõ olduğunu simgelemektedir. Bu yer alõş, 
emperyalist sömürünün ülkemizde pekişmesini getirmektedir. Bu yer alõş, 
diğer yandan emperyalizmin, Türkiye'yi, kendi sisteminden kopmamasõ yönlü 



çabasõnõn ifadesidir. Türkiye'de, bulunan bu çokuluslu tekelin alt kuruluşu olan 
Magnezit A.Ş.'yi ilerideki bölümlerde daha ayrõntõlõ olarak ele alacağõz.

Dresser Industries Inc.
  Dünyanõn önemli abrasif malzeme, barit, fosfat ve gübre üreticiliği 
yanõnda, büyük bir sondaj ekipman kuruluşu olan Dresser Industries, aynõ 
zamanda önemli bir magnezya üreticisidir. En önemli kuruluşlarõ şunlardõr :

ABD
Harbison - Walker Refractories Co.
ABD'nin önemli magnezyum ve bileşikleri üreticilerinden biri olan bu kuruluş, 
deniz suyu ve sondaj eriyiklerinden magnezyum üretmektedir.
Varolan tesis ve üretim kapasiteleri şunlardõr :
Deniz suyu: Cape May/New Jersey, 100000 ton/yõl sinter magnezit;
Sondaj eriyiklerinden: Ludington/Michigan, 200000 ton/yõl magnezya.

Northwest Magnesite Co.
Clevelah/Washington kristalen magnezit yatağõnõn işleticisi bu kuruluş, 
yatağõn kapandõğõ 1968 yõlõna kadar ABD'nin ikinci büyük ham magnezit 
üreticisi idi.

Kanada
Canadian Refractories Ltd.
Kilmar/Ouebec magnezit yatağõndan elde ettiği ham magneziti Morelan 
tesislerinde refrakter malzemeye dönüştürmektedir. Bu tesisin 1927 yõlõ üretim 
kapasitesi 60000 ton/yõl olmuştur.

Meksika
Ouimica del Rey Sa
Dresser'in % 50'den az hisseye sahip olduğu bu kuruluş, Laguna del Rey gölü 
sularõndan yõlda 30000 ton magnezya üretmektedir. Daha çok Amerika 
Kõtasõnda kalan bu çokuluslu tekelin magnezit alanõndaki yatõrõmlarõ, 
madenlerdeki yatõrõmlarõndan yalnõzca birisini oluşturmaktadõr. 

Söz konusu tekel, bir tek maden türüne bağlõ kalmamõş, bir çok 
madenlere el atmõştõr. Bu olgu daha öncede belirtildiği gibi, günümüz 
emperyalist tekellerin belirgin özelliklerinden biridir.

DU Pont Inc.
1973 yõlõnda 5,3 milyar dolarlõk ciro ve 586 milyon dolarlõk bir net kârla 

dünyanõn 29'uncu büyük kuruluşu olan Du Pont, alt kuruluşu Dow Chemical 
Co. vasõtasõyla magnezyum sektörüne de el atmõştõr ve burada önemli bir rol 
oynamaktadõr. Alt kuruluş Dew Chemical Co. ABD'nin eri büyük magnezya ve 
metalik magnezyum^üreticisidir. Kuruluşun Freeport/Texas'da 250000 ton/yõl 
kapasiteli bir deniz suyu magnezya tesisi vardõr. Bundan 500000 tonu kostik 
kalsine üretiminde, geri kalan 45000 ton çevredeki A.G. Green Refractories, 
70 OOO ton da Kaiser Refractories (bir Kaiser kuruluşu) şirketine 
satõlmaktadõr. Ayrõca, aynõ tesis içinde elde edilen deniz suyu 
magnezyasõndan kendi adõnõ taşõyan yöntemle yõlda 120000 ton metalik 
magnezyum üretilmektedir. Bu değer aynõ zamanda toplam ABD üretim 
kapasitesinin % 60'õndan fazladõr.



National Steel Co.
ABD demir - çelik endüstrisinin bu dev kuruluşu, magnezit sektöründe 

de önemli bir rol oynamaktadõr. 1973 yõlõnda 2,1 milyar dolar ciro ve yaklaşõk 
100 milyon dolarlõk net kâr sağlayan bu dev kuruluş, bu rolü, alt kuruluşlarõ 
Basic Inc. ve American Magnesium Co.'ya borçlu bulunmaktadõr. Amaç, 
tröstün bazik refrakter malzeme ve metalik magnezyum gereksinmesinin 
karşõlanmasõ yanõnda, ABD demir çelik endüstrisinde bu yönde rol 
oynamaktõr. Alt kuruluş Basic Inc., ABD'nin bugün için tek ham magnezit 
üreticisidir ve 1972 yõlõnda Gabbs/Nevada'daki yatak ve tesisteki üretim 
kapasitesi 160000 ton/yõl sinler ve 80000 ton/yõl kostik magnezit olarak 
verilmiştir. Ayrõca, aynõ kuruluşun Port St. Joe/Florida'da 105.000 ton/yõl 
kapasiteli bir deniz suyu magnezit tesisi vardõr, ve böylece Basic Inc.'in, ABD 
magnezit üretimindeki katkõsõ 345000 ton/yõl MgO'ya eşdeğer olmaktadõr.
National Steel Co.'nun metalik magnezyum gereksinmesi, alt kuruluş 
American Magnesium Co. vasõtasõyla Snyder/ Texas'daki tesisten 
karşõlanmaktadõr. Tesisin kapasitesi 30000 ton/yõl metalik magnezyumdur.

Kaiser Aluminium & Chemical Co.
Alüminyum endüstrisinin bu dev kuruluşu (1973 yõlõ cirosu 1,28 milyar 

dolar ve alüminyum üretiminde 3'üncü büyük kuruluş), özellikle ABD 
magnezyum sanayiinde önemli bir rol oynamaktadõr. Magnezyum ve 
magnezya sektöründeki işlemleri alt kuruluş Kaiser Refractories Co. 
yürütmektedir. Bu kuruluş, 130000 ton/yõl magnezya kapasiteli Moss 
Landing/California tesisine ek olarak 1972 yõlõnda Türkiye'deki COMAG'õn eski
sahibi Continental Ore Corp. (yeni adõyla International Minerals & Chemicals 
Co.J'dan Freeport/Texas'daki 75000 ton/yõl MgO kapasiteli sinler magnezit 
tesisini satõn almõştõr. Tesis; hammaddesini, Dow Chemical Co.'nõn çevredeki 
deniz suyu tesisinden sağlamaktadõr.

Sumimoto Metal Co.
Japonya çelik endüstrisinin refrakter malzeme gereksinmesini 

karşõlamak amacõyla, başta Japonya'nõn üçüncü büyük çelik üreticisi 
Sumimoto olmak üzere ülkenin tüm çelik üreticilerinin katõlmasõyla Ube 
Chemical Industries Ltd. şirketi kurulmuştur. Şirket, Ube kenti çevresindeki 
tesislerden, toplam 420 000 ton civarõnda magnezya üretmektedir. Bu da 
toplam Japonya üretiminin % 60'õnõ geçmektedir.

Stetley Co. � daha önceki adõ British Periclase Co.
Deniz suyundan MgO üretim teknolojisinin kurucusu bu şirket, 

İngiltere'nin tek magnezya üreticisidir. 1938 yõlõndan beri çalõşmakta olan 
Harplepool'daki 250000 ton/ yõl sinler + kostik kalsine magnezit kapasitesinin 
yanõnda, İtalyan SARDAMAG SpA şirketinde de önemli hisseye sahiptir. Batõ 
Almanya Didierwerke AG kuruluşunun da ortak olduğu SARDAMAG SpA, 
yõlda 120.000 ton/yõl sinler + kostik kalsine magnezit üretilmektedir.

Didierwerke A.G.
Avrupa'nõn en önemli refrakter malzeme üreticilerinden biri olan bu 

kuruluş, son yõllarda kendi öz hammadde kaynaklarõna sahip olma çabasõ 
içindedir. Daha önceleri, hammaddeyi dõşardan sağlayõp kaliteli refrakter 
malzeme üretmek şeklinde olan strateji, son 10 yõlda değiştirilerek; dünyanõn 
çeşitli yerlerindeki magnezyum kaynaklarõna katõlmak eğilimine dönüşmüştür. 



Aynõ sözden olarak, kuruluşun İtalyan SARDAMAG SpA'da önemli oranda 
katõlõmõ ve Yunan Scalistri gurubuyla da işbirliği antlaşmasõ vardõr. Ayrõca, 
İspanya'deki Zubiri magnezit yatağõnõ işleten Magnesitas Navarras SA şirketi 
de Didier'in kendi alt kuruluşudur. Buradaki üretim kapasitesi 110000 ton/yõl 
sinler magnezittir.

Kuruluş, kaliteli jelmagnezit kökenli sinter magnezit gereksinmesini, 
Scalistri gurubu ile yaptõğõ işbirliği antlaşmasõ sayesinde Yunanistan'dan 
karşõlamaktadõr. Ancak, bu antlaşma Yunanistan'da refrakter malzeme 
üretimini de kapsamaktadõr. Didier'de Batõ Alman sermayesi yanõnda önemli 
oranda Fransõz sermayesinin de bulunduğu bilinmektedir. Ancak sayõsal 
değerler hakkõnda elde ayrõntõlõ bilgi bulunmamaktadõr. Kuruluşun refrakter 
ürünlerinin İngiltere'deki pazarlamasõ Seafax Ltd. tarafõndan 
gerçekleştirilmektedir.

Asahi Chemical Industry Co.
Japonya kimya endüstrisinin dev kuruluşlarõndan biri olan Asahi, alt 

kuruluşu Shin - Nihon Chemical Industries Co. vasõtasõyla 3 ayrõ tesiste deniz 
suyundan toplam 200000 ton MgO üretmektedir. Elde edilen üretim, daha çok 
kimya sanayiinde tüketilmektedir.

Scalistri Gurubu
Amerikan - Yunan sermayecisi Dimitri Scalistri tarafõndan kontrol edilen 

bu gurup, Yunanistan'õn çeşitli magnezit yataklarõnõ işletmekte olan çeşitli 
şirketlerden oluşmaktadõr. Bunlardan en önemlileri Financial Mining Industrial 
& Shipping Corp (FIMISCO) ile Macedonian Magnesite Mining Industrial & 
Shipping Inc'dir. Birinci şirketin 200000 ton/yõl sinler ve 20000 ton/yõl kostik 
kalsine; ikinci şirketin ise 80000 ton/yõl sinter ve 50000 ton/yõl kostik kalsine 
üretim kapasitesi vardõr. Böylece toplam üretim kapasitesi 350000 ton/yõl 
magnezya olmaktadõr.

NL Industries
   1973 yõlõnda 1,3 milyar dolarlõk bir ciro ile ABD kökenli çokuluslu 
şirketlerin içinde önemli bir yere kavuşan bu tröst, aynõ zamanda ABD'nin 
Dow'dan sonra ikinci büyük metalik magnezyum üreticisidir. Rowley/Utah'daki 
tesisleri 45 000 ton/yõllõk bir kapasiteye sahiptir.

Pfizer Co:
İsviçre kökenli bu dev ilâç kuruluşu, maznezyum gereksinmesini, alt 

kuruluşu Ouigley Magnesite Co.'nun Dungarvon/İrlanda'daki tesisinden 
karşõlamaktadõr. Tesisin üretim kapasitesi 75000 ton/yõl MgO olarak 
bilinmektedir.

