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20 yüzyılın baĢlarında ġarki Anadolu‟da demiryolu yapım imtiyazı alabilmek için var 

olan rekabet ortamına Amerikan sermayedarları da katılmıĢtır. Bunlar arasında yer alan Amiral 

Colby Mitchell Chester, kendi adıyla da anılan projesini yürürlüğe koyabilmek için birincisi 

1908, ikincisi 1922 yılında olmak üzere iki kez giriĢimde bulunmuĢtur. Ġlk teĢebbüsü baĢarısız 

olmuĢsa da ikincisi 9 Nisan 1923 yılında TBMM‟nin onayından geçmiĢtir. Ancak hiçbir zaman 

hayata geçirilememiĢ olan bu proje içeriği itibariyle oldukça ses getirmiĢtir
1
. Projeye göre; 

Türkiye‟nin doğu ve Musul-Kerkük bölgesini Akdeniz ve Karadeniz‟e bağlayan 4400 km.lik 

bir demiryolu inĢası ile üç limanın tesisinin yapımı bu Ģirkete verilmiĢtir. Bunun yanı sıra 

demiryolu hattı üzerindeki 40 km.lik Ģeritler içinde kalan petrol ve diğer değerli madenlerin 

iĢletme hakkı 99 yıl için aynı Ģirkete verilmiĢtir. Ġmtiyaz sahibi Ģirket aynı zamanda birçok 

vergi bağıĢıklığından ve diğer özel kolaylıklardan yararlanacaktır
2
. 

Madencilik alanıyla ilgilendiği kuvvetle muhtemel olan ve kimliği hakkında daha fazla 

bilgi bulunmayan Hüseyin Yusuf
3
, “ġarki Anadolu Demiryolu Cephesinde Amerikalılar 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Azay-ı Muhteremesine Açık Mektup)” baĢlıklı çalıĢmasında bu 

projeyi eleĢtirel bir bakıĢla incelemektedir.  

Hüseyin Yusuf, çalıĢmasının ilk bölümü olarak sınıflandırabileceğimiz kısmında 

Amerika‟nın tutumuna, güvenilirliğine, petrol konusundaki hassasiyetine değinmiĢ ve ayrıca 

Chester imtiyazını alan Ģirketin Ermeniler tarafından desteklenip desteklenmediğini 

sorgulamıĢtır. Rapor olarak da tabir edebileceğimiz bu değerlendirmesinde Hüseyin Yusuf, 

öncelikli olarak böyle önemli bir imtiyazın Amerikalılara verilmesine yönelik kaygısını Ģu 

                                                 
 Öğr. Görv., Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü – Sivas 
1 Yahya Tezel, “Birinci Büyük Millet Meclisi Anti-Emperyalist miydi? Chester Ayrıcalığı”, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.25, No.4, 1970, s. 289-294 
2 Tezel, s. 295; Bilmez Bülent Can, Demiryolundan Petrole Chester Projesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ġstanbul 

2000, s. 267-268. AnlaĢmanın tam metni için bkz. Fahir Armaoğlu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1991, s. 34-46. 
3 Selim Ġlkin, 1922-1923 Yılları Türkiyesi‟nde Bir Yabancı Sermaye GiriĢimi: Chester Demiryolu Projesi, Ġstanbul 

1981, s. 27. 
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sözleriyle ifade etmiĢtir: “Anadolu‟yu baĢtan baĢa ihata eden en mühim bir imtiyazı defaten 

Amerikalılara vermek menafi-î hakikiye-î milliyemizle kabil-î telif midir?”. (s. 4) Dönemin 

gazetelerinde yer alan haberlerden de alıntı yaparak Amerika‟nın bize karĢı bakıĢ açısını 

sorgulamıĢtır: “Ale‟l-husus, son Lozan Konferansı‟nın müzakereleri esnasında müĢahid 

bulunan Amerika mümessili Mister Caylnd‟ın fikirlerini ve müdafaalarını bütün deliliyle 

görmedik mi? Bazen açık kapı siyasetini müdafaa eden Amerika müĢahidini müttefik 

devletlerin iktisadi, mali ve adli menafi-i ve kapitülasyonları mevzu bahis olunca Ġngiltere, 

