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 Özet 

Bu makalede TBMM kararı doğrultusunda ülke dışına sürgün edilen ve birkaç yıl sonra vatandaşlıktan 

çıkarılan Milli Mücadele karşıtı ve/veya İtilaf Devletleri yanlısı kişilerin odağında yer aldığı Yüzellilikler meselesi, 

yine bu kategoride yer alan Mesud Fâni’nin (Bilgili) hayatı ve kaleme aldığı bir broşürün incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Yüzellilikler konusu Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in kuruluş yılları açısından önem taşıyan konular 

arasındadır.  Lozan’da, af kanunu kapsamı dışında bırakılacak kişiler için belirlenen yüz elli kişilik kontenjana 

göre 1924 yılında bir kanun çıkarılmıştır. Mesud Fani de çıkarılan bu listede yer almıştır. Çıkarılan kanunla bu 

kişilerin önemli bir bölümü yurtdışına sürgün edilmişlerdir. Söz konusu sürgün yılları boyunca yüksek tahsil gören, 

doktora çalışmaları yürüten ve Antakya’da öğretmen olarak çalışan Fani’nin hayatı bahsedilen öykülerden ilginç 

bir tanesi olarak yansımaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Yüzellilikler- Mesud Fâni - Atatürk’ün Hayat Felsefesi. 
 
Abstract 

In this article, it’s aimed the evaluation of the 150 persona non gratae, who had been against the National 

Struggle in Turkey and/or supportive of the Allied Powers, who had been exiled and a few year after the exilation, 

expelled from the citizenship of Turkey by the Turkish Grand National Assembly (TGNA), the evaluation of a 

brochure written by Mesud Fani and his life as well. 

The issue of 150 persona non gratae of Turkey is amongst the important issues in accordance with the 

early Republican period and the National Struggle of Turkey. According to the quota determined for the people to 

be set out, at Lausanne, there had been the Law of Amnesty enacted by the TGNA in 1924. Mesud Fani had been 

one of these people counted in this list. By this law, important portion of these people had been exiled from Turkey. 

All along these years of exilation, having the higher education in university, committing the PhD studies and 

working in Antioch as a teacher, life of Mesud Fani emerges as one of the interesting stories amongst the ones of 

150 persona non gratae of Turkey.      

 
Keywords: 150 Persona Non Gratae of Turkey - Mesud Fâni - Atatürk’s Philosophy of Life. 
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1.Giriş  

Aradan bir iki yıl kadar geçti sanırım. Öncelikle risaleyi okumuş, daha sonra risale 
yazarı hakkında birkaç kütüphanede araştırma yapmış, sonuçta yazarın, aynı zamanda doktora 
tezi olarak hazırladığı ve sonradan yayımlanan, okurunda belirgin bir gariplik ve 
manipülasyon

2
 izlenimi bırakan bir eseriyle kardeşi Ali İlmi Bey‟in mektuplarından oluşan bir 

başka eseri bulabilmiş, okuyabilmiştim. 

Bu eserler, yazarın, makaleye konu olan risalesinin giriş kısmında “muharririn 

basılmış eseri” şeklinde anılan “La Nation Kurde Et Son Evolution Sociale” başlıklı, daha 
sonra genişçe bir bölümü “Paris Üniversitesi Hukuk Doktoru, Osmaniye (Cebel-i Bereket) 
Eski Mutasarrıfı Mesud Fâni (Bilgili)'ye göre Kürtler ve Sosyal Gelişimleri” adıyla Türkçe‟ye 
de çevrilmiş bulunan eseriyle, Abdullah Uçman ve Handan İnci‟nin yayına hazırladıkları “Bir 
150‟liğin Mektupları: Ali İlmi Fanî‟den Rıza Tevfik‟e Mektuplar”

3
 başlıklı eserlerdi. 

Eserlerin ikincisi, Ali İlmi Fanî‟nin Rıza Tevfik‟e (Bölükbaşı) yazılmış mektupları 

yanı sıra birkaç tane Mesud Fâni mektubunu da ihtiva etmesi, Hatay Meselesi‟nin gelişim 
sürecine ilişkin ayrıntıları yakalayabilmek açısından önem taşıyordu. 

Burada ana eksen akışına bağlı olarak yüz ellilikler meselesinden bahsedilip, yüz 
ellilikler arasında yer alan yukarıda anılmış iki isme kısa bir bölümde yer verilecektir. Bu 
bölümün ardından Mesud Fâni‟nin, sürgün ve yurttaşlık haklarından mahrumiyet dönemi ve 
makale konuları arasında yer alan broşürün tarihsel bağlamdaki olgusal anlamı araştırılacaktır. 

 
2.Yüzellilikler Meselesini Hatırlamak  

 

Yüzellilikler meselesi Türkiye‟nin yakın dönem tarihine, araştırmalar sırasında sıklıkla 
karşılaşılan fakat üzerinde çok çalışılmamış bir konu olarak yansır. Milli Mücadele döneminde 
İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti yanlısı, çok farklı meslek gruplarından geniş bir 

zümrede, Lozan Barış Konferansı sırasında müzakere edilen ve Barış Antlaşması sonucunda 
genel bir Af Kanunu kapsamı dışında tutularak tespit edilmesi kararlaştırılan 150 kişilik liste 
içerisinde yer alanlar “Yüzellilikler” olarak adlandırılmışlardır. Bu konuda asgari ölçekte de 
olsa geçerlilik taşıyabileceği düşünülebilecek tanımlardan bir tanesine bu sırada yer verilebilir. 
Yerleşik tanımlama düzeyine içkin olduğu üzere söz konusu tanımda da teleolojik bir bakışın 
izlerine rastlamak mümkündür: 

Bağımsızlık Savaşı sırasında hareketi destekleyecekleri yerde baltalayanların sayısı 
pek fazla olmuştur. Ancak bunlardan bir kısmı gezici İstiklal Mahkemelerinde yargılanmış ve 
cezaları hemen uygulanmıştır. Bir kısmı ise hareketlerini Cumhuriyet ilan edildikten sonra da 
sürdürmüşlerdir. Büyük Millet Meclisinin 1.6.1924 tarihinde aldığı bir kararla sayıları 150‟yi 
bulan bu kişilerin yurt dışına çıkarılmaları kabul edilmiştir. Bunlar Padişahın yakınları, Kuvayi 

                                                           
2 Aşağıda künyesi verilen eserin literatür tarama düzeyi bakımından kayda değer bir örnek olarak 

değerlendirilebileceği söylenebilse de, eserin tanıtım yazısında belirtildiği şekliyle “tarafsızlık” kategorisine ne 

ölçüde uyduğunun tartışmalı olduğunu belirtmek anlamlı olacaktır. Fani‟nin eserin değerlendirme bölümünde 

söylediği sözler, tarihsel olarak ortaya konulduğunda taşıdığı anlama karşılık mevcut siyasal konjonktüre de 

göndermeler içeren bir taraflılıkla birleştiği için dikkate değerdir:  “Bu topluluğun (Kürtler) büyük bir kısmı şüphe 

götürmez bir şekilde Türk ırkına mensuptur”. Bkz. Hz. Azmi Süslü, Mesut Fani Bilgili’ye Göre Kürtler ve Sosyal 

Gelişimleri (Ankara: Tanmak Yayınları, 1993), 101. 
3 Bir 150‟liğin Mektupları: Ali İlmi Fani’den Rıza Tevfik’e Mektuplar, hz. Abdullah Uçman, Handan İnci 

(İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1998). 
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İnzibatiye‟ye dâhil olanlar, Sevr Antlaşması‟nı imzalayanlar, Çerkez Ethem‟in isyanına 

katılanlar, Kurtuluş Savaşının aleyhinde yazı yazan gazeteciler, polisler, mülki ve askeri 
liderler ve çeşitli meslek gruplarından meydana gelmiştir. Ancak daha sonra çıkarılan bir 
kanunla bunların suçları bağışlanmış, Padişah ve ailesi dışındakilerin yurda dönmeleri 
sağlanmıştır.