Merck & Co. Inc.
Bu tanõnmõş ilâç ve kimyasal madde kuruluşu, San Fransisco'daki 

deniz suyu tesisinden 5000 ton/yõl kapasite ile magnezya üretmektedir. 
Çoğunluğu çokuluslu şirket niteliğindeki kuruluşun yõllõk üretim kapasiteleri, 
MgO eşdeğeri olarak Tablo 5'de sunulmuştur. Bu tablo ve daha önce verilen 
bilgelerin õşõğõnda, ortaya dünya magnezit ekonomisi için şu önemli sonuçlar 
çõkmaktadõr :
£ Bu kuruluşlar; dünya üretiminin % 42'sine, emperyalist - kapitalist sistem 
içindeki üretimin de % 85 gibi önemli bir bölümüne eşdeğer bir üretim 



kapasitesine sahiptirler. Buna dayanarak, dünya magnezyum ve ürünleri 
üretiminin yarõsõna yakõn ve emperyalist - kapitalist sistem için deki üretimin 
hemen hemen çoğunluğunun bu dev şirketlerin kontrolündü olduğunu 
söyleyebiliriz;

Tablo : 5 Başlõca çokuluslu tekeller, üretim kapasiteleri ve emperyalist - 
kapitalist sistem içindeki paylarõ

Adõ 1972 yõlõ üretim 1972 yõlõ üretim
Kapasitesi  (*) paylarõ
(ton) (%)

U.S. Refractories Gurubu 465000 10,5
Veitscher Magnesitwerke A.G 500000 11,3
Dresser Industries 390000 8,8
Du Pont Inc. 250000 5,6
National Steel Co. 400000 9,0
Kaiser Aluminium &
Chemicals Co. 205000 4,6
Sumimoto 420000 9,5
Steeley Co. 250000 6,5
Didierwerke Co. 150000 3,4
Asahi Chemical
Industry Co. 200000 4,5
Scalistri Gurubu 350000 7,9
NL Industries 75000 1,7
Pfizer Co. 75000 1,7
Merck & Co. Inc. 5000 �
Toplam 3735000 85,0

Magnezit kaynak çeşitlerine göre ise bu kontrol şu şekildedir :
� Deniz suyu, göl suyu ve sondaj eriyiklerinden magnezya üretiminin, Rusya 
Sivash tesisindeki 100000 tonluk üretim hariç tutulursa % 100'ü;
� Dünya jelmagnezit kaynaklarõnõn % 41,5'u,
� Dünya spatik magnezit yataklarõnõn ise yalnõzca % 11,5'u.
� Dünya metalik magnezyum üretiminin % 61,5'u. çokuluslu şirketlerin elinde 
bulunmaktadõr.
Dünya refrakter malzeme üretim ve ticareti ile ilgili istatistiksel bilgilerin çok 
kõsõtlõ olmasõna karşõn, bu kontrolün bu sektörde daha fazla olduğunu 
kesinlikle belirtebiliriz. Çünkü özellikle emperyalist - kapitalist sistemde, 
magnezit ve ürünleri sektöründeki genel ilke, magneziti hammadde 
kaynaklarõndan olabildiğince az işlenmiş bir şekilde, bu çokuluslu tekellerin, 
genellikle emperyalist - kapitalist ülkelerde bulunan refrakter malzeme üretim 
tesislerine getirip orada değerlendirmektir. 1960 yõllarõ başlarõnda, bu daha 
çok ham şekilde olmakta idi; fakat zamanla önceki bölümlerde üzerinde 
önemle durarak belirtmeye çalõştõğõmõz nedenlerden dolayõ, ham magnezitin 
kaynağõnda sinterlendikten sonra refrakter malzeme üretim tesisine 
sunulmasõ yöntemi uygulanan yeni emperyalist işlerlik oldu. Anõmsanacağõ 
gibi, bu işlerliğin daha ileriye götürülerek refrakter malzeme imalinde kaynak 
ülkelerde (geri bõraktõrõlmõş ülkelerde) gerçekleştirilebileceğini belirtmiştik 
(Yunanistan'da, Scalistrl Gurubu ile B. Alman Didier'in birlikte hazõrladõğõ 



proje). Büyük bir emperyalist tekelin alt kuruluşu olan ülkemizdeki Magnezit 
A.Ş. 1965'lere dek ham olarak ihraç ettiği magneziti, daha sonra 
sinterledikten sonra ihraç etmiştir. Bu tür ihracõn, ülkemiz için hiç bir anlam 
taşõmadõğõnõ, çünkü sömürünün önceden olduğu gibi sürdüğünü bir kez daha 
vurgulamayõ görev biliyoruz.

Tahminlerimize göre emperyalist - kapitalist dünyadaki refrakter 
malzeme üretim piyasasõnõn % 90'õndan fazlasõ, söz konusu çokuluslu 
şirketlerin elindedir. Refrakter malzeme üretimine yeni geçen Yugoslav 
Megnohrom, Metalchem International aracõlõğõyla refrakter malzeme 
piyasasõnda rol oynamak istemektedir. Fakat bu kuruluşun etkisi çok azdõr. 
Exico Limited vasõtasõyla Çekoslovakya, Hostombes Ltd. vasõtasõyla Çin ve 
Kuzey Kore'den Avrupa piyasasõna sunulan ürünlerin ancak çok az bir 
bölümü, mamul madde halindedir.

Özetleyecek olursak, dev şirketlerin refrakter malzeme üretimindeki 
kontrolleri hammadde kaynaklarõndakinden çok daha yüksektir ve bu kontrol 
genellikle magnezit ve ürünlerinde teknolojik işlem miktarõ arttõkça 
artmaktadõr. Bunun, önemli iki nedeni vardõr :
1 ton refrakter malzeme fiyatõ 1 ton sinter magnezit fiyatõnõn en az 4 - 5 
katõdõr. Diğer bir deyimle rekrakter malzeme üretimi daha kârlõdõr;
Hammadde kaynaklarõna sahip bağõmsõz diğer kuruluşlar, genellikle 
sermayesi düşük ve deneyimleri az kuruluşlar olduğu için, refrakter malzeme 
üretiminde çok önemli olan yeterli «know-how»a sahip değildirler.
Dünya magnezyum ürünleri üretiminin yarõsõna yakõn bir bölümünü 
gerçekleştiren söz konusu kuruluşlarõn nitelikleri ve bu sektördeki amaçlarõ 
ilginçtir. Çoğunluğunun, bu sektördeki etkinliği, bir yan etkinlik özelliğini taşõr 
ve çoğunluğunun ana amacõ, diğer etkinlik alanlarõndaki kendi öz magnezyum 
ve ürünleri gereksinmelerini karşõlamaktõr : Örneğin;
� Du Pont Inc. Kimya endüstrisinde,
� National Steel Co. kendi ve ABD demir - çelik endüstrisinde,
� Kaiser kimya ve alüminyum endüstrisinde,
� Sumimoto Japon demir - çelik endüstrisinde,
� NL Industries kimya ve metal endüstrisinde,
� Pfizer Co. ilâç endüstrisinde,
� Merck & Co. Inc. kimya endüstrisinde,
çoğunlukla kendi gereksinmelerini gidermek amacõyla magnezyum ve 
bileşikleri sektörüne girmişlerdir. Genellikle bu kuruluşlarõn magnezyum ile 
ilgili birden fazla ülkede tesisi bulunmaz. Bu kuruluşlarõ, magnezyum ve 
bileşikleri endüstrisinin «amatörleri» olarak tanõmlayabiliriz. Oysa diğer 5 
kuruluş için durum bütünüyle bunun tersidir : Bu kuruluşlar, magnezyum ve 
bileşikleri sektöründeki etkinliklerini araç olarak değil de amaç olarak 
kabullenmişler ve bu sektörde büyük bir varlõk haline gelmişlerdir. Hepsinin 
dünyanõn çeşitli ülkelerinde hammadde kaynak ve tesisleri vardõr. Burada 
dikkati çeken en önemli nokta, refrakter malzeme üretim tesislerinin endüstri 
ülkelerinde olmasõdõr.
Bu arada Scalistri Gurubunun özel durumunu belirtmek gerekir. Scalistri, 
daha önceleri büyük kuruluşlar için bir hammadde üretici rolünden sõyrõlõp ana 
refrakter malzeme üretici durumuna gelme yolundadõr. Elindeki değerli 
jelmagnezit kaynaklarõ ve Batõ Alman Dldier konserni ile yaptõğõ işbirliği, onu 
büyük tröstlerle özdeşleştirmektedir. Bu özdeşleşmenin, sermaye katõlõmõ ile 
de pekiştirilmiş olduğu yapõlan tahminler arasõndadõr. Göze batan diğer bir 
nokta da, bu kuruluşlarõn Avrupa ve Amerika magnezit piyasasõna, iki kapalõ 



pazar nazarõyla bakmalarõdõr. Örneğin, U.S. Refractories Gurubu, Amerikan 
sermayesine dayanmasõna ve onun kontrolünde bulunmasõna karşõn, ABD 
magnezyum ve ürünleri sektöründe hemen hemen hiçbir etkinlik 
göstermemekte, bu alanõ başta Dresser, Du Pont ve National Steel olmak 
üzere öteki Amerikan kuruluşlarõna bõrakmaktadõr. Aynõ şey Veitscher ve 
Didier için de geçerlidir. Avrupa'nõn bu iki dev bazik refrakter malzeme 
üreticisi, Amerikan piyasasõnda önemli bir rol oynamadõklarõ gibi, böyle bir 
amaç da taşõmadõklarõ izlenimini vermektedirler. Aynõ şey Japon bazik 
refrakter malzeme piyasasõ için de geçerlidir; Japonya daha önceleri magnezit 
gereksinmesini başta Çin ve Kuzey Kore'den ithal ederken, bugün ihraç eder 
duruma gelmiştir.

Bunun en önemli nedeni, ABD ve Japonya bazik refrakter malzeme 
üretiminin tüketicilerin elinde bulunmasõdõr. Bu piyasalar hem üretici ve hem 
de tüketici durumundaki kuruluşlar tarafõndan kontrol edildiği için başka 
kuruluşlarõn söz sahibi olmalarõ kendiliğinden önlenmiş olmaktadõr. ABD 
magnezit ürünleri ihracat ve ithalatõ (Tablo 6 ve 7), bu yargõyõ kanõtlamaktadõr. 
ABD, 1972 yõlõnda refrakter malzeme üretimi için 700 bin tona yakõn (696 102 
ton, Mineral Yearbook, 1972) magnezya tüketmiştir. Bunun yüksek kaliteli 
ürünler için gerekli ve Yunanistan'dan ithal edilen 69000 tonu hariç hemen 
hemen hepsi yurtiçi üretimi ile karşõlanmõştõr. (Tablo 6). Diğer bir deyimle, 
gerek ABD ve gerekse Japonya magnezit ürünleri piyasasõ, tüketicilerin elinde 
ve kendi kendine yeten («self sufficient») bir nitelik taşõmaktadõr.