Fransa, Ġtalya baĢ murahhaslarından daha bi-eman bir müdafaa vaz‟ında müĢahade etmedik 

mi?” (s. 6) 

Petrol hususunda ise Amerika‟nın petrol iĢlerinde bizi rahat bırakamayacağını bu 

amaçla bizi demir çember içine almak istediklerini belirtmiĢtir. Amerika‟nın dünyanın 

neresinde olursa olsun petrol kaynaklarına büyük alaka gösterdiğini, Irak petrolleri konusunda 

Ġngiltere ile karĢı karĢıya gelmekten kaçınmamasının da bunun en net göstergesi olarak 

algılanması gerektiğini söylemiĢ, bu konuda dönemin yerli ve yabancı gazetelerinde çıkan 

haberlere yer vermiĢtir. (s. 10-17) 

Sonrasında Mister Chester ve onun mensubu bulunduğu mali grubun Ermeniler 

tarafından himaye edildiğine dair iddialara sözü getiren Hüseyin Yusuf, bu iddiaların, proje 

içerisindeki güzergâhların tespitinde Ermenilerin çoğunluk teĢkil ettikleri veya etmek 

istedikleri köy ve kasabaların birinci derecede gözetilmiĢ olmasıyla dayanak bulmuĢ olsa da bu 

konuyla ilgili daha geniĢ bir tahkikat yapılmasının lüzumunun zorunluluğuna değinmiĢtir. (s. 

18-24) 

Hüseyin Yusuf, değerlendirmesinin ikinci bölümünde ise mukavele Ģartlarında görülen 

sakıncalara değinerek yapılması gereken değiĢikliklere dikkat çekmiĢtir. Amerikalıların Lozan 

Konferansındaki vaziyetleri kapitülasyonlar hakkındaki nokta-i nazarları büsbütün meçhul ve 

hatta Ģüphe ve endiĢeyi davet edebilecek derecede karanlık iken rekabet sahasının olmadığı bir 

ortamda böyle bir imtiyazın verilmesinin yanlıĢlığına vurgu yapmıĢtır. (s.25-26) Daha sonra 

eski ve yeni mukavele Ģartları arasındaki farklılıkları ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. 

ġirketin ödemek durumunda olduğu teminat parası olan 50.000 liranın böyle büyük bir 

imtiyaz karĢılığında çok cüzi bir miktar olduğunu belirtmiĢtir. (s. 26, 34) ġirkete, aldığı 

imtiyaz karĢılığında iĢe baĢlaması için iki yıl müddet verilmiĢ olmakla birlikte neden 

hükümetin aynı süre zarfında yeni bir Ģirketle görüĢme hakkından yoksun tutulduğunu 

anlayamadığını ifade etmiĢtir. Eski mukavelede 16 ay olarak belirlenen bu sürenin 6 ay daha 

uzatılmasının bir gerekçesi yoksa buna müsaade edilmemesinin gerekli olduğunu dile 

getirmiĢtir. (s. 27-33) 

Yine Ģirketin madenler konusunda elde ettiği ayrıcalıklar karĢısında “Hükümet demir 

yolu imtiyazı mı veriyor yoksa madenler hakkında Ģirkete umumi bir inhisar mı bahĢediyor” 

diyerek bu konunun oldukça hassas bir konu olduğuna dikkat çeken Hüseyin Yusuf, Ģirketin 

demiryolu yapımı için lazım olacak malzemeyi yurt içinde bulamazsa yurtdıĢından getireceğini 

ve bu noktada bu malzemelerin gümrük vergisinden 20 sene istisna tutulmasının 

doğurabileceği sakıncaları da ortaya koymaktan çekinmemiĢtir. ġirketin memleketimizde 

tedariki mümkün olan herhangi bir malzemeyi dıĢarıdan getirtmemesini temin için bu hususta 

gerekli tedbirlerin alınmasını istemiĢ, bu noktada özellikle kömür ve ahĢap yönünden 

memleketimizin zenginliğine iĢaret etmiĢtir. (s. 34-39)  