4
 

  Yukarıdaki tanım örneği ardından bu konudaki çeşitli eserlerin sayılması yararlı 
olacaktır. Cemal Kutay, Kamil Erdeha ve İlhami Soysal‟ın eserleriyle

5
 Sedat Bingöl, Şaduman 

Halıcı ve Mehmet Noyan‟ın lisansüstü tez çalışmaları
6
 bu alandaki başlıca eserler arasındadır. 

Yüzellilikler konusu literatürde çoğunlukla “ihanet”
7
 karakterizasyonu ve tasvirine göre 

anlatılan bir konu olduğu için tarihsel anlatının öznellik damarının daha ağır şekilde 
hissedildiği bir konu olarak değerlendirilebilir. Nitekim çalışmaya sinme dereceleri 
değişkenlik göstermekle birlikte pek çok çalışmada, bu tarz göndermelerin dikkat çektiği 
görülmektedir. Buna karşılık bütün çalışmalarda meselenin tarihsel gelişimine ışık tutacak bir 

perspektif az çok işlerlik göstermektedir, ki bu sayede Yüzellilikler meselesinin doğuşu, 
gelişimi ve afla birlikte çözümlenişine dair notlar düşülebilmektedir. 

Belirtildiği üzere yüzelli kişilik kontenjan Lozan Barış Konferansı‟nda kararlaştırılan 
ve savaş dönemlerini müteakiben hazırlanan af kanununun bagajında yer almak üzere 
kararlaştırılmış ve kanunun dışında kalacak kişiler için liste hazırlanması öngörülmüştür.  
Erdeha‟nın belirttiği şekliyle söyleyecek olursak suçun maddi olguları “iç ayaklanmalar 

çıkartılması, Kuvay-ı İnzibatiyenin kurulması, Sevr Antlaşmasının kabul ve imzalanması, 
Çerkez Ethem ayaklanması, İzmir‟de Çerkez Kongresi‟nin toplanması” şeklinde belirmiş ve 
suça dair söz konusu maddi olguların ortak paydasını “Büyük Millet Meclisi‟nin otoritesini 
tanımamak, bu otoriye karşı gelmek”

8
 oluşturmuştur. Sonuçta Milli Mücadele dönemini 

müteakiben Hicrî 16.4.1340 (1924) tarihinde yapılan gizli Meclis oturumlarında ele alınan 
konu çerçevesinde yüzelli kişilik sürgün listesine karar verilmiştir. Sürgün listesinin 

belirlenmesi konusundaki tartışmalar başta gelmek üzere, listenin gittikçe daraltılması ve 
subjektif suç unsurları arasında hangi suç unsurlarının ve faillerin seçileceğine yönelik 
tartışmaların seyri konuyla ilgili eserlerde geniş bir kapsamda işlenmiştir. Sürgün kararından 
üç yıl sonra 1927 yılında yapılan kanun düzenlemesiyle esas olarak “yurttaşlık” hakkından 
mahrumiyetin muğlaklığına dayalı hak taleplerinin ve tartışmaların önüne geçilmesi 
gerekçesiyle yüzelli kişilik listede yer alanlar vatandaşlıktan çıkarılmışlardır.

9
 

Sürgün ve vatandaşlıktan çıkarılma dönemi sonrasında listede yer alan yüzelli kişinin 
öykülerinin ayrı ayrı değerlendirilmesine gerek bulunduğu açıktır. Pek çok çalışmaya da içkin 
olduğu şekliyle bu konu geri planda bırakılan bir konudur. Her ne kadar yüzellilik kategorisini 
baskılı bir ihanet tasviri çerçevesinde sunan ifadelerle yüklü görünse de, Noyan‟ın lisansüstü 

                                                           
4 K. Ekrem Uykucu, 1919’dan 1973’e Kadar Cumhuriyet Tarihi Ansiklopedisi (İstanbul: Kervan Yayınları, 

1973), 287. 
5 Eserlerin künyeleri şöyledir: Cemal Kutay, Yüzellilikler Faciası (İstanbul: Tarih Kütüphanesi Yayınları, 1955), 

İlhami Soysal, 150’likler (İstanbul: Gür Yayınları, 1988). Kamil Erdeha, Yüzellilikler Yahut Milli Mücadelenin 

Muhasebesi (İstanbul: Tekin Yayınevi, 1998).  
6 Bkz. Mehmet Noyan, Milli Mücadelede Yüzellilikler Olayı ve Rıza Tevfik Bölükbaşı (Dokuz Eylül Üniversitesi, 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2007), 7. Diğer lisansüstü tez çalışmalarının künyeleri aşağıda 

verilmiştir. Aşağıda belirtildiği üzere bu çalışmalardan Bingöl‟ün çalışması yakın bir tarihte yayımlanmıştır. 
7 Söz konusu bakış açısını sorgulayan bir köşe yazısı için bkz. Mehmet Altan, “Yüzelllilikler”, Sabah, 28.03.2003. 
8 Erdeha, age, 18–19. 
9 İlgili ayrıntılar için bkz. Türk Parlamento Tarihi, TBMM Dönem 2, c. 1 (1923–1927), Hz. Kazım Öztürk 

(Ankara: TBMM Vakfı Yayınları, 1993), 565–584. Yine bkz. hz. Hasan Ersel, Ahmet Kuyaş, Mete Tunçay, Ahmet 

Oktay, Cumhuriyet Ansiklopedisi (1923–1940), c. 1, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002), 49. 
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tez çalışmasında belirttiği şekliyle “yüzellilikler listesine alınmış her kişinin birey olarak 

kendine göre bu süreç içerisinde yaşamış olduğu”
10

 olaylardan bahsetmek olanağı da 
bulunmaktadır. Bu bakımdan meselenin salt TBMM otoritesinin bakış açısına göre, ihanet 
kategorizasyonu çerçevesinde ele alınmayacağı bir anlatının zenginleştirilmesi ihtiyacı 
doğmaktadır.  

Nitekim, aynı anlatım tarzının belirli içsel tartışmalar ekseninde yürümekle birlikte 
yüzelli kişilik listede yer alanlardan hayatta kalanların yararlanabileceğinin düşünüldüğü ikinci 

bir af kanunuyla dolayısıyla Lozan Barış Antlaşması çerçevesinde düşünülen af kanunu 
kapsamı dışında bırakılan, yurtdışına sürgün edilen ve sürgün sürecini müteakiben ortaya çıkan 
yurttaşlık hakkından yararlanma konusundaki belirsizlikleri aşmak gerekçesine dayandırılan 
metindeki listede yer alan sürgün edilmiş ilgili kişilerin vatandaşlığa geri dönebilmelerine 
imkan sağlaması düşünülen af kanunu sırasında da konuşulduğu görülmektedir. Bu af kanunu 
Cumhuriyet‟in ilanınından yaklaşık on beş sene sonra, “Heyet–i Mahsusa ve İstiklâl 

Mahkemeleri tarafından verilen kararları” da kapsayacak şekilde 29 Haziran 1938 tarihinde 
yasalaşmıştır.

11
 Bu kanunun yasalaşma sürecinde bürokratik yapı içerisinde af mevzusuna 

olumlu, ılımlı yaklaşanlarla olumsuz yaklaşanlar arasındaki tarz farklılıkları Hasan İzzettin 
Dinamo‟nun eserinde kapsamlı şekilde işlenmiştir.