Tablo 6- ABD Magnezit ithalatõ

1971 (ton) 1972 (ton)
Ülke
Kostik kalsine
Hindistan 7163 6,1 6,542 5,0
Türkiye 1667 1,3 1,608 1,2
Diğerleri 2201 1,7 2,166 1,6

Sinter, öğütülmüş magnezya ve periklas (CaO�su %4�den az)

Yunanistan 69098 59,0 69,120 52,0
İrlanda 2411418,8 22,093 16,6
Avusturya 6125 4,7 7531  5,6
Japonya 5444 4,2 4923  3,7
Diğerleri 166 - 12271  9,4

CaO oranõ %4�ten fazla

Avusturya,Kanada, İspanya
Yugoslavya 119201,0 5398 4,5
Toplam 121898 122656

Kaynak : Mineral Yearbook

Tablo 7: ABD Magnezya ihracatõ



Kanada 46638 85,0 47836 85,1
Diğer 30 ülke 8171 15,0 7598  14,9
Toplam 54809100 55434100

Kaynak: Mineral Yearbook

Avrupa piyasasõ ise daha karõşõk bir durum gösterir. Bunun en önemli nedeni, 
Avrupa piyasasõnõ elinde bulunduran kuruluşlarõn sermaye ilişkilerinin tam 
olarak bilinmemesinden ileri geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü Avrupa�nõn en 
büyük magnezit kuruluşu Veitscher�in ve Batõ alman Didier�in aynõ zamanda 
tüketici durumundaki Fransõz çelik çevrelerinin kontrolünde olduğu 
bilinmektedir. Ancak her iki şirket de tükettiğinden fazla üreten yabancõ 
tüketicilere satan ve böylece üretici yönü ağõr basan kuruluşlardõr. Aynõ şey 
Amerikan sermayeli US Refractories grubu için de kuşkusuz bir geçerliğe 
sahiptir. Çünkü bu grubun tüketiciler ve sermayesel bir ilişkisinin bulunduğu 
konusunda herhangi bir belirti söz konusu değildir. 

Buna karşõn Avrupa magnezit piyasasõnõ ABD ve Japonyada�kinin 
tersine bir üretici piyasasõ olarak nitelendirebiliriz. Diğer bir göze çarpan nokta 
ABD magnezit sektöründe bir jelmagnezit açõğõnõn bulunmasõdõr. Çünkü ABD 
magnezit sektöründe söz sahibi olan kuruluşlarõn hemen hemen hiçbir 
jelmagnezit kaynağõ yoktur. Şimdiye dek bu Yunanistan�dan ihraç yoluyla 
temin edilmekteydi. Ancak Yunan kuruluşu Scalistri ve diğerlerinin refrakter 
malzeme üretimine kaymalarõ, ABD piyasasõndaki jelmagnezit kökenli sinter 
magnezit açõğõnõ daha da arttõracaktõr.

İşte Türkiye de bir ucundan bu ahtapotlar dünyasõna bağlõ 
bulunmaktadõr. Bu ahtapotlar dünyasõndan kurtulma savaşõmõnda 
önümüzdeki görevi saptayabilmek için beliril doğru çözümlemelerin yapõlmasõ 
gerekmektedir. Önümüzde somut bir örnek var. Magnezit kaynağõmõz, 
uluslararasõ tekelci sermaye ile bütünleşen yerli tekelci sermayenin ortaklaşa 
sömürüsü ile talan edilmektedir. Yurtsever teknik elemanlar olarak bu gerçek 
karşõsõnda sorulmasõ gerekli olan �Ne ve nasõl yapõlmalõ?� olmalõdõr.

�Türkiye�de madencilik alanõnda sömürünün sona ermesi demek 
yalnõzca yabancõ şirketlerin sömürüsüne son vermek değildir. Madenler tüm 
yer altõ ve yer üstü doğal kaynaklar emekçi halka ait olmalõdõr. Yabancõ 
şirketlerin, emperyalistlerin yerini yerli sömürücülerin almasõ bir çözüm 
değildir. İktidar, yerli sömürücü sõnõflarõn elinde bulunduğu ve emperyalist -
kapitalist dünyanõn bir parçasõ olunduğu sürece doğal kaynaklarõn 
ulusallaştõrmasõ, yerli sömürücülere devredilmesi veya kamulaştõrõlarak devlet 
kuruluşlarõnõn eline geçmesi, emekçi halkõn yararõna olmaktan uzaktõr.»

�Doğal kaynaklarõmõzõn; emperyalistler, onlarla bütünleşmiş ve işbirliği 
içindeki küçük bir azõnlõk tarafõndan sömürülmesine karşõ koyma, genel olarak 
sömürüye karşõ verilen savaşõmõn bir parçasõdõr ve ancak bu genel savaşõmõn 
başarõya ulaşmasõyla amacõna varmõş olur.»

İşte magnezitteki durumu, bu genel değerlendirme içinde düşünmeli, 
Yurtsever Teknik Elemanlar olarak, kendi üzerimize düşen görevin bilincine 
varmalõyõz. Bu görev ise; emekçi halkõn yanõnda yer almak, magnezit gibi 
diğer tüm yeraltõ ve yerüstü kaynaklarõmõz üzerindeki varolan ve varolacak 
yerli - yabancõ sömürüye karşõ koymaktõr.

Üçüncü Bölüm



TÜRKİYE'DE MAGNEZİT
3.1 TÜRKİYE MAGNEZİT YATAKLARI

1/500 OOO'lik Türkiye Jeolojik Haritasõna göre, Türkiye yüzölçümünün 
yaklaşõk % 8,5'u «yeşil sahreler» adõnõ verdiğimiz ultrabazik kayaçlarla 
kaplõdõr. Bunun doğal sonucu Türkiye'de de jelmagnezit yataklarõnõn 
bulunmasõdõr. Hatta magnezit, 1850'lerden beri çoğunlukla yabancõlar 
tarafõndan işletilmekte olan kromit yataklar ile birlikte bulunmakta idi. Nitekim 
bu durum, yabancõ şirketlerin dikkatini üzerine çekmiş ve daha Birinci 
Paylaşõm Savaşõ'ndan önce, Konya - Meram olmak üzere, Türkiye'de bazõ 
magnezit yataklarõ işletilmiştir.
  Ancak ciddi ve sürekli bir magnezit üretimi, Türkiye'de 1961 yõlõndan 
sonra başlamõştõr. Oysa, Türkiye ile aynõ tipte magnezit yataklarõna sahip 
Yugoslavya ve Yunanistan'da magnezit madenciliğinin başlangõcõ, İkinci 
Paylaşõm Savaşõ'ndan hemen sonra başlamõştõr. Buna karşõn, Türkiye'de 
magnezit madenciliğinin yoğun bir döneme girmesinde en önemli etken 
üretim değerlerinin incelenmesinden anlaşõlacağõ gibi bütünüyle dõş 
kaynaklõdõr. Yeni emperyalist tekellerin, bu kaynaklara el atmalarõndan sonra 
ülkemizde magnezit üretimi başlamõştõr. Yerli tekelci sermaye, bu tekellerin 
girişimlerini ve yatõrõm isteklerini, çõkarõ gereği, doğal karşõlamõştõr. Uzun 
yõllardan beri «yabancõ sermayeyi çekici kõlacak» önlemleri alan ve her geçen 
gün bir yenisini bu «önlem»lere ekleyen yerli tekelci sermaye için bu yatõrõm 
istemi, sevinçle karşõlanmõş, gerekli izinler kõsa sürede sağlanmõştõr. 
Ülkemizde, uğraşõ alanõ magnezit olan yabancõ sermayeli kuruluşlarõn ilgine 
öyküsüne, ilerideki sayfalarda yer vereceğiz. Ancak şu gerçeği bir kez daha 
söylemekte yarar var : Magnezit yataklarõnõn EMPERYALİST TEKELLERCE 
işletilmeye başlamasõnõn temelinde; Türkiye'nin, bulunduğu EMPERYALİST - 
KAPİTALİST SİSTEM'deki konumu yatmaktadõr. Bu nedenle, sözü geçen 
olgu doğaldõr... Ülke sanayii gereksindiği halde, gereksinilen doğal kaynaklara 
ilişkin arama çalõşmalarõnõn yapõlmamasõ; sermaye ve teknoloji birikiminin 
olmamasõndan dolayõdõr ki bu sermaye ve teknoloji birikiminin 
sağlanamamasõnõn temel nedeni, geri bõraktõrõlmõş, başka bir deyişle 
sömürülmekte olan bir ülke olarak, yurt içinde yaratõlan değerin emperyalist 
ülkelere akmasõ olarak belirmektedir. Kaldõ ki, bu doğal kaynaklardan, mamul 
madde üretimi sorununun da, uluslararasõ tekelci burjuvazinin istem ve 
denetiminin dõşõnda kalmayacağõ ortadadõr... Bu nedenler, bize magnezit 
aramalarõnõn neden yapõlmadõğõnõ kanõtlamaktadõr. Ve bugün dahi, Türkiye 
magnezit yataklarõnõn rezerv ve gerçek potansiyelleri ortaya çõkarõlmõş 
değildir. Türkiye üretiminin 3/4'ünden fazlasõnõ karşõlayan Kütahya - Eskişehir 
yöresinin, halen görünür potansiyelinin saptanmamasõ buna en büyük kanõttõr 
ve bu gerçek, son çözümlemede, emperyalizmin rezerv denetiminin bir 
sonucunu vurgulamaktadõr.

Bunun sonucu, Türkiye magnezitleri hakkõndaki yayõn da yok denecek 
kadar azdõr. 1962 yõlõnda Petrascheck, Türkiye magnezitleri hakkõnda 
izlenimlerini Yunan yataklarõ ile karşõlaştõrmõştõr. 1965 yõlõnda da, M.T.A. 
Enstitüsü, o yõla değin Enstitü arşivinde bulunan raporlardaki bilgileri küçük bir 
kitapta derlemiştir. (M.T.A. Yayõn N. 121.). 1972 yõlõnda ise, bir Polonya 
dergisinde, Bialek ve Palubicki tarafõndan, Orta ve Batõ Anadolu 
magnezitlerinin özellikleri tanõtõlmõştõr. Türkiye magnezit rezervlerinin miktarõ, 
bugün kesin olarak bilinmemektedir. Devletin arayõcõ kuruluşu, hiçbir kaynak 
göstermeden, toplam 56,6 milyon tonluk bir magnezit rezervinden söz 
etmektedir. DPT, ÜBYKP Özel İhtisas Komisyonu raporuna göre, bu magnezit 



rezervleri illere göre şu şekilde dağõlmaktadõr :

Eskişehir-Kütahya Bölgesi
: 49 milyon ton (görünür + muhtemel)
Denizli-Acõpayam Bölgesi
: 0,6 milyon ton
Bursa Bölgesi
: 2 Milyon ton
Konya-Meram Bölgesi
: 5 Milyon ton (görünür + muhtemel)
Toplam
56,6 Milyon ton

Türkiye magnezit sahalarõnõn gerçek bir araştõrmaya sokulmadõğõnõ ve bu 
sahalarda sağlõklõ bir rezerv araştõrma çalõşmalarõnõn gerçekleştirilmediğini 
söyleyebiliriz. M.T.A. Enstitüsü, 50. yõl nedeniyle yayõnladõğõ bir broşürde, 
Enstitü'nün saptadõğõ magnezit rezervleri olarak şu sayõlarõ vermektedir. 
(M.T.A. Enstitüsü 1935-1972, S. 12) :
Konya Meram 5,0 Milyon ton
Durşunbey-Balõkesir 0,2 Milyon ton (Mümkün rezerv)
Acõpayam-Denizli 0,6 Milyon ton
Avdan Kütahya 1,85 Milyon ton
Ula-Muğla 0,15 Milyon ton (Mümkün rezerv)
Köyceğiz-Datça
Muğla 0,12 Milyon ton
Toplam 7,92 Milyon ton

Her iki değer de birbirinden oldukça farklõdõr. Hangi değer kabul edilirse 
edilsin, geçmişte magnezit aramalarõnõn, bu bölümün ilk sayfalarõnda 
belirtmeye çalõştõğõmõz nedenlerden dolayõ yapõlmadõğõnõ vurgulamaktadõr. 
Türkiye magnezit rezervleri tahmini bir rakamla 56,6 milyon ton olarak kabul 
edilse bile, bu değer dünya magnezit rezervlerinin % 5'ini bile bulmamaktadõr. 
Öte yandan, bu rezerv miktarõnõn; bilinen dünya jelmagnezit rezervlerinin 
1/3'ini oluşturduğunu da unutmamak gerekir. Kaldõ ki, kişisel inancõmõz, 
Türkiye'de 56,6 milyon tondan çok daha fazla magnezit rezervi bulunabileceği 
yönündedir.