ġirkete zararı ve hasarı kendine ait olmak üzere madenler hakkında yazılı kurallara 

uymak kaydıyla iĢleteceği maden yataklarını demir yollarına bağlamak için ihtiyaç duyacağı 
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ara yolları inĢa etme yetkisi verilmiĢtir. Ayrıca Ģirkete teknik ve ekonomik açıdan gereken 

güzergahı takip etmek üzere petrol kuyularına borular döĢeyerek Türkiye arazisi içinde 

gereken noktaları bağlama hakkı da verilmiĢ olmasını Ģu sözleriyle tepki göstermiĢtir: “Bu 

Amerikalı Şirket, demir yolları inşası için değil, ancak bu bahane ile bütün madenlere tesahub 

etmek ve bilumum madenlerimizi ale‟l-husus petrol madenlerimizi kendi lehine en nafi ve 

ehven şeraitle deruhde edebilmek için gelmişdir. Bu ahval ve şerait tahtında da maksadına 

vusul için yolun yarıdan ziyadesini kat etmiştir. Mukavelename-i iptidaiye ve mukavelename-i 

esasiye ile şartnamelerin, hep maden imtiyazını ve Amerikalıların maden siyasetini temin ve 

istihsal hedefine doğru yürütülmüş olduğunu açıktan açığa göstermektedir.” (s. 40-41) 

AnlaĢmada liman projesi ile ilgili olarak konulan maddelerde de menfaatimize ters düĢen 

ve muallâkta kalan bazı hususlar bulunduğunu tespit eden Hüseyin Yusuf, projeyi alan Ģirkete, 

inĢaatı tamamlama hususunda yedi sene müddet tanınmıĢ olmasının ve bu süre içinde Ģirketin 

inĢaata baĢlamaması veya yarım bırakması halinde devlete sadece projeyi baĢka Ģirkete verme 

hakkının tanınmasının yeterli olmadığını dile getirmiĢtir. Ayrıca, projenin ihale sonucunda bir 

Ģirkete verildikten sonra inĢaata ne kadar süre zarfında baĢlayacağının da açıkça beyan 

edilmemiĢ olmasını ve bu hususta da Ģirketin bir yükümlülüğe tabi tutulmamasının da anlaĢılır 

olmadığını söylemiĢtir. Bu nedenle buradaki belirsizliğin ortadan kaldırılması ve bizim 

menfaatimize hizmet edecek Ģekilde Ģirketin baĢkaca maddelerle yükümlülük altına sokulması 

gerektiğini aksi takdirde yedi sene müddetin boĢ yere geçirilmesi gibi bir ihtimale ve zarara 

meydan verilmiĢ olacağını dikkat çekmiĢtir. (s. 43-45) 

AnlaĢmada ayrıca Ģirketin bütün masraf ve zararları kendisine ait olmak üzere ve 

hükümetten hiçbir Ģekilde bir teminat ve parasal yardım talebinde bulunmamak üzere 

anlaĢmanın birinci maddesinde yazılı olan demir yollarını inĢa edip iĢleteceği buna karĢılık, 

demir yolları ve Ģubelerinin iĢletilmesinden elde edeceği bütün hasılat ve gelir – imtiyazın alım 

satımı hakkı müstesna olmak üzere- imtiyaz müddetinin bitmesine kadar Ģirkete ait olacağının 

yer aldığını belirten Hüseyin Yusuf,  “Hukûmet madem ki, te‟minât vermeyecek ve Ģirket de 

istemeyecek, Ģu hâlde demir yollarının cânibeynindeki yirmi kilometrelik sahâda bulunan bi‟l-

„umûm mekĢûf ve gayr-i mekĢûf ma‟denlerin garânti kilometrinin makâmına kâ‟im olmak 

üzere Ģirkete terk ve i‟tâsı ve bunun 99 sene müddetle imtiyâza rabtı neden ileri geliyor?.. diye 

sormuĢtur. (s. 45-46) 

Bundan baĢka demir yollarının ve kollarının (Ģubelerinin) bütün gelir ve hâsılatlarının 

imtiyaz müddetinin sonuna kadar Ģirkete ait olduğu 21. madde de tam bir kesinlik ve açıklıkla 

yazılmıĢ olmakla birlikte, aynı anlaĢmanın 42‟inci maddesinde demir yolları ve madenlerden 

elde edilecek bütün gelirlerden evvela genel masraflar, ikinci olarak senelik düzenlenen borç 

senetleri, faizler, amortismanlar, üçüncü olarak ihtiyat akçeleri, dördüncü olarak hisse 

sahiplerine düĢen %12 oranındaki kar payları ödendikten sonra geriye kalan kârın(gelirin) 