12
 Dinamo‟nun eserinde de görüleceği üzere 

yüzellilikler konusundaki algının salt bir ihanet kategorizasyonu içerisinde görülmeyebileceği, 
değerlendirmenin konjonktüre göre anlam yükleneceği tarihsel olgunun bağlamla beraber 

anlam kazanması açısından açıklık kazanmaktadır.  

1930‟lu yılların sonlarında kurumsallaşmış bir Cumhuriyet resmine, dış politikada 
önem kazanan Hatay Meselesi‟nin çözümüne ilişkin bir kamuoyu desteği yaratmak üzere alt 
yapı sağlayabilecek ve beklenti içerisinde oldukları anlaşılan, Fransız manda rejimi içerisinde 
yer alan özerk Sancak‟ta yoğunlaşmış Yüzellilik portrelere yönelik bir okuma algıda, belirli 
ölçüde de olsa, bir değişikliğin meydana geldiğini göstermektedir. Fakat bu noktada 

Antakya‟da yoğunlaşmanın yüzelliliklere yönelik af tartışmalarının gündeme gelmesiyle Hatay 
meselesi arasında açıklayıcılığı yüksek bir determinizm kurulması açısından yeterli 
gelemeyebileceği eklenebilir. Bu bakımdan sebepleri açıklamak yararlı olabilir. Bu konuda 
Erdeha‟nın kitabında geçen küçük bir örnek hatırlanabilir. Cumhuriyet‟in erken döneminde 
Gümülcine‟de konsolos ve sonra Dışişleri Bakanlığı‟nda İstihbarat Genel Müdürü ve IX. 
Dönem Samsun milletvekili olarak görev yapan Firuz Kesim‟den alıntılanan şu sözler dikkate 

değerdir: “Batı Trakya‟nın merkezi Gümülcine‟de konsolos bulunduğum sırada Gümülcine 
âdeta bir Yüzellilikler yuvası halinde idi. Burada Yüzelliliklerin yarısı demek olan 
yetmişbeşten fazlası bulunduğu gibi, bir sürü de politika firarisi ve Türkiye‟den göçmüş 
Rumlar vardı...”

13
 

                                                           
10 Noyan, age, 7. 
11 Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004), 334. Kuyaş vd., age,  

301. Hilmi Uran, Hatıralarım (İstanbul: Ayyıldız Matbaası, 1959), 312–319. Uran, Resmi Gazete‟de 3527 no ile 

yayımlanan kanunun tarihini 29 Haziran yerine, 16 Temmuz 1938 şeklinde belirtmiştir.  
12 Bu kapsamdaki zabıt cerideleri için bkz. TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: V, İçtima: 3, C. 26, (Ankara: TBMM 

Matbaası, 1938), 471–482. 

Yine bu konuda bir yüzelliliğin nüktedan ve genellikle yerleşik, dışarıdan bakışa karşı içeriden bakışı ve ruh halini 

ortaya koyan değerlendirmeleri için bkz. Refik Halid Karay, Bir Ömür Boyunca (İstanbul: İletişim Yayınları, 

1990), 256–257. 
13 Erdeha, age, 123. İlgili bir makale için bkz. Evren Dede, “Batı Trakya‟da Yüzellilikler-I”, Azınlıkça, s. 44 

(Şubat, 2009), 2. 
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Dinamo, 1938 yılında Londra Büyükelçisi olarak görev yapan, eski Paris Büyükelçisi, 

münfesih SCF Genel Başkanı Ali Fethi Okyar, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve 
Başbakan Celâl Bayar‟ın hazır bulunduğu bir görüşme sırasında Cumhurreisi‟nin konuya 
ilişkin değerlendirmelerine değinmiştir:  

Ulusal Kurtuluş Savaşı‟nın başlangıçlarından başlayarak, kendisine, Kuvayı 
Milliye‟ye karşı, Cumhuriyet‟e karşı direnenlerden, bunu sindiremeyip dönerek 
sabotajlara girişenlerden, uzun boylu söz etti. Vaktiyle bu adamlar yeni doğmuş rejim 

için tehlikeli olabilirlerdi. Ancak, bugün Cumhuriyet, on beş yaşındaydı. Cumhuriyet 
adlı delikanlı, çocukluk çağını arkada bırakmış, düşünmek, acımak, sevecenlik 
boyutlarına ulaşmıştı. Bağışlayabilecek yaşa gelmişti. Şundan ki artık, vaktiyle 
kendisini bir leş gibi yere sermek isteyen zavallılardan çok daha güçlüydü. Artık, 
onlardan korkmuyordu. Onlar da bunca gurbet yıllarından sonra, düşünmeye fırsat 
bulmuş, uslanmış olabilirlerdi. Yurdun bu yanılmış çocuklarını bağışlamak zamanı 

gelmiş, geçmekteydi.
14

  
Yine Dinamo‟nun eserinde geçen, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras‟ın, Başbakan 

Celâl Bayar‟a söylediği şu sözler de rejim yönetiminde, en azından Cumhuriyet‟in onuncu 
yılından başlayarak Cumhurreisi‟nin zihninde algı değişikliğinin meydana geldiğini 
göstermektedir: 

Bu af isteği Atatürk‟ün üçüncü isteğidir. Birincisi, Cumhuriyet‟in Onuncu 

Yıldönümü‟ndeydi. O zaman benimsenen Genel Af‟ın kapsamına Yüz ellilikler‟in de 
alınmasının uygun olup olmayacağının sondajını yaptı. Ne var ki, Başbakan‟la İçişleri 
Bakanı, bu düşüncede değillerdi. Bir süre sonra da Hatay Davası utku ile 
sonuçlandığında yine özdeş isteği gösterdi. Sanıyorum, bunda, Refik Halid‟in

15
, 

kendisine verilen içli, güzel bir özlem yazısının büyük etkisi olmuştu. Ancak, bu kez 
de Hükümet‟te bir kımıldama olmadı. Bu, üçüncüdür.

16
 

 
Dinamo, listede yer alanlardan hayatta kalanların yararlanabileceği söz konusu af 

kanunu kapsamında Cumhurreisi Atatürk‟ün görüşlerine “insancıllık” atfıyla yüksek 
bürokratik yapı içerisine de sirayet eden ve eski Başbakan İsmet İnönü, eski Bayındırlık 
Bakanı Ali Çetinkaya gibi siyasi elitlere –kullandığı “Yeni düzenci”lik mevhumunun 

                                                           
14 Hasan İzzettin Dinamo, Kutsal Barış: Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikâyesi, c. 4 (İstanbul, 

Tekin Yayınevi, 2010), 549. Bu konuda, Yüzelliliklerin Sancak/Hatay meselesi döneminde hem çıkarları 

dolayısıyla Türkiye yönetimine destek vermeleri gerektiği üzerinde duran, hem de geçmişlerine ilişkin “olumsuz” 

algıyı aşabilecek noktada olduklarına ilişkin satırlar içeren bir arşiv belgesi de dikkat çekicidir. “Yüzellilikler ve 

Türkiye Cumhuriyeti muhalifi olarak Hatay‟da oturan Türklerin kurtuluşu ve hayat ve akıbetlerinin selameti 

Türklerle bulunmaktadır. Geçmiş zamanlardaki mutaleat ve teşebbüsatın bu günkü ve hususile yarınki hayatta hiç 

bir tesiri yoktur. Yarınki mevkilerini bu günkü hattı hareketleriyle kendileri tayin edeceklerdir”. Belge için bkz. 