3.2. TÜRKİYE MAGNEZİT ÜRETİMİNDE GENEL DURUM
Tablo 8'de, 1960 - 1973 yõllarõ arasõndaki Türkiye magnezit üretimi 

verilmiş ve çeşitli ekonomik verilerle karşõlaştõrõlmõştõr. Buna göre, 1960 
yõlõnda Türkiye'de hiçbir magnezit üretimi yapõlmazken, 1973 yõlõnda üretim 
340000 tonun üstüne çõkmõştõr. Şekil 7'den de anlaşõlacağõ gibi ,bu artõş 1967 
yõlõ hariç, 1971 yõlõna kadar hõzlõ ve düzenli bir gelişme göstermiştir. 1967 
yõlõndaki bu azalõş, 1966 yõlõnda Türkiye üretiminin önemli bir bölümünü 
gerçekleştiren bazõ üreticilerin, etkinliklerine 1967 yõlõnda son vermelerinden 
ileri gelmektedir.

1971 yõlõndan sonra, toplam tüvenan üretiminde az da olsa bir azalma 
göze çarpmaktadõr. Bu ise, Türkiye'deki en büyük üretici olan yabancõ kökenli 
Magnezit A.Ş.'nin 1971 de 212000 ton olan tüvenan üretimini, 1972'de 
178000 tona indirmesi nedenine dayanmaktadõr. Oysa, 1971'den sonra 
jelmagnezit kökenli ürünlere olan talep artmõş ve bu da fiyatlarõ etkilemiştir. Bu 



açõdan bakõlõrsa, yabancõ kuruluşun üretimini azaltmaktan çok, arttõrmasõ 
gerekirdi. Bizce bunun başka bir nedeni vardõr: İleride de belirtileceği gibi, 
Magnezit, A.Ş., tüvenan olarak ürettiği ham cevheri, triyaj dõşõnda hiçbir 
zenginleştirme işlemi uygulamaksõzõn kalsine etmektedir. Bu da, düşük silisli 
ve kalsiyumlu cevherlerin öncelikle işletilmesine yol açmõştõr. Böylece, yoğun 
silis ve kalsiyumlu cevher bulmak güçleştiği için üretimde azalma ortaya 
çõkmõştõr. Kanõmõza, göre, bu durum Türkiye'de magnezit üreten diğer 
kuruluşlar için de söz konusudur ve gün geçtikçe daha yoğun bir şekilde söz 
konusu olacaktõr. Diğer bir deyimle, Türkiye magnezit üretiminde uygun 
zenginleştirme yöntemlerinin uygulanmamõş olmasõ 1971 yõlõnda Türkiye 
magnezit üretimini bir duraklama dönemine getirmiştir. 

Türkiye'de kostik kalsine magnezit, 1963; sinler magnezit ise, 1965 
yõlõndan itibaren üretilmeye başlanmõştõr (Tablo 8). Şekil 7'den anlaşõlacağõ 
gibi, kalsine magnezit (sinler + kostik kalsine) üretimi, 1963 yõlõ başõndan 
sonra, üretime koşut olarak artmõş ve o da tüvenan üretim gibi, 1971 yõlõndan 
sonra bir duraklama dönemine girmiştir.

Her bir yõl içinde üretilen sinter ve kostik kalsine miktarlarõ ise değişmiştir. 
Sinter ve kostik kalsine miktarlarõ, 1967 yõlõna değin, düzenli bir artõş 
gösterirken bu yõldan sonra ters yönlü bir gelişme ortaya çõkmõştõr. 1970 yõlõna 
değin her yõl üretilen kostik kalsine miktarõ azalõrken, sinler magnezit miktarõ 
artmõş ve 1970 yõlõndan sonra bunun tersi gerçekleşmiştir. Bu gelişmede en 
önemli etken, Türkiye'nin en büyük kostik kalsine magnezit üreticisi 
COMAG'õn, 1960-1970 yõllarõnda etkinliğine ara vermesi, ve daha önce 
tüvenan üretimden kostik kalsine üretiminde kullanõlan miktarõn, sinler 
üretimine kaymasõ ve 1970 yõlõndan sonra da bunun tersi olmasõ olmuştur.

Türkiye magnezit üretimindeki bu oldukça hõzlõ artõş, Türkiye'nin dünya 
üretiminde de önemli bir üretici durumuna gelmesine yol açtõğõ gibi, magneziti; 
arlõk, kromil, bor luzu ve anlimuan gibi Türkiye'nin geleneksel ihraç 
hammaddesi durumuna getirmiştir :

Türkiye, 1968 yõlõnda, dünya magnezit üretiminde, 17 üretici ülke 
arasõndan 11'inci durumunda bulunurken, 1972 yõlõnda önemini artõrarak 26 
üretici arasõnda 8'inci sõraya yerleşmiştir;
1962 yõlõnda % 0,14 ve 1967 yõlõnda % 0,85 olan Türkiye üretiminin, toplam 
dünya üretimi içindeki payõ, 1971 yõlõnda % 2,54'e kadar yükselmiştir .

1960 - 72 yõllarõ Türkiye magnezit üretimi, dünya üretimi ile 
karşõlaştõrõlmõştõr. 1963 ve 1967 yõllarõ hariç, oldukça koşul sayõlabilecek bir 
gelişme söz konusudur. Ancak 1963 yõlõndaki dünya ekonomik bunalõmõnõn, 
dünya magnezit üretimini etkilediği ve fakat bunun Türkiye üretiminde 
hissedilmediği anlaşõlmaktadõr. Bunun yanõnda 1967 yõlõnda Türkiye 
üretimindeki gerileme, dünya üretiminde, kendini, artõş hõzõnõn azalmasõ 
şeklinde göstermektedir.
1961-1972 yõllarõ arasõnda, 1746525 ton ham, 59546 ton kostik kalsine ve 
226390 ton sinter magnezit üretilmiş, bu üretimden, 332 milyon lirasõ ham 
üretimden olmak üzere, toplam 532 milyon liralõk bir değer elde edilmiştir.

Bu değer, aynõ yõllar arasõndaki Türkiye toplam maden üretiminin % 
1,87'sinin (ham üretimin % 1,32'sinin) ve Ulusal Gelir'in de % 0,04'ünün 
karşõlõğõdõr.

Daha 1967 yõlõnda, ham üretiminin toplam maden üretimindeki payõ % 
0,8 dolayõnda iken, 1971'de 1,9'a kadar yükselmiş ve 1972'de biraz azalarak 
% 1,9'da kalmõştõr. Sinler ve kostik kalsine magnezit üretimi de göz önüne 



alõnõrsa, bu değer 1967'de % 1,23 ve 1971'de % 3,68 olarak gerçekleşmiş ve 
böylece önemli bir orana ulaşmõştõr;

Bu etkinliğin doğal sonucu olarak, magnezit üretiminin Ulusal Gelir'deki 
payõ, 1971 yõlõnda % 0,045'e kadar yükselmiştir. Şekil 8'den anlaşõlacağõ gibi, 
özellikle 1970 yõlõndan sonraki üretim artõşõ, Ulusal Gelir'deki artõş hõzõnõn 
altõnda kalmõştõr. Tüm bu sayõsal karşõlaştõrmalar, bize magnezitin ne denli 
talan edildiğini bir kez daha vurgulamaktadõr. Ulusal Gelir hesaplama yöntem 
ve biçimi de göz önüne alõnõrsa, bu talanõn daha büyük boyutlara vardõğõ 
görülür.

3.3. TÜRKİYE MAGNEZİT MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE YAPISI
1963-72 yõllarõ arasõnda 30 kişi ya da kuruluş, Türkiye'de magnezit 

üretmiştir. Bunlarõn ancak yarõsõna yakõn bir bölümü (14), Türk Ticaret 
Kanununa göre kurulmuş resmî şirket niteliğini taşõmaktadõr. Diğerleri ise, özel 
kişiler olmuştur. Şirketlerin ise 2'si kamu, 1'i (Magnezit A.Ş.) 6224 sayõlõ 
Yabancõ Sermaye Kanununa göre kurulmuş yabancõ, diğerleri ise özel 
şirketlerdir. 1968 yõlõna değin yabancõ şirket sayõsõ 2 idi; bu yõlda Amerikan 
Continental Öre Co.'nun etkinliğine son vermesi ve 1970 yõlõnda Transtürk'e 
devredilmesi ile sayõ 1'e inmiştir.

Türkiye'deki magnezit üreticisi kuruluşlarda, belirli bir madensel üretim 
kapasitesinden bahsetmek olasõ değildir. Her kişi ya da kuruluş; fiyata, alõcõ 
durumuna ve magnezit yatağõndaki işletme kolaylõğõnõn azlõğõna ve çokluğuna 
göre, ancak son çözümlemede ülkedeki yabancõ sermayeli kuruluşlarõn üretim 
politikasõna uyarak, uzun vadeli bir planlamaya dayanmadan, üretim 
yapmaktadõr.
Kalsine magnezit çeşitleri (kostik kalsine ve sinter) üreten kuruluşlarõn sayõsõ 
ise 4'dür. Kapasiteleri şu şekilde belirlenmiştir :

Magnezit A.Ş.: Avusturya Veitscher'in alt kuruluşu bu şirketin, 
Eskişehir'de 4 adet dikey fõrõnõ vardõr; toplam üretim kapasitesi 50000 tondur;

Sümerbank Krom - Magnezit Tuğla Fabrikalarõ Müessesesi: Konya'da 
yõllõk üretim kapasitesi 41 000 ton olan bir döner fõrõna sahiptir; ancak henüz 
tam kapasite ile çalõştõrõlamamõştõr.

COMAG Continental Magnezit A.Ş.: Tavşanlõ ve Kümbet'te iki dikey ve 
Tavşanlõ'da da bir döner fõrõnõ vardõr. Alõnan bilgiye göre, toplam üretim 
kapasitesi 28000 ton'dur ve yalnõzca kostik kalsine üretimi 
gerçekleştirilmektedir.

Sacit ve Sakip Şenkal Koli. Ştl.: Maden Dairesi kayõtlarõna göre bu 
şirket, 1968, 1969 ve 1970 yõllarõnda, toplam 3420 ton kalsine magnezit 
üretmiştir. Ancak tesisi ve üretim kapasitesi hakkõnda hiçbir şey 
bilinmemektedir.
   İlk anõlan 3 kuruluşun resmî kalsine üretim kapasiteleri, yõllõk üretim 
miktarlarõ ile karşõlaştõrõldõğõnda, her 3 kuruluşun da kalsine tesislerini tam 
kapasite ile çalõştõrmadõklarõ anlaşõlmaktadõr. Örneğin 1972 yõlõnda 
Sümerbank, hiç kalsine üretimi yapamazken, Magnezit A.Ş. % 70, COMAG 
da % 30'luk bir randõmanla çalõşmõştõr.