%30‟unun Türk Hükümetine ve %75‟inin de Ģirkete ait olacağı belirtilmiĢtir. O nedenle bu iki 

madde arasında görünen tezadın biran önce düzeltilmesini istemiĢtir. (s. 46-47)  

Demir yolları hatlarının hükümetçe satılması halinde madenlerin iĢletilmesi imtiyazı 

hakkının 99 sene müddetle hala Ģirketin elinde bırakılmasının bu anlaĢmanın anlaĢılamayan 

sırlarından biri olduğunu ifade eden Hüseyin Yusuf, demir yolları hatlarının devletçe 

satılmasından sonra madenlerin iĢletilmesi imtiyazının hem de 99 sene süreyle hala Ģirkete 

bırakılmasının kabul edilir bir Ģey olmadığını “Öküz ölünce ortaklık ayrılmaz mı?” sözüyle 

ortaya koymuĢtur. Bu nedenle maddelerdeki bütün bu kayıtlar ve sınırlamaların, aslında 

Ģirketin demir yollarıyla değil madenlerle alakadar olduğunun bir göstergesi olduğunu 
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söylemiĢtir. ġirketin demir yollarını bir vasıta olarak kullanıp gerçekte maden ve maden 

ocaklarının iĢletme imtiyazını kolayca ele geçirme peĢinde olduğunu, bunun da Ģirketin 

madenciliğe ve maden siyasetine ne derece bağlı olduğunu gösteren en açık delil olduğunu 

hatırlatmıĢtır. (s. 49) 

AnlaĢmanın 23. maddesiyle Ģirkete tanınan 99 sene olan imtiyaz müddeti sona erdikten 

sonra ancak Türkiye Hükümeti‟nin, Ģirketin demir yolları ve bunların Ģubeleri, inĢa edilirse 

Yumurtalık Limanı, madenler, maden ocakları, maden suları ve bütün müesseseler ile bunlara 

ait her türlü alet, edevat üzerindeki bütün hukukuna haiz olacak ve bunların gelirlerinden 

istifade edeceğinin belirtildiğini bu durumu anlamakta güçlük çektiğini yinelemiĢtir. (s. 50) 

Daha önce de değindiği üzere 42. madde ile hâsılattan %30 pay alması gereken Türkiye 

Hükümeti‟nin alacağı, bu maddede ki birtakım kaçırıĢlarla hükümsüz bırakılmak istendiğine 

dikkati çekmiĢ ve anlaĢma metninde var olan karanlık noktaların belirginleĢtirilmesi 

gerektiğini aksi takdirde büyük mahzurlar doğuracak meselelerin ortaya çıkabileceğini ifade 

etmiĢtir. ( s. 51) Eski anlaĢmada 10 yıl ile sınırlandırılan rüçhan hakkının yeni anlaĢmada 20 

yıla çıkarılmasının yanlıĢ olduğunu, rüçhan hakkı meselesinin bu kadar uzattırılmasının 

tamamıyla hükümetin menfaatlerine aykırı olduğunu dile getirmiĢtir. (s. 52) 

Hüseyin Yusuf bu projenin incelenmesi ve onaylanmasından önce demir yollarının her 

iki tarafında ayrılacak arazinin kapsayacağı alanda maden araĢtırması yapmak için ruhsatname 

talebinde bulunan ve yürürlükteki maden nizamnamesi hükümlerine göre hak kazananların ya 

da bu iĢlemi baĢlatmıĢ olanların hakları ne olacak diye sormuĢ ve güzergahlara tesadüf eden 

maden mıntıkaları üzerinde bugün yürürlükte bulunan kazanılmıĢ hakların garanti altına 

alınması gerektiğini hiçbir Ģüphe ve bahaneye yer vermeyecek Ģekilde açıklık getirilmesini 

istemiĢtir. (s. 56-58) 