BCA. (030.10.223.504.43) 402.177‟den aktaran Hamit Pehlivanlı, Yusuf Sarınay, Hüsamettin Yıldırım, Türk Dış 

Politikasında Hatay (1918–1939) (Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 2001), 222. Söz 

konusu örnekler arasında pek çok esere imza atmış bulunan Karagöz gazetesini de çıkaran Tarık Mümtaz Göztepe 

anılabilir. Göztepe, 1930‟larda Sancak/Hatay basınında önemli gazeteler arasında yer alan Yenigün, Atayolu adlı 

gazeteleri çıkaran Selim Çelenk‟in eserinde belirttiği şekliyle, Türkiye‟nin tezlerine destek veren yazılar kaleme 

almıştır. Bkz. Selim Çelenk, Hatay’ın Kurtuluş Mücadelesi Anıları, Hz. Günay Çelenk (Antakya: Antakya 

Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1997), 119. 
15 Türk edebiyatında da önemli bir yere sahip olan yazar Refik Halid biyografisi için bkz. Karay, age, 9–10. Bu 

konuda ayrıca şu kaynağa bakılabilir. Nuray Mert, “Refik Halid Karay”, ed. Ömer Laçiner, Modern Türkiye’de 

Siyasi Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler, c. 9 (İstanbul: İletişim Yayınları, 2009), 882–899. 
16 Dinamo, age, 550. Bu konuda önemli bir kitap değerlendirme yazısı için bkz. Murat Belge, “Refik Halid ve 

„Çete‟ ”, Milliyet Kitap, 30.03.2006. 
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muhalifine göre söylersek– “eski düzen”ciler atfıyla yaklaşmaktadır.
17

 Dinamo‟nun söz konusu 

yaklaşımı yine şu sözlerinden izlenebilmektedir:  

Oysa, hızlı bir tarih değişimi sırasında çok hızlı kararlar verildiğinden, 
duygular, antipatiler de çok rol oynadığından büyük haksızlıklar olmaktaydı. Olumlu 
değişimlerin başlangıcında büyük olumlu roller oynamış, sonra talihsizliklerin 
etkisiyle okkanın altına girmiş pek çok değerli kişi, bugün yaşlanmış, gurbet ellerde 
inleyip durmakta, tarihin bir ayak önce gelerek kendileri üstüne verilmiş korkunç 

yargılardan kendilerini kurtarmasını bekliyorlardı... 

Recep Peker kayası, af yolunun üzerinden epeyce önce itilip uzaklaştırıldıysa 
da partinin içinde onun izinde yürüyen bağnazlardan demetler kalmıştı. Dışarıdan affa 
uğrayarak geleceklerin büyük çapta kişiler olması, partide kökleşmiş küçük 
bürokratları kaygılandırmaktaydı. Hiçbiri, yerleştiği yeri onlardan birine kaptırmak 
istemiyordu. Kocaman kayalar gibi üstlerine üstlerine, yuvarlanıp gelecek olan bu eski 

günahkârları gönül rahatlığıyla benimsemek, olacak iş miydi?
18

 

Bu şekliyle kurumsallaşmış Cumhuriyet resmine yönelik değerlendirmelerde tek bir 
nedene indirgenmeksizin Atatürk‟ün hastalığı döneminde takındığı kişisel tutum, bürokratik 
yapıdaki yaklaşım farklılıklarının yarattığı görece nötral görünümlü denge, Hatay Meselesi‟ne 
yönelik Türk dış politikası

19
 ve iç politik yapıdaki tartışmaların

20
 yaslandığı konjonktürün 

olanakları ve listede yer alan kişilerin ailelerinin beklentileri şeklinde sayılabilecek pek çok 

nedenin bir arada bulunmasıyla, yurtdışına sürgün edilmiş, ardından da yurttaşlık haklarına son 
verilmiş kişilerin affedilmesini de kapsayan bir kanun çıkarılmıştır. Kanunun gerekçesinde yer 
alan şu sözler algılamanın yüksek siyasal elit tabakanın iktidar mevkiinde olanları açısından 
ağırlığı karşılamakta, af konjonktürüne ilişkin etkin bir tespiti ortaya koymaktadır: 

Düşmanın amaçlarına yardım edenlerin başında gelen Vahdettin‟in siyaset ve 
yayın yardımcısı, daha birtakım bilmezler, mutsuzlar da vardı. Bunlardan içeride 

kalanlar, suçlarına göre cezalarını görmüşler, ulusal sınır dışında çıkarılanlardan yüz 
elli kişi de Lozan Antlaşması‟ndan sonra ilan edilen Genel Af‟tan 
yararlandırılamamışlardı. Bunlar, yurt dışında yâd ellerde, suçlarının, yanılgılarının 
suçlamalarını vicdanlarında taşıyarak, Türk Ulusu‟nun utkusunu, her alandaki 
ilerleyişiyle gelişmesini özlemce, utançla görerek acılı bir yaşam sürdürmektedirler. 
Oysa bunların çocukları, akrabaları aramızda yaşamakta, yurtla, ulusla birlikte, 

ayrımsız olarak yurdun nimetlerinden yararlanmakta, külfetlerine katlanmaktadırlar. 
Ancak şu ayrımlardır ki bunlar(ın) sürekli olarak vicdanlarında şu ya da bu yakınlığı 
olmak lekesini taşımakta, utancını duymaktadırlar. Bu durumda bulunan 

                                                           
17 Dinamo, age, 551–552. 
18 Dinamo, age, 553, 555. 
19 Bu konuda Cemil Koçak‟ın, Serhan Ada‟nın Türk–Fransız İlişkilerinde Hatay Sorunu (1918–1939) (İstanbul: 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005) başlıklı çalışmasına atfen, kitap incelemesi çerçevesinde söyledikleri 

yüzellilikler konusunun da, Hatay meselesine yönelik Türk dış politikası vizyonunda af kanununa kadar “kesintisiz 

bir şekilde” yer tuttuğu yönündedir. Bu şekliyle yüz ellilik listede yer alan kişilerden bu bölgede bulunanlar dış 

politik vizyonun belirlenmesi açısından tekil bir faktör olarak etkinlik göstermemişlerdir. Bkz. Cemil Koçak, Hatay 

Nasıl Sorun Oldu, Sorun Olmaktan Nasıl Çıktı? Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, n. 3 (Mayıs, 2006), 265–272.  
20 Söz konusu tartışmaların ne eksende yürüdüğü tartışılabilir. Bu konuda çok farklı meslek dallarından kimselerle 

ilgili tartışmaların henüz daha listenin hazırlanması sırasındaki kanun tartışmalarında yapıldığı hatırlanabilir. Bir 

örnek için polis teşkilatına yönelik olumsuz kanaatin şekillenmesinde teşkilattan kimselerin Milli Mücadele 

aleyhine idari ve kolluk görevi tutumlarına değinen bir çalışma için bkz. Ali Dikici, “Milli Mücadele‟de İç Güvenlik 

ve Türk Polisi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c. XXIII, (Mart-Temmuz-Kasım, 2007). 
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yurttaşlarımız(ın), bunca ağır manevi acıdan kurtulması Cumhuriyet‟in 

sevecenliğinden bekledikleri gibi, Kemalist rejimin on beş yıldan beri Genel Af 
dışında olarak yurtdışında kalan Yüz ellilikler üstüne acımasını esirgemesi için hiçbir 
engel ve sakınca kalmamıştır. Affolunup da içeriye girdikten sonra, Kemalist rejimin, 
Türk yasalarının her yurttaşa sağladığı özgürlükle rahat yaşamdan yararlanmaya, 
yalnız kendi direnciyle davranışları engel olacaktır...