DİE kayõtlarõndan biraz farklõ olan Maden Dairesi kayõtlarõna göre, 
1963-1972 yõllarõ arasõnda 220106 ton (DİE kayõtlarõna göre 285936 ton 
kalsine magnezit üretilmiştir. Bu üretimin % 76'sõ Magnezit A.Ş. % 14'ü 
COMAG, % 8,5'u Sümerbank ve % 1,5'u da Sacit ve Sakip Şenkal Koli. Şti. 
tarafõndan gerçekleştirilmiştir. Magnezit A.Ş. oranõnõn yüksek olmasõnda en 
önemli etken, daha uzun süre üretim yapmõş olmasõdõr. Elde ettiğimiz 1973 ve 



1974 değerleri, geçici değerler olduklarõndan bu bölüme almadõk. Ancak bu 
değerleri, geçici değerler de olsa, bir sonraki bölüme almayõ yararlõ bulduk. 
Ham magnezit üretiminin kuruluşlara göre dağõlõmõ da ilginçtir; Buna göre, 
1963 - 1972 yõllarõ arasõnda 1 718732 ton (DİE kayõtlarõna göre, 1 746 625 
ton) ham magnezit üretilmiştir. Bu üretimin;
872626 tonunu Magnezit A.Ş. (% 50,8), 290877 tonunu Sümerbank (% 16,9), 
167246 tonunu COMAG  (%  9,7), 80982 tonunu Kromiş (% 4,7), 66662 
tonunu Sabri İspalarlõ (% 3,9), 58101 tonunu Ali Turgut İtil (% 3,4)
gerçekleştirmiştir. Diğer 24 kuruluşun ürettikleri miktar 182238 ton ve toplam 
üretimdeki toplam paylarõ ise % 10,5 dur. Bu oranlarõn yõllara göre değişimi 
Şekil 9'da gösterilmiştir. Bu şekilden çõkarõlan en önemli sonuç, Türkiye 
magnezit üretimini belirleyen en önemli etkenin, yabancõ kökenli Magnezit 
A.Ş.'nin yõllõk üretimi olmaktadõr. Diğer bir deyimle, Türkiye magnezit üretimi 
büyük ölçüde dõşa bağõmlõ bir sektördür ve bu önemli sektör, yabancõ 
kuruluşun çõkarlarõna uygun düştüğü sürece gelişecek ya da gerileyecektir. 
Diğer yandan, magnezit üreticilerinin, üretim sürelerinin bir dökümü 
çõkarõlacak olursa, ortaya şu ilginç tablo çõkmaktadõr:
11 kişi ya da kuruluş yalnõzca 1 yõl, 9 kişi ya da kuruluş yalnõzca 2 yõl,
1 kişi yalnõzca 3 yõl, 2 kişi yalnõzca 4 yõl, 1 kuruluş yalnõzca 5 yõl
süreyle magnezit üretiminde bulunabilmiştir. 6 yõl üretimde bulunan kuruluş 
sayõsõ 1; 7 yõl üretimde bulunabilen kuruluş sayõsõ 1'dir. 2'şer kuruluş 9 ve 10 
yõl magnezit üretebilmişlerdir. Diğer bir deyimle, Türkiye magnezit sektöründe, 
üretimde bulunan şahõs ve kuruluşlarõn büyük bir çoğunluğu (en az % 80'i), 
sürekli ve düzenli bir üretim etkinliğinde bulunamamaktadõr. Zaten Türkiye 
magnezit sektörü, böylesine çok sayõda kuruluşu taşõyacak denli güçlü 
değildir. Dünya standartlarõna göre, magnezit sektöründe cağõn gereklerine 
uygun bir kuruluşun, en az 100000 ton MgO eşdeğeri bir üretim 
gerçekleştirebilmelidir. Bu da 200000 ton üzerinde bir ham üretim demektir. 
Oysa, yõlda maksimal 360000 tonluk ham magnezit üretim gücüne sahip 
Türkiye, magnezit üretiminde yõlda bazen 20'nin üzerinde kişi yada kuruluş 
etkinlikte bulunabilmektedir. Kaldõ ki, bunlarõn çoğunluğu, değil magnezit 
üretimi yapabilecek, madencilik yapabilecek bilgi ve sermaye gücüne de 
sahip değillerdir. Türkiye magnezit madenciliğinde modern teknolojik 
yöntemlerin uygulanamamasõnõn nedenlerinden biri de budur.
Bu olgu salt magnezit örneğinde değil, genel olarak madenciliğimizde 
görülmektedir. 1963 yõlõnda 288 olan madencilik kuruluşlarõ (19'u devlet, 269'u 
özel), 1970 yõlõnda 511 (45'i devlet, 466'sõ özel)e, fõrlamõştõr. Kuruluş sayõsõnõn 
kapitalistleşme sürecinde, azalacağõ yerde çoğalmasõ, madencilik sektörünün 
çarpõklõğõnõ göstermesi açõsõndan ilginçtir. Hele kuruluşlarõn % 85'inin 
sermayelerinin, 1.000.000'dan az olduğu (ki % 30'unun sermayesi 100.000 ilâ 
500.000 TL. arasõnda değişmektedir.) dikkate alõnõrsa, madencilik 
sektöründeki sermaye yoksulluğu tüm çõplaklõğõyla ortaya çõkar. Madencilik 
yapõmõzõ inceleyen emperyalist tekel uzmanlarõ, bu yapõyõ, «YOKSUL 
MADENCİ KALABALIĞI» biçiminde nitelendirmeye gitmişlerdir.

Geneldeki bu durum, magnezit madenciliğinde de aynõdõr. Bir farkla; 
magnezitte, emperyalist tekellerin doğrudan bir belirleyicilikleri vardõr. Alt 
kuruluşlarõ ile magnezit üreten «YOKSUL MADENCİ KALABALIĞI» nõn 
üretimlerini diledikleri biçimde yönlendirmektedirler. Şimdi bu yapõyõ daha 
yakõndan inceleyerek, kuruluşlarõ teker teker tanõtmaya çalõşacağõz :
Magnezit A.Ş.
6224 sayõlõ Yabancõ Sermayeyi Teşvik Yasasõna göre 1963 yõlõnda kurulan, 



günümüzdeki sermayesi 20 milyon TL. olan bu şirket, dünyanõn en önemli 
magnezit ve ürünleri üreticisi Veitscher'in bir alt kuruluşudur. Şirket, 6224 
sayõlõ Yabancõ Sermayeyi Teşvik Kanunu'na göre, 27 Eylül 1962 tarih ve 
6/1000 sayõlõ Kararname ile Türkiye'de etkinliğe geçmiştir. Başlõca sermayesi 
7.000.000 liradõr. Bu miktarõn ise dağõlõmõ şöyle olmuştur :
Weitscher  Magnezitwerke  A.G. 6.998.000,� TL.
Steirische Magnesit Ind.  A.G. 500,� TL.
Dr. Kari Heinz Landa 500.� TL.
Dr. Gerhard Rosenberg 500,� TL.
Dip - Ing. Walter Dlaschinz 500,� TL
TOPLAM 7.000.000,� TL.
Daha sonra, 28.8.1964 tarih ve 6/3541 sayõlõ bir Kararname ile, sermayesinin 
7 milyon liradan 12 milyon liraya yükseldiğini görüyoruz. Kõsa sürede 
magnezit üretimini arttõran şirket, 14.7.1969 tarih ve 6/12080 sayõlõ 
Kararname ile sermayesini 15.829.000 liraya çõkarõrken, bir yandan da yeni 
fõrõn kurma iznini alõyordu. Ve son olarak 18.4.1970 tarih ve 7/511 sayõlõ 
Kararname ile, sermayesini 20 milyona çõkaran şirket, bir kez daha fõrõn 
kurma iznini alarak dördüncü fõrõnõnõ da devreye sokuyordu.

Bu gelişim, bir anlamda Türkiye'nin her gecen gün emperyalist - 
kapitalist sistem içinde yerini pekiştirdiğini belirleyen bir gelişimdir. Şirketin 
1970'den bu yana, bir kaç kez daha «cevher zenginleştirme» tesisleri kurma 
girişimleri olmuştur. Ancak bu girişimlerin sonuç aldõğõnõ belirtir, somut olgular 
yoktur. Örneğin, 1972 yõlõnda, yõlda 200 bin ton zenginleştirilmiş cevher 
üretimi için başvurulduğu, ancak bu başvurudan bir sonucun çõkmadõğõ 
bilinmektedir. «İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü» (!) sözünü 
uygulayan şirket, 2.4.973 tarihinde bir kez daha izin istemiş, bu isteme de, 
önceki bölümlerde aktardõğõmõz gibi, belirli koşullarla, yatõrõmõn gerçekleşmesi 
için izin verileceği belirtilmiştir.
Şimdi bõraktõğõmõz yerden sürdürelim...
Ana kuruluşun, yüksek kaliteli refrakter malzeme üretiminde gerekli, 
jelmagnezit kökenli sinter magnezit gereksinmesini Magnezit A.Ş. 
karşõlamaktadõr. Bu kuruluş, Türkiye'nin en kaliteli cevherini verdiği gibi, en 
büyük magnezit yataklarõnõ da (Margõ ve Dutluca) elinde bulundurmaktadõr. 
Ayrõca, kişiler adõna kapattõğõ sahalardan da üretim yapmaktadõr. Şirketin 
başka bir hammadde kaynağõ da, yöredeki özel madencilerdir. Ancak, bu tür 
cevherler için kuruluş, maksimal % 0,5 SiO2 ve maksimal % 1 CaO gibi 
gerçekleşmesi çok zor koşullar aramaktadõr, ki bu da büyük bir emek ve 
cevher kaybõna neden olmaktadõr. Oysa, kuruluşun kendi işletmekte olduğu 
sahalarda bile bu koşullarõ gerçekleştirebilmesi olanak dõşõdõr. Yük. Müh. 
Demir Başol'dan alõnan bilgiye göre, silisi % 0,5'in, kalsiyumu % 1'in altõnda 
olan 1 ton ham magnezit, ancak 3 ton tüvenan cevherin titiz triyajõ sonucunda 
elde edilebilmektedir. Rakip firmalarõn bulunmamasõ ve şirketin hemen hemen 
tek alõcõ olmasõ nedeniyle, bu zor kaliteyi tutturmak için özel madenciler, 
yataklarõnõn yalnõzca en iyi bölümlerini, ki o da büyük cevher kaybõ pahasõna, 
işletmek zorunda kalmaktadõrlar. Böylece, yöre yataklarõnõn kalan bölümlerinin
işletilebilirliği de gün geçtikçe kõsõtlanmõş olmaktadõr.