Yine anlaĢma hükümlerine göre hükümetçe iĢletilmekte olan veya genel olarak terk 

olunan, keĢfolunmuĢ veya olunacak maden ve maden ocaklarının imtiyazının Ģirkete terk 

edilip verildiğini belirten Hüseyin Yusuf, genel olarak terk olunan, keĢfolunmuĢ veya 

olunacak” tabirinden ne mana ve maksat çıkarılması gerektiğinin açıklık kazanması gerektiği 

hususuna değinerek, zikrolunan mıntıkalar dahilinde bulunan ve üçüncü Ģahısların elinde olan 

ve halen iĢletilmekte iken, ilerde imtiyaz sahiplerinin kaçmaları veya kaybolmaları durumunun 

hükmen sabit olması halinde veya bunların maden nizamnamesi hükümlerine uygun olarak 

hareket etmemeleri yüzünden veya diğer sebeplerden dolayı terk edilmiĢ veya keĢfolunmuĢ 

addolunan her hangi bir madenin veya maden ocaklarının imtiyazlı Ģirkete ait olan madenler 

gibi telakki edilip Ģirkete mi terk olunacağını ve yine bu duruma düĢecek madenlerin hükümete 

borcu olduğu takdirde bunun ödemesini kimin yapacağını sormuĢtur. (s. 59) Bunların yanı sıra 

Ģirkete ait maden mıntıkası dâhilinde bulunan imtiyazlı veya anlaĢmalı madenlerden her hangi 

birinin imtiyaz müddetinin sona ermesi veya anlaĢmanın feshedilmesi halinde bu madenlerin 

ne olacağının ortaya konmasının önemine değinmiĢtir. (s. 59-60) 

AnlaĢma metninde geçen “iĢbu anlaĢmada zikrolunan maden lafzı genel olarak bütün 

maden tabakalarını, maden sularını, petrol sahalarını, taĢ ve kum ocaklarını kapsar.” Ģeklinde 

maden lafzından neyin anlaĢılması gerektiğini gösteren bu ibarenin eski anlaĢmanın bununla 

ilgili olan 18. maddesinde bile mevcut olmadığını, bu tarz bir yorumlamanın yani maden lafzı 

içine maden tabakalarını, maden sularını, petrol sahalarını hatta taĢ ve kum ocaklarını bile 

sokma meselesinin yeniden gözden geçirilmesi, iyice tetkik edilmesi, etraflıca düĢünülmesi, 

Ģerh olunmaya muhtaç birçok noktaları olduğunun altını çizmiĢtir. Memleketimizin en önemli 

ve zaruri ihtiyaç maddelerinden olan taĢ ve kum ocaklarının bir Ģirketin veya haleflerinin 
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tasarruflarına ve tekellerine hem de imtiyaz ile 99 sene müddetle terk olunmasının, derhal 

düzeltilmesi gereken bir yanlıĢlık, vahim bir hata olduğunu ifade etmiĢtir. Zira baĢtanbaĢa 

kalkınmaya ve güzelleĢtirilmeye layık olan vatanımızın imar ve inĢasında kullanılacak madde 

ve malzemelerin, kerpiç ve ahĢaptan evvel taĢ ve kum olacağını dile getiren Hüseyin Yusuf, 

“Zîrâ, hepimiz biliriz ki: başdan başa mazhar-ı umrân olmağa lâyık memleketimizin i‟mâr ve 

inşâsında kullanılacak mevadd ve malzemenin en başlıcaları, ba‟de-mâ ahşab ve kerpiçden 

evvel, taş ve kum olacakdır, ve bunun da, en ucuza mal idilerek getirilebilmesi ve alınması 

hatta yakın olmasıyle kâbil olacakdır. Halbuki, biz bunları hep birden, top yekûn şirkete bir 

inhisâr mâhiyetinde bahş idiyoruz!..Sonra ne yapacağız?.. Bunu da şimdiden hesâb ve hattâ 

ta‟yîn itmeliyiz!..” demiĢtir. ( s. 61-63) 

Petrol sahaları meselesine gelince ise, maden lafzı içine petrol sahalarımızı da sokmakla 

büyük bir hata yapıldığını “ ve biz, bu ta‟bîr ve tefsirle cihânları tutuĢdurmağa kâfî gelecek 

bütün petrollerimizi vereceğiz..” diyerek anlatan Hüseyin Yusuf, burada bir tehlikeye daha 

iĢaret etmiĢtir. Her ne kadar petrol sahaları da demir yollarının iki tarafındaki 20 km.lik 

sahayla sınırlandırılmıĢ ise de fen icabı Ģirketin bu sahaları aĢmak isteyebileceğinin 

yadsınamayacak bir gerçek olarak karĢımıza çıkabileceğinin göz ardı edilmemesini 

istemiĢtir.(s. 63) 