21
 

Yüzelliliklerden bahsettikten sonra Mesud Fâni‟nin siyasal kariyerine yönelik 

araştırmalar sırasında adı geçen diğer iki yüzellilik portreye bakılabilir. İki isim de Milli 
Mücadele‟ye muhalefet ettikleri gerekçesiyle yurtdışına sürgün edilen ve sürgünden üç yıl 
sonra vatandaşlıktan çıkarılan isimler arasında yer almışlardır. Ali İlmi Fanî hakkında yukarıda 
anılan eserin dışında bağımsız her hangi bir esere rastlanmadığı belirtilebilir. Buna karşılık 
hakkında bilgi edinilebilecek akademik çalışmaların mevcudiyetinden bahsetmek anlamlı 
olacaktır.

 
Milli Mücadele döneminde İtilaf Devletleri ya da İstanbul Hükümeti taraftarlığı 

çerçevesindeki gazetelere yönelik pek çok çalışmada da Ali İlmi Fanî‟nin adına rastlamak 
mümkündür. Ali İlmi Fanî, bu dönemde Adana‟da yayımlanan Ferdâ gazetesini çıkarmış ve 
gazetenin başyazarlığını yapmıştır

22
. Ali İlmi Fanî‟nin Türkiye‟de siyasî ve edebî yazındaki 

yeri açısından değinilen bir dönem de sürgün yıllarında bulunduğu Antakya‟da, bölgenin en 
önemli eğitim ve kültür kurumlarından birisi olarak anılan Antakya Lisesi‟ndeki öğretmenlik 
dönemidir. Ali İlmî bu dönemde Antakya Lisesi‟nde edebiyat öğretmenliği yapmıştır.

 23
  

Buna karşılık Rıza Tevfik‟in eserleri dışında, hakkında yazılmış eserler de mevcuttur.
24

 
Burada sadece Rıza Tevfik‟in yüzellilikler listesinde yer almasına odaklanarak siyasi 

                                                           
21 Gerekçe metni kısaltılarak alıntılanmıştır. Bkz. Dinamo, age, 558–559. Bu konuda Kutay‟ın esernde de benzer 

bilgiler bulunmaktadır. Bkz. Kutay, age, 13–14. 
22 Ali İlmi Fani, Milli Mücadele dönemi basınından bahsedildiğinde kolaylıkla hatırlanacak bir isimdir. Dönemin 

hareket karşıtı gazetelerinden bir tanesi olarak Ferda gazetesinin imtiyaz sahibi ve başyazarı olarak öne çıkan Ali 

ilmi Fani‟nin biyografik bilgilerine de ulaşılabilecek bir makale için bkz. İbrahim İslam, Milli Mücadele‟ye Muhalif 

Bir Gazete: Ferdâ, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 162. Ayrıca bkz. Sedat Bingöl, 

Yüzellilikler Meselesi (Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayımlanmış Yüksek 

Lisans Tezi, 1994), 67–68. [ Yayımlanmış eser için bkz. Sedat Bingöl, 150’likler Meselesi: Bir İhanetin 

Anatomisi (Ankara: Bengi Yayınları, 2010) ]. Burada yine çalışmanın konusunu oluşturan Mesud Fani‟nin de 

Ferda gazetesinde yazdığını belirtmek anlamlı olacaktır. Mesud Fani, bu gazetede “Can Bey” takma adıyla 

yazmıştır. Bkz. İslam, agm, 162. Son olarak Milli Mücadele karşıtı basınla ilgili pek çok kaynağa erişilebilir. 

Burada kapsamlı bir kaynakçanın gerekliliğine şerh düşerek sadece iki kaynak, Yücel Özkaya‟nın ve Nurettin 

Güz‟ün eserleri anılabilir. Bkz. Yücel Özkaya, Millî Mücadele’de Atatürk ve Basın (1919–1921) (Ankara: 

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2007), 82. Nurettin Güz, Türkiye’de Basın–İktidar İlişkileri (1920–1927) 

(Ankara: Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu, 1991), 32. Yine Milli Mücadele döneminde Adana 

milletvekili olarak görev yapan Damar (Zamir) Arıkoğlu‟nun anılarında geçen satırlar için bkz. Damar Arıkoğlu, 

Hâtıralarım: Milli Mücadele: Çukurova’da Fransız İşgali ve Kanlı Savaşlar, Birinci Büyük Millet Meclisi, 

Yurtta Çeşitli İsyanlar, Yunanlıların Denize Dökülmesi, Atatürk’ten Hatıralar, Resimler, Vesikalar (İstanbul: 

Tan Gazetesi ve Matbaası, 1961), 172. Arıkoğlu‟nun Fani ailesinden Mesud Fani ve Ali İlmi Fani dışında, Hürriyet 

ve İtilaf Fırkası müfettişlerinden olan Abidin Fani‟den de “ihanetler” başlığı altında bahsettiği satırlar da bu açıdan 

dikkat çekicidir. Bkz. Arıkoğlu, age, 87. Milli Mücadele döneminde Adana ve havalisinde Fransız işgaline destek 

verenlerin fazlasıyla azlığı konusunda önemli bir not düşen ve Bremond‟un idari sistemi başta gelmek üzere etkin 

bir dönüşüm sağlama potansiyeline sahip olduğu şerhine karşın sadece sekiz kişinin Yüzellilikler listesine girdiğine 

değinen, Toros‟lardaki Fransız işgaliyle ilgili yararlı bir çalışma için bkz. Robert F. Zeidner, The Tricolor Over 

The Taurus: 1918–1922 (Ankara: Turkish Historical Society, 2005), 136.  
23 Bkz. Erdeha, age, 185–186. Rengin Galioğlu, Hatay Kültür Tarihinde 1921–1939 Dönemi ve Bu Dönemin En 

Önemli Eğitim Kurumu Antakya Lisesi (Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, 2004), 58. 
24 Bu eserler arasında bir tanesi şöyledir: Abdullah Uçman, Rıza Tevfik: Edebi Şahsiyeti, Şiirleri (Ankara: Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, 1986). Rıza Tevfik biyografisi için bkz. Metin Heper, Türkiye Sözlüğü: Siyaset, Toplum ve 

Kültür, çev. Zeynep Mertoğlu (İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 2006), 174. Erdeha, age, 211–212. Yine diğer iki 
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kariyerine atfen kaleme alınmış bir tez çalışmasına ve Tevfik hakkındaki bir makaleye 

değinilmesiyle yetinilecektir. “Milli Mücadele‟de Yüzellilik Olayı ve Rıza Tevfik Bölükbaşı”
25

 
başlığını taşıyan yüksek lisans tez çalışması yüzellilik bir siyasal portre olarak Rıza Tevfik 
Bölükbaşı‟nın kariyerine dair notlar düşülmesi açısından önem taşıyan bir çalışma 
niteliğindedir. Çalışma, her ne kadar bir “iç düşman” kategorizasyonuna dair göndermeler 
içerse de, Bölükbaşı‟nın sürgün ve vatandaşlıktan çıkarıldığı dönemlerdeki siyasal ve sosyal 
hayatına yönelik ayrıntılar içermesiyle dikkat çekmektedir. Yine bu konuda Syed Tanwir 

Wasti‟nin makalesi de Rıza Tevfik‟in, eski kullanıma istinaden makale adında da yer verildiği 
şekilde Feylesof Rıza‟nın entelektüel ve siyasal kimliği dolayımında seyreden serüvenine dair 
notlar içermektedir.

26
 

 
3.Mesud Fâni ve Risalesini Hatırlamak 

 

Yüzellilikler meselesi kapsamında sunulan bilgilerden sonra yüz ellilik portreler 
içerisinde yer alan Mesud Fani‟nin bir risalesine bakılabilir. Risale, Atatürk’ün Hayat Felsefesi 
adıyla 1938 yılında yayımlanmıştır.