Şirket, özel madencilerden aldõğõ bu düşük silisli ve kalsiyumlu 
cevherlerin bir kõsmõnõ Avusturya'daki tesislerine ihraç etmekte, bir kõsmõnõ da 
bu oranlardan daha yüksek silis ve kalsiyum içeren kendi cevherleri ile 
paçallayarak sinterlediği ham magnezitin, ortalama silis ve kalsiyum oranlarõnõ 
düşürmektedir. Böylece, şirket, hem kendi cevherlerini zenginleştirme işlemi 



uygulamadan cevheri değerlendirme olanağõna kavuşmakta ve hem de 
normal koşullarda gerekli zenginleştirme tesis yatõrõmlarõndan tasarruf 
sağlamaktadõr.    Şirketin uyguladõğõ fiyat politikasõ da ilginçtir : Özel ihtisas 
komisyonu raporuna göre, şirket 1971 yõlõnda, % 0,5 - 0,6 SIO.J içeren, bir 
ton ham cevhere, fabrika teslimi 136 liralõk bir fiyat ödemiştir, ki bu da 9,0 
dolara eşdeğer olmaktadõr. Oysa bu, aynõ yõl içinde % 6'ya kadar SiO2 
içerebilen bir ton kristalen magnezit fiyatõnõn bile altõndadõr. Kaldõ ki, 1971 
yõlõnda 1 ton bu kalitedeki jelmagnezitin fiyatõ, Avrupa limanõ teslimi 23,3 dolar 
dolayõnda idi. Bunun 5 dolarõ taşõnõm ücreti kabul edilirse, ortaya Türkiye için 
18 dolarlõk bir fiyat çõkmaktadõr, ki bu Magnezit A.Ş. tarafõndan üreticilere 
ödenen fiatõn 2 katõdõr. Gerçekte şirketin uyguladõğõ fiyat politikasõ, 
Avusturya'da bulunan anaç emperyalist tekelin fiyat politikasõnõn bir 
parçasõdõr. Fiyatlara ilişkin geçmiş bölümlerde yaptõğõmõz açõklamalarda, bu 
fiyat politikasõnõn altõnda «TEKEL KÂRI» dediğimiz emperyalist sömürü 
kaynağõnõn yattõğõnõ biliyoruz. Üretilen cevhere, gerçek değerinin altõnda bir 
fiyat veren, bu şirketin, elde ettiği cevherden ürettiği refrakter malzemeyi bu 
kez gerçek değerinin üstünde bir fiyatla, yani TEKEL FİYATIYLA yine 
Türkiye'ye sattõğõ düşünülürse, fiyat politikasõnõn gerçek boyutu ortaya çõkar.

Bunun yanõnda, şirket 10 yõlõ aşkõn etkinliğinde, zenginleştirme işlemi 
gerekli ve uygulanabilir olduğu halde, bu işlem için herhangi bir yatõrõmda 
bulunmamõştõr. Bu yolla, şirketin yatõrõm giderlerinden tasarruf ve düşük 
maliyet sağlamakta olduğu doğaldõr. Ancak, yöre yataklarõnõn bundan zarar 
gördüğü de bir gerçektir. Şirket 1967 yõlõndan sonra, Avusturya'daki ana 
kuruluşa magneziti, sinterledikten sonra göndermeye başlamõştõr. 
Kalsinasyon, Eskişehir'deki 4 adet dikey fõrõnda gerçekleştirilmektedir. Daha 
önceleri, ihracat ham şekilde yapõlmakta idi. Bu dönüşümün ve şirketin 
sinterleme için yaptõğõ yatõrõmlarõn Türkiye ekonomisine optimal katkõ 
endişesinden çok şirket çõkarlarõ göz önünde tutularak yapõlmõş olmasõ 
doğaldõr. Çünkü, magnezitin sinterlendikten sonra gönderilmesi, taşõnõm 
ücretlerinde yarõ yarõya bir tasarruf sağlamaktadõr. Magnezit A.Ş. için 
söylenecekler burada bitmiyor. Edinmiş olduğumuz son bilgiler, Magnezit 
A.Ş.'nin Avusturya sermayesinden Batõ Alman sermayesine dönüşmüş 
olduğudur. Bu dönüşümün içice sayõlabilecek iki gelişmeden kaynaklandõğõ 
söylenebilir :

Birincisi, Magnezit A.Ş.'nin bağlõ bulunduğu Weitsc-her Magnesitwerke 
A.G. adlõ çokuluslu tekelin sermaye bileşiminde, Batõ Alman iştirakinin ağõrlõk 
kazandõğõ...

İkincisi ise, ancak, A.E.T. çerçevesinde anlaşõlõr olmaktadõr; şöyle ki, 
Avusturya'nõn A.E.T. dõşõnda kalmõş olmasõ nedeniyle, Magnezit A.Ş. 
sermayesinin bir A.E.T. üyesi olan Batõ Alman sermayesine dönüşerek, 
etkinliklerini daha etkin bir biçimde yürütülebileceğidir... Çünkü A.E.T.' ye 
ilişkin imzalanmõş olan katma protokol, bu konuda geniş olanaklar 
tanõmaktadõr. Dün Avusturya sermayeli Magnezit A,Ş.'ye gösterilen zorluklar, 
Batõ Alman sermayesine dönüşmüş bulunan bugünkü Magnezit A.Ş.'ye 
gösterilemeyecektir... Bir başka deyişle, bu dönüşümle, Türkiye magnezitleri 
çokuluslu tekellerin kesin denetimine girmiş bulunmaktadõr.

COMAG Continental Magnezit Limited Şirketi
Amerikan Continental Ore Company şirketinin bir alt kuruluşu olarak, 

7,5 Milyon Liralõk bir sermaye ile 1964 yõlõnda kurulmuştur. Sonradan şirkette 
çõkan ve ana kuruluşun tasfiyesi ve International Minerals and Chemical 



Company (IMG)'ye devriyle sonuçlanan ekonomik kriz nedeniyle şirket, 
kapanma ile karşõ karşõya kalmõş ve 1969-1970 yõllarõnda üretimine ara 
vermiştir. Bu zaman içinde hisse senetleri çeşitli firmalar tarafõndan satõn 
alõnmõş, başlangõçtaki hisse senedi dağõlõmõ değişmiştir. Son duruma göre, 
şirketin % 99,95 hissesi Transtürk Holding'inin elinde bulunmaktadõr.

Şirketin bugün isletmekte olduğu sahalarõn en önemlileri, Kütahya - 
Tavşanlõ çevresinde bulunmaktadõr. Elde edilen cevherler, Eskişehir 
yöresindekilerden daha yüksek silis ve kalsiyum içermelerine ve kalsinasyon 
işleminde bu nedenle şirket güçlüklerle karşõlaşmasõna karşõn, herhangi bir 
zenginleştirme işlemi için yatõrõm yapõlmamõştõr. Tüm üretim, kostik kalsine 
olarak gerçekleşmektedir. Şirket 28000 ton/yõl'lõk bir üretim kapasitesine sahip 
olmasõna karşõn, 1972 yõlõna değin hiçbir zaman tam randõmanla 
çalõşamamõştõr. Şirketin refrakter malzeme üretimi için hiçbir girişimi olmadõğõ 
gibi, bu kadar düşük bir sermaye ve «know - how»la böyle bir işlemi 
gerçekleştirebileceği de kuşkuludur.

Sümerbank Krom - Magnezit Tuğla Fabrikalarõ Müessesesi
Magnezit yataklarõnõ işletmek, Türkiye krom magnezit ve magnezit 

tuğla gereksinmesinin büyük bir bölümünü karşõlamak amacõ ile, 1969 yõlõnda 
kurulmuş bir kamu kuruluşudur. Konya - Meram yataklarõ, Sümerbank Genel 
Müdürlüğü'nün bir alt kuruluşu olan ve 87,5 Milyon TL. sermayeli bu 
kuruluşun tek hammadde kaynağõdõr ve aynõ yerde yõllõk üretim kapasitesi 41 
000 ton sinler magnezit olan bir kalsinasyon tesisi de bulunmaktadõr.

Ayrõca, Sümerbank sinter magneziti refrakter magnezit ve krom - 
magnezit tuğlasõ üretimi için kullanmaktadõr. Üretim kapasitesi, Türkiye 
gereksinmesinin ancak 1/4'ünü karşõlayacak miktarda olmasõnõn yanõnda, 
üretilen tuğlalar hiçbir zaman Avrupa tuğlalarõnõn, kalite ve dayanõklõlõğõna 
ulaşamamõştõr. Bunun en önemli nedeni, cevher yatağõnõn niteliğinde ve elde 
edilen cevherin triyajdan başka hiçbir zenginleştirme işlemi uygulanmadan 
kalsine edilmesinde yatmaktadõr. Diğer bir deyimle, elde edilen rekrakter 
malzemenin kalite ve dayanõklõlõğõnõn düşük olmasõ, kendi tesislerinde üretilen 
sinter magnezitin düşük kaliteli olmasõnõn sonucudur. Stockwerk tipindeki 
yataktan ancak % 8-13 gibi düşük bir randõman sağlanabildiği gibi, en titiz bir 
triyaj bile cevherin silis oranõnõ % 2'nin, CaO oranõnõ da % 7'nin altõna 
düşürememektedir. Bu cevherden elde edilen refrakter tuğlalar, doğal olarak 
gerekli spesifikasyonlarõ yerine getiremeyecek, sõcaklõğa dayanõklõlõğõ, 
sõcaklõktaki hacim sabitliği, yüksek sõcaklõktaki mukavemeti v.s. gibi özellikleri 
düşük olacaktõr. Oysa, sorunun temelinde, Türkiye'nin tüm magnezit 
üretiminde olduğu gibi, cevherlerin uygun yöntemlerle zenginleştirilmeden 
sinterleme ve refrakter malzeme üretiminde kullanõlmasõ yatmaktadõr. Oysa, 
Türkiye magnezitleri, normal teknoloji uygulandõğõ takdirde, en kaliteli bazik 
refrakter malzeme yapõmõ için gerekli tüm koşullara sahip bulunmaktadõr. 
Zaten jelmagnezit kökenli olmalarõ bunun en önemli kanõtõdõr.
Sümerbank, sorunu çözümlemek için, Eskişehir ve yöresinden, ayrõca diğer 
yörelerden CaO ve silis oranlarõ düşük magnezit satõn alma yoluna gitmiştir, 
Bunun geçici bir çözüm yolu olacağõ ve sorunu kökünden halledemeyeceği 
kuşkusuzdur.

Bu noktada, şu bir gerçektir ki, Sümerbank kendisi için gerekil iyi 
nitelikteki magneziti, Eskişehir dolayõndaki küçük üreticilerden alabileceği gibi, 
Magnezt A.Ş.'den de alabilecektir. Bu ticarî ilişkide ise, Magnezit A.Ş.'nin 
vereceği fiyatõn Sümerbank'õn refrakter üretimini fahiş fiyatlara çõkarmasõ 



doğal olacaktõr. İlginç olanõ; Sümerbank'õn refrakter tuğla imali girişimleri 
1956'lara uzanmaktadõr. 1956'larda başlayan çalõşmalar, 1965'lere dek etüd 
çalõşmalarõ olarak kalmõş ve bunca yõldan sonra Konya - Meram gibi oldukça 
elverişli (!) magnezit yataklarõnõn Sümerbank tarafõndan işletilmesine karar 
verilmiştir. Oysa, ülkemizdeki her iki yabancõ sermayeli kuruluş, 1960'lardan 
sonra etkinliğe geçmiştir. Eskişehir ve Kütahya'deki verimli magnezit 
sahalarõnõn, yabancõ sermayeli kuruluşlara nasõl devredildiği sorunu, 
incelemeye değer bir konudur. Gerçekte, Sümerbank bir başka incelemeyle, 
yabana yerli sermayelerin içice geçtiği, ya da yabancõ sermaye ile ortak 
yatõrõmlarõ her geçen yõl artan bir kamu kuruluşudur. Bu yapõsõyla, emperyalist 
sömürü aracõ olma niteliği gittikçe pekişmektedir. Değerlendirmelerimiz bize, 
bu kamu kuruluşunun gelecek yõllarda, magnezit alanõnda da yabancõ 
sermaye ile ortak yatõrõmlara girebileceğini göstermektedir. Belki de bugünkü 
yatõrõmõn randõmanlõ olamayõşõ, bu olgunun gelişini hõzlandõracaktõr.