Maden nizamnamesinin 33. maddesine göre bir madenin imaline izin verilmezden önce 

Ģu üç maddenin tahkik edilmesi gerektiğini belirten Hüseyin Yusuf, bunların birincisinin, keĢf 

edilen madenin iĢletilmesinin mümkün olması gerektiğini, ikincisinin o madenin civarında 

baĢka maden bulunup da mezkûr madenin iĢletilmesine engel olmaması gerektiğini ve 

üçüncüsünün de imalat yapılacak sahanın yakınında veya civarında kaleler veya istihkâmlar 

varsa imalat sırasında bunlara zararı dokunmaması gerektiğini anlatmıĢ ve bu maddenin ikinci 

fıkrasında geçen ibarenin, demiryolu Ģirketine ihale olunan petrol sahalarının civarında 

bulunan, ancak baĢka bir Ģahsa veya Ģirkete ait olan madenlerin iĢletilmesi sırasında problem 

yaratacağını savunmuĢtur. Ayrıca demiryolu Ģirketi bu baĢka Ģahıslara ait olan madenlerin 

kendine ait olan madenlerin tatiline sebep olacağı bahane veya beyanıyla itiraz da 

bulunabileceğine dikkat çekmiĢ, bu durumda hükümetin bu madenleri de demir yolu Ģirketinin 

inhisarına terk etmek zorunda kalabileceği noktasında uyarısını Ģu sözleriyle yapmıĢtır: “Ve bu 

sûretle bütün saha boyunca bulunacak ma‟denler de hep birer birer şirketin, hem de 99 sene 

müddetle, yed-i tasarruf ve inhisârına geçmeyecek mi? ..Ve bu bize (ayrık kökü) hikâyesini 

hatırlatmıyor mu?..” (s. 63-64) 

AnlaĢmanın 33. maddesinde Bakanlık kesin proje ve planların tasdiki ve onaylanması 

esnasında, Ģirketçe seçilecek olan güzergâhı değiĢtirecek veya tadil edecek olursa, Ģirketin, bu 

güzergâha ait plan ve projelerin tasdiki tarihinden itibaren bir sene zarfında tasdik olunan 

güzergâha ait maden mıntıkasını ikame etmek hakkına ve yetkisine sahip olacağını belirten 

Hüseyin Yusuf, iĢte bu aĢamada Ģirketin seçtiği veya seçeceği bütün güzergâhlarda daima 

maden mıntıkaları bulmak veya bulundurmak hedefini esas tuttuğunu hâlbuki bunun ikinci 

derecede öneme sahip olması gereken bir mesele olması lazım gelirken Ģirketin bu tutumunun 

asıl amacının demir yolları değil madenler olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu bu 

nedenle de hükümetin, böyle bir Ģeye müsaade etmemesi gerektiğini dile getirmiĢ ve ayrıca 

genel istikametler ve güzergahlar tayin edilirken ve seçilirken öncelikle genel memleket 

menfaatlerinin ve bilhassa askeri öncelik ve gerekliliklerin göz önünde bulundurulması 

gerektiğini ortaya koymuĢ ve hükümetin bir maden ihalesine karar vermeden önce askeri 

gereklilikleri ve mahzurları dikkate almasının önemine değinmiĢtir. (s. 65-66) 
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AnlaĢmanın bir baĢka maddesinde Ģirketin kanunlar ve yürürlükteki nizamnameler 

çerçevesinde belirlenmiĢ olan belirli orandaki vergilerini ve diğer yükümlülüklerini eksiksiz 

yerine getireceğini, ileride bu vergiler artırılırsa Ģirketin bundan etkilenmeyeceğini ve 

anlaĢmanın imza edildiği tarihte belirlenen vergi miktarından fazla vergi ödemeyeceğinin 

garanti altına alındığını belirten Hüseyin Yusuf, ancak vergiler de bir indirim söz konusu 

olduğu takdirde Ģirketin bundan istifade edeceğini belirtmiĢ ve oranı değiĢebilen vergiler ve 

sair yükümlülükler arasında kararlaĢtırılmıĢ kesin vergilerin de bulunması gerekirken bu 

konuda maddede bir açıklık ve belirginliğin olmamasının yanlıĢlığını ortaya koymuĢtur.  