27
Aşağıda kapsamlı şekilde yer verildiği için burada 

detaylandırılmayan, tarih yazımı açısından önem taşıyan nokta tarih çalışmalarında geçerli 
olduğu üzere eserin tarihsel bağlamının belirleyiciliğine göre düşünülmesi gerekliliği 
yönündedir. Söz konusu noktanın atlanmaması tarihyazımının ve eserin kritiği açısından 

anlamlı olacaktır. Bu yönüyle risale esasında bir samimiyet ve rüşd ispatı görüntüsüyle 
dolayısıyla tek parti iktidarı yönetici odakları nezdinde geçerliliğini koruyan şüphelilik 
kimliğinden arınabilmek için hazırlanmış olduğu görüntüsü yaratan yönüyle salt bir biyografik 
analiz açısından değil, aynı zamanda yakın siyasi tarih literatüründe 150‟likler şeklinde anılan 
muhalif siyasi mültecilerin içinde yer aldıkları geniş çerçevenin bir kısmıyla 
değerlendirilebilecek bir siyasi sadakat söylem ve pratiğinin somutlaşması açısından da önem 

taşımaktadır. 

Burada Mesud Fâni‟nin kim olduğunu hatırlamak anlamlı olacaktır. Fakat öncelikle, 
şüphelilik kısmına dair bir not düşülebilir. Mesud Fâni, yukarıda anılan ve Fransa‟da Sorbonne 
Üniversitesi‟nde hazırladığı Kürtlerin kökeni, tarihi, sosyolojisi alanlarına yönelik çalışması 
için Türkiye‟nin arşivlerinden kaynaklar kullanmak gayesiyle 1932 yılında Paris 
Büyükelçiliği‟ne başvurmuş ve elçilik aracılığıyla Dahiliye Vekaleti‟ne kaynak sorulmuştur. 

Bu şüphelilik durumunu somutlayacak şekilde Dahiliye Vekaleti‟nce yüzellilikler listesinde 
yer alan bir sürgünün “şayet istiyorsa kendi teşebbüsleriyle memleket hainlerine karşılık 
verebileceği”

28
 şeklinde yanıt verilmiş ve kurumlar arasındaki yazışmada da Kürtçülük 

cereyanının mevcut olmadığına ancak uyandırılmaya çalışıldığına dair satırlar yer almıştır:  

 

                                                                                                                                                                        
biyografik sunum için bkz. “İbrahim Agâh Çubukçu, “Şair Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Felsefî Düşüncesi”, Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 31, 137. Soysal, age, 286–287. 
25 Mehmet Noyan, Milli Mücadelede Yüzellilikler Olayı ve Rıza Tevfik Bölükbaşı (Dokuz Eylül Üniversitesi, 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2007). 
26 Syed Tanvir Wasti, “Feylesof Rıza”, Middle Eastern Studies, v. 38, n. 2 (April, 2002), 83. Wasti‟nin 

makalesinin girişinde de belirttikleri hatırladığında, Feylesof Rıza‟nın konuştuğu diller tek tek sayılmaktadır. Çok 

dillilik, hür masonluk ve Bektaşi dervişliği gibi özellikleriyle Bölükbaşı‟nın entelektüel ve politik serüveninin 

fazlasıyla dikkate değer olduğu görüşü yinelenebilir. 
27 Mesud Fani, Atatürk’ün Hayat Felsefesi (İstanbul, yy. 1938). 
28 EGM Arşivi; Dosya No: 12222-27/C 14‟den aktaran Sedat Bingöl, age, 146. 
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Türkiye Cumhuriyeti hâkimiyeti altında bulunan topraklarda bir Kürtçülük 

sorunu ve Kürtçülük davası olmadığını, Türk ulusal sınırı dışında Türk vatandaşı ile 
ilgisi olmayan bazı serserilerin düşmanlardan sağladıkları para karşılığında onlara 
hizmet ettiğini ve bu amaçla Kürtçülük cereyanı uyandırmak istediklerini, 
Bedirhanilerin Ermeni Taşnaksutyun Komitelerinin düzenlemesi ile ortaya çıkardıkları 
Hoybun Cemiyeti‟nin de bu kabilden olduğunu...

29
 

Olaydan bir yıl sonra, Fâni‟nin “memleket lehine çalışmak” üzere Antakya‟ya giderek 

yayıncılık yapmak yönündeki talebini de karşılanmamıştır. Bu konuda Fâni‟nin Türkiye‟nin 
Paris Büyükelçisi‟ne yazdığı mektup da Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivi‟nde yer almaktadır. 
Fâni, mektubunda şu ifadeleri kullanmıştır: 

“Ben milletimin aza kabul etmez bir kuluyum ve onun şan ve şerefi için değil 
sade kalemimle, fakat bütün varlığımla çalışmayı canıma minnet bilirim ve bugünki 
rejim ki bence Türkiye‟yi kurtaran ve Türk milletini layik olduğu mevkia çıkaracak 

olan yegâne bir çaredir, onu müdafa etmekle derin bir zevk duymuş olacağım. Bu 
arzumu bir gün mevkiifale koyabilirsem ne mutlu. Şimdilik Allah‟a ısmarladık 
muhterem Beyefendimiz.  

                                                                                                                                     Mesut Fâni 
(İmza)”

30
 

 

Bu bilgilerden sonra, risaleye hangi ölçüde önem atfedilebileceğini anlayabilmek için 
öncelikle “Kimdir Mesud Fâni?” diye sormamız yararlı olacaktır. 

Bu soruyu, 150‟likler listesinde 27 numarada
31

 yer alan bir siyasi mülteci, 1919–1922 
yılları arasına karşılık eden bağımsızlık mücadelesine destek vermemiş, muhalefet etmiş 
oldukları gerekçesiyle 1924 yılında çıkarılan listede yer almış, öncelikle yaklaşık 600 kadarlık 
kişiyi kapsayan; ancak daha sonra TBMM tarafından sayıları 150‟ye indirilmiş istenmeyen 

kişilerden (persona non gratae) biri, 1889–1979 yılları arasında yaşamış bir kişi olarak 
yanıtlayabiliriz. 

Burada konuyu detaylandırmak için üç kaynak kullanılabilir. Bu kaynaklardan ilki, 
Mesud Fâni‟nin de çalıştığı, mandater rejim döneminde Antakya‟daki önemli kültür kurumları 
arasında yer alan Antakya Lisesi‟ne

32
 odaklanan (Antakya Sultanisi, Lycée d‟Antioche) 

                                                           
29 EGM Arşivi, Dosya No: 12222-27, Bn: 2/C 14 Bt 30.3.1931‟den aktaran Şaduman Halıcı, Yüzellilikler (Anadolu 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1998), 107. Bu konuda Sedat 

Bingöl‟ün makalesi de önemli bilgiler içermektedir. Bingöl, makalesinde Fani‟nin Türkiye‟deki Emniyet İstihbaratı 

ile ilişkilerinin, yayımlanan belgeye dayanarak, en azından 1928 yılından itibaren geliştiği tezini ortaya atmaktadır. 