Kütahya Magnezitleri A.Ş. (KUMAŞ)
1968 yõlõnda 1,4 milyon TL. sermaye ile kurulmuştur. Kuruluş amacõ, 

70.000 ton/yõl sinter magnezitlik bir üretim kapasitesini gerçekleştirmektir. 
1973 yõlõnda sermayesi 30 milyon liraya çõkan kuruluşun ortaklan arasõna, 9 
milyon liralõk bir sermaye ile Eti-bank da katõlmõş ve bu katõlmada Etibank % 
30 gibi önemli bir hisseye sahip olmuştur. Ayrõca Çimhol da (Çimento
ve Yan Ürünleri Sanayii), 4,5 milyon TL (% 15}'lik bir hisse ile ortaklõğa 
katõlmõştõr.

1975 yõlõnda ise, kuruluşun sermayesi 75 milyon liraya çõkarõlmõştõr. 
Yeni duruma göre, Etibank'õn hissesinin ne oranda olacağõ belli değildir. 
Kuruluş, 1974 yõlõ içinde, Kütahya çevresinde bir kaç saha satõn alarak 
buralarda üretim girişimlerine başlamõştõr. Kuruluşun tam kapasite ile en 
erken 1976 yõlõnda üretime geçeceği tahmin edilmektedir. Kümaş'õn şimdiye 
dek �bilindiği kadarõyla� uyguladõğõ arama girişimleri, Eskişehir - Kütahya 
yöresindeki özel madencilerin ruhsatõnda bulunan sahalarda olmuştur. Şirket, 
bu madencilerle «rödevans prensibi» ile anlaşma yapmaktadõr. 

Başlangõçta tamamõyla özel bir kuruluş olan Kumaş A.Ş., daha sonra 
Etibank'õn önemli miktarda katõlõmõyla bir yarõ kamu kuruluşu niteliğine 
bürünmüştür. Bu dönüşüm ile Kumaş, Karadeniz Bakõrlarõ A.Ş., Çinkur A.Ş. 
ve Türk Civa A.Ş. gibi kuruluşlarõn yapõsõna benzemiştir. Kümaş'õn magnezit 
madenciliğimizdeki ve dünya magnezit madenciliğindeki yerine ilişkin 
yaklaşõmõmõza girmeden önce, bir - iki önemli noktayõ vurgulamak yararlõ 
olacaktõr :

Kumaş, hammadde kaynağõna sahip olmadan kurulmuştur. Türkiye 
magnezit sektörü içinde hammadde kaynaklarõna sahip olmak, büyük 
sermaye gerektirecektir; çünkü gerek magnezit ürünlerinin fiyatlarõnõn dünya 
piyasalarõnda artmasõ, gerek Türkiye magnezitlerinin bu artõş içinde özel bir 
durumda bulunmasõ ve gerekse bunun da ötesinde muhakkak saha satõn 
almak zorunluluğunda olan bir kuruluşun piyasaya girmesi, saha fiyatlarõnõ 
astronomik kabul edilebilecek rakamlara ulaştõracaktõr. Bu önemli gerçekleri 
vurguladõktan sonra Kümaş'õn dünya magnezit madenciliğindeki yerine göz 
atmak yararlõ olacaktõr. Çokuluslu tekelleri anlatõrken, bu tekellerin dünya 
magnezit yataklarõ üzerinde, rezerv saptamasõndan pazarlamaya dek tüm 
aşamalarda, nasõl denetim kurduklarõnõ gördük. Ana görevleri emperyalist 
ülkelerde bulunan, ancak, kollarõ geri bõraktõrõlmõş ülkelerdeki egemen 
sõnõflarla kaynaşmõş birer ahtapotlarõ andõran bu çokuluslu tekellerin egemen 



olduğu dünyada, Kümaş'õn yerini anlamak zor olmasa gerek,
Kümaş'õn sermayesinde yabancõ sermaye katõlõmõ olmayabilir ve yine Kumaş, 
ülkedeki magnezit üretici «yoksul madenci kalabalõğõnõ tasfiye ederek, 
gerçekten de büyük bir kuruluş haline gelebilir... Ancak tüm bu gelişmeler, 
Türkiye magnezitlerinin bundan böyle çokuluslu tekellerin denetimleri dõşõnda 
kalacağõ anlamõna gelmez. Çünkü biliyoruz ki;
«Yeraltõ ve yerüstü kaynaklarõnõn kullanõlabilir hale getirilmesinde yabancõ 
sermaye yatõrõmõnõn olmamasõ, bu alanda emperyalist sömürünün olmamasõ 
anlamõna gelmez. Emperyalist - kapitalist sistemin bir parçasõ olarak 
sürdürülen ticarî ilişkiler, hammaddeler alanõnda da sömürünün 
sürdürülmesine olanak tanõr. Eğer üretilen madenin önemli bir bölümü, 
emperyalist - kapitalist piyasa sistemi içinde alõcõ bulacaksa, karşõsõnda dev 
tekelleri görecek ve bu değişim bu tekellerin belirlediği fiyatlardan 
gerçekleşecektir. İşte bu nedenle, bir kamu iktisadi teşebbüsünün üretip ihraç 
ettiği maden bile emperyalist sömürünün gerçekleşme alanõ olabilir. Bu 
sömürünün somut görünümü, ihracat fiyatlarõnõn genel ithalât fiyatlarõ kadar 
artmamasõ ve hattâ düşmesidir.»

Etibank'õn bir bor tuzu olan Tinkal ve Civa pazarlamasõ, bu olguya en 
iyi örnektir. Kaldõ ki Kumaş, salt sinter magnezit üretimine dek varan bir 
üretimi amaçlamõştõr. Gerçekten de, sinter magneziti pazarladõğõ anda, 
karşõsõnda önceki bölümlerde üzerinde önemle durduğumuz çokuluslu 
tekelleri bulacaktõr. Ve fiyatlar da bu tekellerin belirlediği fiyatlardan başkasõ 
olmayacaktõr.
Bu nedenlerden dolayõ, Kümaş'õn magnezit madenciliğimize kesin bir çözüm 
getiremeyeceği söylenebilir. Türkiye'de, 1963-72 yõllarõ arasõnda magnezit 
üretmiş diğer kuruluşlar hakkõndaki bilgimiz, oldukça kõsõtlõdõr. Maden 
Mühendisleri Odasõ tarafõndan 1971 yõlõnda yayõnlanan «Türkiye Madencilik 
Rehberi» ne göre, bu kuruluşlardan;

Dümeks Ticaret T.A.Ş. 1 Milyon TL,
Karbonat Maden Limited Şirketi 1 Milyon TL,
Montan Madencilik Anonim Ortaklõğõ 1 Milyon TL,
Köyceğiz Kromlarõ İşletmesi Limited Şirketi 1 Milyon TL, Orkan Madencilik ve 
Ticaret Limited Şirketi 400000 TL' lik bir sermayeye sahiptirler. Bu arada, 
Türkiye magnezit madenciliğinde üretim yapmõş üçüncü yabancõ kuruluş olan 
Karbonat Maden Limited Şirketine de değinmek isteriz. % 50 Belçika, % 49 
Batõ Alman ve % 1 Türk sermayeli bu kuruluş, 1965 ve 1966 yõllarõnda toplam 
3305 tonluk bir üretimden başka bir etkinlikte bulunmamõştõr. Bu kadar düşük 
sermayeli kuruluşlar ile, değil oldukça büyük sermaye ve bilgi gerektiren 
magnezit madenciliği; başka herhangi bir hammadde madenciliği de 
yapõlamayacağõ ortadadõr. Bu yargõya, özel olarak nitelendirilen Magnezit 
A.Ş., Sümerbank, COMAG ve KUMAŞ da dahildir. Ancak, Magnezit A.Ş.'nin, 
Türkiye magnezit endüstrisinin etkinliği yönünden herhangi bir amacõ 
olmadõğõnõ ve Avusturya'daki ana kuruluşuna kaliteli ürün için hammadde 
göndermekle yükümlü olduğunu; bu nedenle 20 Milyon TL. gibi düşük 
sermaye ile çalõştõğõnõ belirtmek isteriz.

3.4. TÜRKİYE MAGNEZİT İHRACATI VE MAGNEZİT ÜRÜNLERİ İTHALATI
1960 - 1972 yõllarõ, Türkiye, ham, sinter ve kostik kastine magnezit 

ihracatõ değer ve miktar olarak Tablo 9'da sunulmuştur. Buna göre;
Söz konusu yõllar arasõnda, 314711 ton ham ve 277501 ton kalsine (kostik + 



sinter) magnezit ihraç edilmiştir;

TABLO 9 : TÜRKİYE MAGNEZİT VE ÜRÜNLERİ İHRACATI VE EKONOMİK 
ÖNEMİ

İHRACAT
Ham Kalsine Toplam
(t) 1000TL (t) 1000 TL 1000 TL

1960 15 2 � � 2
1961 1639 148 � � 148
1962 3350 362 � � 362
1963 106051145 � � 1145
1964 28939 3277 99 127 3404
1965 34732 9813 100 32 9845
1966 6706717068 50 15 17083
1967 22310 8331 14515 6041 14372
1968 3248610261 22991 8343 18604
1969 35170 9226 24725 12113   -
1970 4784617301 47297 30087 47388
1971 21702 6850 64751 61798 68648
1972 8910 2153 65218 58240 60393
Toplam 314711 85937 277501 176796 262733
1973 8551 6660 73444 73865 80525

İHRACATIN
Ham üretimindeki Kalsine Toplam Toplam
 
Oranõ üretimindeki maden ihracattaki
(%) oranõ(%) ihracatõndaki  oran

oran

1960 - - - -
1961 55,0 - 0,1 -
1962 28,0 - 0,2 -
1963 36,0 - 0,73 0,034

1964 47,9 21,0 1,40 0,092
1965 40,2 0,5 2,76 0,235
1966 52,3 0,25 3,80 0,387
1967 22,3 65,1 4,15 0,305
1968 17,7 88,7 5,03 0,416
1969 15,8 79,0 5,42 0,441
1970 16,0 82,0 8,35 0,887
1971 6,0 109,0 10,83 0,512
1972 2,7 129,0 10,5 0,755
Toplam 18,0 96,6 5,8 0,410
� Bu ihracattan 85,9 milyon lirasõ, ham, 176,8 milyon lirasõ kalsine 
magnezitten olmak üzere, toplam 262,7 milyon liralõk bir döviz elde edilmiştir;
� Bu değer, 1960-1972 yõllarõ arasõndaki Türkiye toplam maden ihracatõnõn % 



5.8'ini, toplam ihracatõn da % 0,41 gibi önemli bir bölümünü oluşturmuştur.
� Ham magnezit ihracatõnõn toplam yõllõk üretimdeki oranõ, söz konusu yõllar 
arasõnda % 2,7 -55,0 arasõnda değişmiştir. Ancak, 1966 yõlõndan sonra, daha 
önceki iniş - çõkõşlardan sonra, bu oran, sürekli olarak azalmõş ve 1972'de en 
düşük düzeye (% 2,7) ulaşmõştõr. Buna karşõn, 1972 yõlõnda, 8910 ton gibi 
önemli bir miktar magnezit Türkiye'den ihraç edilebilmiştir, ihraç edilen ham 
magnezitin toplam üretimdeki ortalama oranõ % 18 olmuştur.
� Türkiye'den kalsine edilmiş şekilde gerçekleştirilen magnezitin, toplam 
üretimdeki oranõ, söz konusu yõllar arasõnda % 0,25 - 129 arasõnda 
değişmiştir. Bu yõllar arasõnda üretilen toplam kalsine magnezitin % 96,6'sõnõn 
ihraç edilmiş olduğu anlaşõlmaktadõr. Ancak, ana artõşlar 1966 yõlõndan sonra 
gerçekleşmiş ve 1972 yõlõnda önemli bir miktar da stoklardan ihraç edilmiştir.
� Toplam ihracattaki oranõ ise 1970 yõlõndan sonra üretimindeki oranõ da, 
genel olarak 1966 yõlõndan sonra hõzlõ bir artõşa girmiştir. Bu yüksek değere % 
10,8 ile 1971 yõlõnda ulaşõlmõştõr.
. Toplam ihracattaki oranõ ise 1970 yõlõndan sonra azalmaya başlamõştõr. 
Oysa 1971 yõlõnda hem ihracat ve hem üretimde en yüksek düzeye 
ulaşõlmõştõr. Diğer bir deyimle, magnezit ihracatõ bu yõldan sonra, toplam 
ihracat kadar hõzlõ bir şekilde artõrõlamamõştõr.