Ġhaleye tabi tutulacak demir yollarının toplam uzunluğu 4385 km olduğunu bunun iki 

tarafındaki toplam saha 40 km olup alan olarak 175.400 kilometre karelik bir alanı kapsadığını 

bunu da dönüme çevirdiğimizde 1.754.000 dönüm edeceğini ve dönüm baĢına senede alınması 

gereken vergi miktarı 10 kuruĢ itibariyle yılda toplam 17.540.000 kuruĢ edeceğini, bu miktarın 

99 senedeki toplamının ise 1.736.460.000 kuruĢ edeceğini belirtmiĢtir. Bu miktarın hiçbir 

zaman ihmal edilecek, hafife alınacak veya küçümsenecek bir miktar olmadığını dile getiren 

Hüseyin Yusuf, bu nedenle mukarrer yani kesinleĢtirilmiĢ olan vergilerin Ģimdiden tayin 

edilmesi gerektiğini önemle vurgulamıĢ, bunun yanında ileride vergilerin artırılması halinde 

Ģirketin bundan etkilenmemesi durumunun kesinlikle kabul olunamayacağını “Bundan başka 

bir de, rusûmun bi‟l-âhere tezyîd edilmemesi meselesinde de şirket kendini şimdiden bize 

sigorta ettiriyor. Bu da doğru „add olunamaz ve olunmamalıdır!.” diyerek anlatmıĢtır. (s. 65-

67) 

Bu anlaĢmayla Ģirketin, imtiyazı verilen veya hükümet tarafından kendisine terk olunan 

madenleri ve maden ocaklarını fen kaidelerine uygun olarak zorunlu haller ve Ģartlar müstesna 

olmak üzere iĢletmeye mecbur olduğunu, iki seneden fazla bir süre iĢletmediği madenler ve 

ocaklara ait imtiyazın hükümsüz sayılacağını belirten Hüseyin Yusuf, eski anlaĢmada bir sene 

ile sınırlı olan bu sürenin yeni anlaĢmada iki seneye çıkarılmıĢ olmasının hükümetin değil 

Ģirketin lehine bir durum olduğunu ve diğer taraftan bu iki senelik müddetin baĢlangıç tarihinin 

de belirtilmediğine dikkat çekmiĢtir. (s. 71) 

Eski anlaĢmada Ģirketin hem memleket içine hem de yurt dıĢına yapacağı maden 

satıĢından elde edeceği gelirden dolayı devlete vergi ödemesi gerektiği kabul edilirken, yeni 

maddede bu yükümlülük sadece memleket içi kullanımla ve satıĢla sınırlandırılmıĢ olduğunu 

tespit eden Hüseyin Yusuf, bu durumun hükümetin değil Ģirketin menfaatine yönelik olduğunu 

iddia etmiĢtir. (s. 76) 

Bunlardan baĢka bir de madenler ile demir yollarının gelir ve giderlerinin 

karıĢtırılmaması gerektiğini, böyle olunca hükümet hesabına ortaya zarardan baĢka bir Ģey 

çıkmadığını, karlı olanın sadece Ģirket olduğunu dile getirmiĢ ve demir yolları ile madenlerin 

gelir ve giderlerinin ayrı ayrı hesaplanmasının hükümetin lehine olacağına iĢaret etmiĢtir. (s. 

77-78 

Bu projeye demir yolları projesinden ziyade maden projesi demenin daha doğru 

olduğunu yineleyen Hüseyin Yusuf değerlendirmesinin son bölümünü “Netice-i Tetkikat ve 

Mülâhazat” baĢlığı altında yedi ayrı noktada toplamıĢtır: 