Bkz. Sedat Bingöl, “Ömer Fevzi Bey‟in Müdafaanâmesi ve Mesut Fani‟nin Hoybun‟a İlişkin Bilgileri: İki 150‟lik 

Üzerine Notlar ve Belgeler”, Toplumsal Tarih, s. 62, c. 11, (Şubat, 1999), 42–43. 
30 EGM Arşivi; Dosya No: 12222-27/B 4‟ten aktaran Sedat Bingöl, age, 147. 
31 Bu konuda önemli bir kaynak olarak anabileceğimiz Yüzellilikler Albümü‟nün kullanıldığı çalışmalardan birisi 

için bkz. Şaduman Halıcı, Yüzellilikler (Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, 1998), 336–350. 
32 Bu konuda öncelikli kaynaklardan bir tanesi şöyledir. Bkz. Mesud Fani, Manda İdaresinde Hatay’da Kültür 

Hayatı (Antakya: İktisad Basımevi, 1939), 34–36. Mesud Fani çalışmasında, Sancak bölgesinin manda dönemi 

maarif hayatına dair ayrıntılar sunmuştur. Bu dönemin önemli simalarından birisi olarak Maarif Müfettişi Pierre 

Bazantay‟ın manda yönetimi altındaki okullardan sorumlu kişi olarak resmedildiği bölümler ve sair yabancı 

öğretmenlerden bahsedilen bölümler oldukça ilginçtir. Bu konuda geniş kapsamlı bir çalışmada atlanmış bir hata da 

anımsanabilir. Selahattin Tozlu‟nun Nusayrilerle ilgili bibliyografik çalışmasında Bazantay “Fransız Manda 

Komiseri” (Fani, Komiserliği, Fransızca okunuşuna göre Ho-Komiserlik –Haut Commissariat–   şeklinde vermiştir. 

Bu isim pek çok dönem kaynağında ve arşiv belgelerinde de bu şekilde geçmektedir) olarak anılmıştır. Belirtildiği 

üzere Bazantay bu dönemde Komiser olarak değil, Maarif Müfettişi olarak görev yapmıştır. Bkz. Selahattin Tozlu, 
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yayımlanmamış bir tez çalışmasıdır. İkinci bir kaynak İlhami Soysal‟ın eseridir. Bu alandaki 

üçüncü kaynak Kamil Erdeha‟nın eseridir. Aşağıda öncelikle Erdeha ve Soysal‟ın eserlerine 
atıflar yapılmıştır. Alanındaki boşluğu dolduran eserler arasında öncelikli yere sahip 
olmalarından ötürü seçilen eserlerin son kısımlarında yer alan portre tanıtımı bölümleri bu 
açıdan oldukça önem taşımaktadırlar. Bu konuda iki biyografiden öncelikle Erdeha‟nın 
eserindeki versiyon şöyle alıntılınabilir: 

1889‟da Adana‟da doğdu. Hukuk eğitimi gördü. Hukuk mektebinden sınıf 

arkadaşı Burhan Felek‟e göre “24 ayar ateşin zekâlı” bir kişiydi. Ne var ki hiç bir 
inanç taşımıyordu. Bugün ak dediğine kara diyen ve bununla övünen bir karaktere 
sahipti. Mersin‟de yargıçlık, Cebel-i Bereket

33
 (Osmaniye)‟de mutasarrıflık yaptı. Bu 

son görevinde iken Milli Mücadeleye karşı çıktı ve Adana‟yı işgal eden Fransız 
ordusuyla işbirliği yaptı. Yüzelli Kişilik Liste‟ye alındığını öğrenince (burada tarihsel 
anlatının neden sonuç ilişkisini kurarken ki sadeleştiriciliğine dikkat çekilebilir) 

Paris‟e giderek hukuk felsefe dallarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarında 
bulundu. 1938 yılına kadar ağabeyinin edebiyat öğretmenliği yaptığı Antakya 
Lisesinde felsefe okuttu. Aftan sonra aynı yerde avukatlığa başladı. Son yıllarını 
İstanbul‟da geçirdi ve 15 Kasım 1979‟da burada vefat etti.

 34
 

Erdeha‟nın biyografik notlarında Burhan Felek‟e atıf da bulunmaktadır. Burhan 
Felek‟e atfedilen sözlerin ayrıntılandırılması, her ne kadar subjektif görünseler de, okuma 

derinliği açısından yararlı olabilir: 
Benim hukuk mektebinde geçenlerde Antakya‟da vefat ettiği

35
 haberini 

aldığım Mesut Fâni adında 24 ayar ateşîn zekâlı bir arkadaşım vardı. Bu çocuğun 
bence kusuru, fakat hakikatte bugünkü atmosfere nazaran meziyeti, muayyen bir fikri 
ve meşrebi yoktu. Bugün ak dediğine yarın rahatlıkla kara derdi. Ben de buna kızar, 
kendisine: 

---Mesut, senin gibi bir adam bu oynaklığı nasıl yapar? diye sitem ettiğim 
zaman soğukkanlılıkla ve gülerek cevap verirdi: 

--- Burhan kardaşım (Adanalı idi bu büyük Fâni ailesi). Asıl olan benim. Üst 
tarafı gecelik gönlü gibidir. Her gün değiştirebilirim. Adana‟da kimbilir aile ocağından 
neleri kurtarmak için Fransızlarla işbirliği yaptığını düşmanları haber verdiler. 
150‟liklerden olarak yurtdışına sürüldü. Paris‟e gitti. Orada –galiba Sorbonne‟da– 

hukuk tahsili yaptı ve 150‟likler affedilince memlekete döndü. Bir daha politikaya 
karışmadı. İstanbul‟a nadiren gelirdi. Antakya‟da avukatlık ederek geçindi gitti.

36
 

                                                                                                                                                                        
“Nusayriler ve Nusayrilik Bibliyografyası”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Dergisi, 2010 

(54), 342. 
33 Fani‟nin mutasarrıf olarak görev yaptığı Cebelibereket sancağının tarihçesi için bkz. Ali Rıza Önder, 

“Cebelibereket  Sancağı ve Rahime Hatun” I. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu, 

21-23 Kasım 1990, Adana. http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/onder_2.pdf. Kamil 

Erdeha‟nın Milli Mücadele‟de mülki amirlerden valilere odaklanan çalışmasında değindiği şekliyle Cebel-i Bereket 

bu dönemde (1867 yılında kurulan) Adana Vilayeti‟ne bağlı sancaklar arasında yer almıştır. Adana merkez olmak 

üzere diğer mutasarrıflıkların İçel, Mersin ve Kozan olarak verildiği iki kaynak için için bkz. Esat Özoğuz, 

Adana’nın Kurtuluş Mücadelesi Hatıraları (İstanbul: Ülkü Matbaası, 1934), 17. Kamil Erdeha, Millî 

Mücadele’de Vilâyetler ve Valiler (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1975), 300.  
34 Erdeha, 1998, 187. 
35 Bu konuda aşağıda künyesi verilen Taha Toros yazısında belirtildiği şekliyle Mesud Fânî‟nin Antakya‟da değil, 

İstanbul‟da vefat ettiği bilgisi eklenebilir. Bkz. Taha Toros, “Mesut Fânî Üzerine”, Tarih ve Toplum, , s 61, Ocak, 

1989, 50 
36 Burhan Felek, “Birbirine Girdiler”, Milliyet, 23.12.1979. Felek, bir başka yazısında da Mesud Fani ile İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Mektebi‟nde arkadaşlıklarından ve öğrenci derneği üyeliklerinden bahsetmektedir. Bu iki isim, 

http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_1/onder_2.pdf
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Yine Soysal‟ın eserinde şu satırlara rastlanmaktadır: 

Ailesi sonradan Bilgili soyadını aldı, Cebelibereket Mutasarrıfı sabıkı 
(Adana?–Antakya, 1980). Süleymaniye Kerküklü Fânizadeler ailesinin yedi oğlundan 
biri. Hürriyet ve İtilaf yanlısı olarak ulusal direnişe karşı çıktı. Fransızlar tarafından 
mutasarrıf atandı. 150‟likler listesine alındı, Suriye‟ye gitti. Orada yanlış yaptığını 
kabul ederek Cumhuriyet yönetimini savunmaya başladı. 1938 affında yurda döndü. 
Antakya‟da avukatlık yaptı.