Türkiye ham magnezit ihracatõnõn hemen hemen tek alõcõsõ 
Avusturya'dõr. Tablo 10'da, bu ülkenin 1963-1970 yõllarõ arasõnda Türkiye'den 
satõn aldõğõ ham magnezit miktarõnõn, Türkiye toplam ham magnezit ihracatõna 
olan oranlarõ verilmiştir. Buna göre, bu süre içinde ihraç edilen toplam 278796 
ton ham magnezitin 221 357 tonu Avusturya'ya satõlmõştõr. Bu da % 79,4'lük 
bir oran demektir. Diğer alõcõ ülkeler ise, başta Doğu Almanya olmak üzere, 
Belçika, Hollanda ve dünyanõn en büyük magnezit üretiticisi Çekoslovakya'dõr. 
Çekoslovakya bile, zaman zaman Türkiye magnezitlerinden ve onun 
teknolojik avantajlarõndan yararlanmak gereksinmesini duymaktadõr.

Tablo 10: Avusturya'ya yapõlan ham magnezit ihracatõ ve yõllõk ham magnezit 
ihracatõndaki oranõ
Yõl Miktar (t) Toplam ham ihracattaki oranõ
1963 10605 % 100
1964 22488 % 77,8
1965 27792 % 80,0
1966 48055 % 71,6
1967 18011 % 48,8
1968 22536 % 69,4
1969 26870 % 76,6
1970 45000 % 94,0
Toplam 221357

Kaynak : DİE Maden İstatistikleri 1963-1970
Kalsine edilmiş magnezit ihracatõ konusundaki sayõlar sağlõklõ 

olmamakla birlikte, burada da en büyük alõcõnõn Avusturya olduğu 
bilinmektedir. Toplam kalsine magnezit ihracatõnõn, yaklaşõk % 70'inden 
fazlasõ bu ülkeye olmuştur. Bu ihracatõn gerçekleştiricisi, Avusturya kökenli 
Magnezit A.Ş, olduğuna göre, buradan, yalnõzca Türkiye magnezit üretiminin 
değil, aynõ zamanda belki de daha büyük bir oranda, Türkiye magnezit 
ihracatõnõn da yabancõ kontrolündü olduğu anlaşõlmaktadõr.

Öte yandan, magnezit yataklarõnõn emekçi halkõn olmasõ gerçeği 



yanõnda, Türkiye magnezit madenciliğinde gerekli tesislerin kurulmasõnda 
gecikilmiş olmasõ, son 10 yõlda 300 000 tondan fazla kaliteli magnezitin 
dõşarõya ham olarak ihraç edilmesine ve böylece salt katma değer açõsõndan 
büyük kayõplara neden olmuştur. Örneğin, Türkiye'nin ham olarak ihraç ettiği 
ve karşõlõğõnda 85,9 milyon TL. döviz elde ettiği 314711 tonluk ham magnezit, 
hiç olmazsa sinterlenmiş şekilde ihraç edilmiş olsaydõ, döviz geliri sağlananõn 
en az 2 katõndan çok olacaktõ. Başka bir hesaplamaya göre, Türkiye'nin 1963-
72 yõllarõ arasõnda ihraç ettiği 310000 ton ham ve 277000 ton kalsine 
magnezit, refrakter malzeme halinde ihraç edilmiş olsaydõ, Türkiye'nin elde 
etmiş olacağõ döviz miktarõ, 1973 yõlõ fiyatlarõ ile 2 milyar lira dolayõnda 
olacaktõ. Oysa Türkiye'nin elde ettiği, 263 milyon lirayõ bile geçmemektedir. 
Türkiye magnezitlerinin ham olarak değerlendirilmiş olmasõ, yine salt katma 
değer acõsõndan, son on yõlda yaklaşõk 1,7 milyar liralõk bir kayba neden 
olmuştur. Üstelik bu ihracattan elde edilen ekonomik gelirin en önemli kõsmõ, 
ihracatõn 3/4'üne yakõn bir bölümünü gerçekleştiren yabancõ şirketin kasasõna 
girmiştir.
Ancak, bu hesaplamalarõn, kaybõ belirleyen birer örneklemeden öte bir amaç 
taşõmadõğõnõ bir kez daha vurgulamak isteriz. Çabalar, elbette işlenmiş 
refrakter malzeme üretmeye yönelik olmalõdõr. Yeter ki üretilen ürünler emekçi 
halkõn yararõna sunulmuş olsun. Türkiye'nin kaybõ bununla kalmamaktadõr. 
Türkiye'nin 1971 - 73 yõllarõ magnezit ve krom magnezit tuğla ithalâtõ, o yõllara 
ilişkin magnezit ihracat gelirleri ile karşõlaştõrõlmaktadõr. Buna göre, örneğin 
1973 yõlõnda, 8551 ton ham ve 62 218 ton kalsine magnezit ihraç ederek 
toplam 80525 bin TL. döviz sağlayan Türkiye, aynõ yõlda 13 088 ton magnezit 
ve 3 732 ton krom magnezit tuğlasõ ithal etmiş ve bunun için toplam 83933 
bin TL ödemek zorunda kalmõştõr. Diğer bir deyimle, bir magnezit ülkesi olan 
Türkiye, magnezit tuğlayõ üretip gereksinmesini karşõlayamadõğõ için, magnezit
ihraç etmekte ve bundan elde ettiği gelir, ithal ettiği ürünün bedelini bile 
karşõlayamamaktadõr. Türkiye magnezit sektöründeki çarpõklõğõ anlatmak için, 
başka bir veriye de gerek yoktur.

Türkiye'nin gelecekteki bazik refrakter tuğla gereksinmesi hakkõnda 
DPT'nin tahminleri elimizde bulunmamaktadõr. Ancak bunun, bugün 20000 
ton dolayõnda olduğunu ve gelecek yõllarda Türkiye çelik üretimine bağlõ 
olarak artacağõ söylenebilir. Yakõn bir zamanda gerçekleşecek Ereğli'deki 
üretim artõşõ ve İskenderun'un bu yõl içinde devreye girmesi, Türkiye'nin bazik 
refrakter malzeme gereksinmesini büyük ölçüde arttõracağõ doğaldõr. Bu 
konuda bir tahminde bulunulursa, gereksinmenin 1977'de 30000 ton ve 
1982'de de en az 50000 ton bazik refrakter malzeme olacağõnõ söyleyebiliriz. 
Örneğin, 30000 ton refrakter tuğla, bugünkü fiyatlarla Türkiye'nin 1973 yõlõ 
magnezit ihracat değerinin 2 katõna yakõndõr.

Elimizdeki resmî olmayan bilgilere göre, Türkiye'ye yapõlan bazik 
refrakter malzeme ithalâtõ, büyük ölçüde Avusturya'dan sağlanmaktadõr. 
Genel bir deyimle, bu, Türkiye magnezitlerinin refrakter malzeme üretimi için 
Avusturya'ya gönderildiği görünümünü doğurmaktadõr. Ancak alõnan ve 
verilen farklõdõr. Türkiye kaliteli magnezitleri için 1 lira alõrken, karşõlõğõnda 5 
liraya yakõn bir değer ödemektedir.

Tablo 11: Türkiye bazik refrokter malzeme »halatõ ve magnezit ihracatõ

İTHALAT
Magnezit Krom-magnezit Toplam



Toplam

ihracat
 

değeri
(t) (1000TL.) (t) (1000TL) (t) (1000TL.)   

Değeri

1971 10017 35140 3724 14225 1374148365
68648

1972     8020 33617      5246 20452 13266 54069 
60393
1973     13088 67754          3732 16579 16820 83933 80525

Kaynak : DİE Aylõk Dõş Ticaret istatistikleri Bülteni
1973-XII

İthal edilen bazik refrakter malzemelerin hemen hemen tümü, 
Türkiye'nin demir - çelik tesislerinde kullanõlmaktadõr. Bu tesislerin tümüne 
yakõn bir bölümü devletindir. Öte yandan, dünya magnezyum ürünleri 
piyasasõna, aynõ zamanda tüketici durumundaki kuruluşlar egemendir. ABD 
ve Japonya'da olduğu gibi, bunlarõn önemli bir bölümü, dev çelik üreticileridir. 
Hattâ Türkiye'nin en büyük magnezit üreticisi durumundaki Magnezit A.Ş.'nin 
ana kuruluşu Veitscher'in bile, Fransõz çelik üreticilerinin kontrolündü 
olduğunu belirtmiştik. Oysa, Türkiye'de en büyük tüketici durumundaki devlet, 
gereksindiği refrakter malzemeyi, ham olarak ihraç ettiği ülkeden ithal 
etmektedir. Bu olgu; Türkiye'nin emperyalist - kapitalist sistem içindeki 
konumu göz önüne alõnõrsa, doğal bir olgudur.

Diğer magnezyum bileşikleri [MgCI2, MgSO4, MgO, Mg(OH2) metalik 
magnezyum ve saf MgCO3] de dõşarõdan ithal edilmektedir.

Tablo 12 : 1971 - 1973 yõllarõ Türkiye magnezyum bileşikleri ithalatõ

1971 1972 1973
Bileşik(t) 1000TL (t) 1000TL (t) 1000TL 

MgCl2 413,1 465.5 410.5 458.6 482,9 578,7
MgSO4 321.5 318,8 405.2 348.4 195,1 251,7
MgO 32.3 259.1 62,3 458,9 43,3 398,1
Mg(OH)2. 1.0 18,9 64,2 798,3 72.7 805,2
MgCO3 152.0 633.1 121.5 586,2 45,9 175,2
Metalik Mg 33,9 678,7 4,6 242,0 41.6 585.3
Toplam 2 374,7 2 892,4 2 794,4

Kaynak : DİE Aylõk Dõş Ticaret istatistik Bülteni 1971-73

Tablo 12'de, bunlarõn 1971 - 73 yõllarõ orasõ miktar ve değerleri verilmiştir. Bu 
alandaki ithalât henüz 3 milyon liralõk değerde olmakla birlikte, gelecekte, 
özellikle magnezyum gereksinmesinin çoğalan çelik üretimi ile birlikte artmasõ 
söz konusudur. Bu ise, gelecekte emperyalist - kapitalist sömürünün daha 
büyük boyutlara yaracağõnõn bir başka belirtisidir.