1-Talep olunan demir yollarının iki tarafındaki yirmiĢer kilometre geniĢliğindeki saha 

dâhilinde mevcut ve hükümete ait keĢf edilmiĢ veya terk edilmiĢ veyahut henüz 

keĢfolunmamıĢ madenlerin çok mühim olduğunu söylemiĢ, hal böyle iken madenlere ait 

maddeler ve hükümlerin genel olmaktan kurtarılamadığını belirterek madenlerle ilgili olarak 
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konulacak usul ve kaidelerin fenni, idari, hukuki, askeri ve hatta siyasi bir takım kayıtlara ve 

temel esaslara bağlanması ve dayandırılması lazım geldiğini önemle vurgulamıĢtır. (s. 81-82)  

2-KeĢfedilmiĢ ve henüz keĢf edilecek veyahut terk olunmuĢ olan madenlerin tespit 

edilmiĢ veya edilecek hudutlarının kapsayacağı arazinin yüzey geniĢliğine ve madenlerin cins 

ve çeĢitlerine ve kıymet derecelerine göre bunlardan elde edilecek vergilerin belirlenmesinde 

hassas davranılması gerektiğini hatırlatmıĢtır. (s. 84) 

3-ġirkete maden araĢtırmaları için verilen 20 sene müddetin kısaltılmasının mümkün 

olup olmadığını soran ve bu süre içinde o büyük ve geniĢ sahada, maden araĢtırmaları ve 

imalatı için ruhsatname veya imtiyaz alma hakkının neden halktan veya umum herkesten uzak 

tutulduğunu sorgulayan Hüseyin Yusuf, Ģirketin bu husûsta fennî, idârî, hukûkî bir tâkım 

kayıtlar ve Ģartlara tabi kılınmayıĢı ile yetkilerinin sınırlandırılmayıĢına tepki göstermiĢtir. (s. 

84-85) 

4–AnlaĢma metninde geçen “keĢf”, “ale‟l-ıtlâk”, “terk olunan” , ma‟den lafzı” 

tabîrlerinin her birinin baĢlı baĢına elastikiyete sahip birer tabir iken ve bunların ileride 

uğrayabileceği veya uğratılabileceği algılama ve anlama biçimlerinin kapsamı pek geniĢ iken 

neden bu gibi genel tabirlerin Ģimdiden tayin ve tespit edilmediğini sormuĢ, ve hatta maden 

lafzının anlaĢılma ve yorumlanma tarzından dolayı zaruri ihtiyaçlarımızın baĢlıcalarından olan 

taĢ ve kum ocaklarının bile 99 sene süreyle Ģirketin tekeline terk edilmesine neden meydan 

verildiğini anlayamadığını söylemiĢtir. (s. 85) 

5–AnlaĢma maddelerinden bazılarında göze çarpan noksanlıkların kıymet ve 

ehemmiyetleri oranında dikkate alınmadığından yakınarak 42. ve 21. madde arasındaki 

tutarsızlığı buna örnek göstermiĢtir. (s. 85) 

6-Memleket içi kullanım ve sarfiyatımızın artmasını temin etmek için Ģirketin yurt 

dıĢından getireceği madde ve malzemeden ancak bizde bulunmayan ve bulunamayacak 

olanların gümrük vergisinden muaf tutulmasına müsaade etmek lazım gelirken 10‟uncu madde 

gereğince bu muafiyet arasına hangi gerekçe ile maden kömürü ile ahĢabının dâhil edildiğinin 

açıklanmasını istemiĢtir. (s. 85-86) 

7-Hükümetçe herhangi bir madenin ihalesine karar verilirken askerî sakıncaları olup 

olmadığı, Milli Savunma Bakanlığı‟ndan gönderilen bir harp subayı marifetiyle yerinde tetkik 

ettirilmekte olduğu halde 4385 kilometre uzunluğunda ve 40 kilometre geniĢliğinde bulunan 

mıntıkalardaki madenler hakkında iĢin bu tarafının gerek Maliye ve gerek Ġmar 

Bakanlıklarınca ihmal edilmiĢ olmasını eleĢtirmiĢtir. ( s. 87) 

Bu son bölümde sermayenin yurda girmesiyle ilgili olarak Mustafa Kemal PaĢa‟nın 

görüĢüne de yer veren Hüseyin Yusuf, PaĢa‟nın zararlı olmayacak bir Ģekilde yabancı 

sermayenin memleketimize girmesine müsaade etmek lazım geldiği sözlerine yer vererek 

değerlendirmesini tamamlamıĢtır. (s. 88) 
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