37
 

Biyografi kategorisinde son bir örnekle, Galioğlu‟nun çalışmasına yer verilebilir:  
 

Lise Felsefe öğretmeni olan Mesud Fâni, hem Türkiye vatandaşlığından hem 
de ülkeden çıkarılan 150‟liklerdendir. 1 Aralık 1933 tarihinde Antakya Lisesi‟nde 
göreve başladı. 16.7.1938 tarihinde yüzelliliklerle ilgili af kanununun yürürlüğe 
girmesinden sonra 1 Kasım 1938 tarihinde Liseden ayrılarak Türkiye‟ye gitti. Daha 

sonra Antakya‟ya tekrar dönen Mesut Fâni Bey, 1970‟li yıllara kadar Hatay‟da 
avukatlık yaptı. Mesut Fâni Bilgili‟nin, Kürtlerle ilgili bir doktora tezi, 1939 yılında 
yayınladığı „Manda İdaresinde: Hatay Kültür Hayatı‟ ve „5 Temmuz Hatay‟ın Kurtuluş 
Günü‟ adlı eserleri vardır.

38
 

Yine ilgili diğer bir çalışma da, Tarihe Tanıklık Edenler adlı eserde yer alan, kitabı 
yayıma hazırlayan Arı İnan‟ın (A.İ.) Hatay Devleti Meclisi‟nde İskenderun Milletvekili olarak 

görev yapmış Hamdi Selçuk‟la (H.S.) yaptığı röportajdır. Bu röportajda da Mesud Fâni‟yle 
ilgili tanıtıcı bilgilere rastlanmaktadır. Arı İnan‟ın, Hamdi Selçuk‟la yaptığı röportajda ilgili şu 
satırlar geçmektedir: 

 
A.İ :  İsmi ne idi bu lisenin? 
H.S : Antakya Lisesi. Tedrisatı Türkçe, Fransızca da öğreniyorlardı.  

              Tümüyle Türk Lisesi idi, çünkü ekseriyet Türktü. 
A.İ : Tabii hocalar da Türktü değil mi? 
H.S. : Hocaların bir kısmı oraya kaçan yüzellilikler. 
A.İ : Yüzellilikler bu lisede öğretmenlik mi yapıyorlar? 
H.S. : Öğretmenlik yapıyorlardı. 
A.İ. : İsim hatırlıyor musunuz? 

H.S. : Bir isim. Mesud Fâni. Felsefe okutuyordu. Sorbonne‟dan mezundu.  
                        Fransızların Adana ve havalisini işgali sırasında Cebel-i Bereket 

Mutasarrıflığı yapmış.  Bunlar bunun tersine Fransa‟dan vazife aldıkları için veya o temayüllü 
oldukları için yüzellilik listeye giriyorlar ve Türkiye‟ye gelemiyorlar. Gelemeyince de 

                                                                                                                                                                        
II. Meşrutiyet sonrası dönemde dernek kurma özgürlüğünün sağladığı motivasyonla, İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Mektebi‟nde kurulan Talebe-i Hukuk Cemiyeti (Hukuk Talebesi Cemiyeti) azaları arasında-her sınıftan iki talebe 

seçildiği üzere- kendi sınıflarını temsilen yer almışlardır. Bkz. Burhan Felek, “II. Meşrutiyet ve İttihat–Terakki 

Cemiyeti”, Milliyet, 07.03.1982. Yine Felek‟in 150‟liklere değindiği bir yazıda yanlış bir kasıt taşıdığını düşünen 

eski İdare Hukuku hocası Mukbil Özyörük‟e hitaben yazdığı yazıda söylediği bir söz de Felek‟in konuya yaklaşım 

biçimini ortaya koyması bakımından değer taşımaktadır. “150‟liklerden olmak bir siyasi kazazedeliktir. Nitekim, 

Cumhuriyet‟in 10. yılında (burada ufak bir tarih hatası söz konusudur) bunların hepsi affedildi ve başta doktor Ruza 

Tevfik Bey, Refik Halit Bey, Refi Cevat Bey ve o arada benim pek sevdiğim arkadaşım merhum Mesut Fani de 

tekamül etmiş olarak döndü. Politikaya karışmadı. Ama, ötekiler gibi, o da memlekette itibar buldu”. Bkz. Burhan 

Felek, “Halk Üşümektedir”, Milliyet, 03.01.1980. 
37 Soysal, age, 277. Yine bkz. Erdeha, 1975, 318. 
38 Galioğlu, age, 59–60.  
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Türkiye‟ye maarifçi olarak hizmet ediyorlar. Türkçü olarak da devam ediyorlar. Fransızlığı 

bırakıyorlar.
39

  
Yukarıdaki biyografik tanıtım notlarından yola çıkılarak belirtmek gerekir ki, Fâni, 

150‟liklerin resmi tarih yazınında yer alış biçimleri nedeniyle çoğunlukla “vatana ihanet” 
yaftalamasıyla ele alınmış isimlerdendir. Bu haliyle, Fâni denildiğinde, yukarıda adı zikredilen 
Bölükbaşı‟dan bahsedildiğinde, kardeşi, Ali İlmi‟den ya da diğer kardeşinden (Adanalı 
Zeynelabidin)  bahsedildiğinde de, (kısa–sığ) genel tarih okumaları açısından belleklerde bir 

hain tipolojisi uyanacağını varsaymamız pek de yanlış olmasa gerektir. 

Fakat, Mesud Fâni‟yi biyografik bir inceleme kapsamında ele almak istediğimizde 
değerlendirmemiz gereken kıstaslar söz konusu sığlığı aşabilmelidir. Fâni son dönem Osmanlı 
İmparatorluğu Cebel-i Bereket (Osmaniye) mülki amiri olarak, yürütülen mücadeleye destek 
vermek konusunda tereddütler geçirmiş, milli mücadelenin atanmışlar–seçilmişler arasındaki, 
bütünüyle homojen sayılamayacak, kategorik ayrışması sürecinde Fransız işgal kuvvetlerinin 

bürokratik telkinleriyle Osmanlı siyasal merkezine yakın bir politik duruş sergilemiştir. 

Fâni, bu haliyle 150‟likler adıyla anılan, af kapsamı dışında bırakılmış kişiler, mülki 
amirler kategorisinde adı zikredilen isimler arasında yer almıştır. Bu sırada yine bir başka 
kaynaktan, Yüzellilikler konusu hakkında Kürtlerin sosyal, kültürel ve politik tarihine ilişkin 
araştırmalarıyla tanınmış Mehmet Bayrak‟ın bir makalesinden de yararlanılabilir.

40
 Bu 

makaleden de görüleceği üzere, Fânizade‟ler olarak anılan, listede (Adanalı Zeynelabidin de 

dâhil edilirse
41

) karşımıza üç üyesi çıkan aile hakkında yeterli bilgiye sahip olunamadığı, aile 
fertlerinin çoğunlukla tarih sahnesinin arka planında kalmaya mahkûm edilmiş kişiler olarak 
yaşadıkları gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Ali İlmi ve Mesud Fâni kardeşler 1938 yılında 
çıkarılan 150‟liklerin affedilmesini öngören kanunla birlikte Türkiye‟ye dönmüşlerdir. 
Türkiye‟ye dönene kadar geçen Antakya yıllarında iki isim de manda rejimi altındaki 
Antakya‟da faaliyet gösteren önemli kültür ve eğitim kurumları arasında yer alan Antakya 

Lisesi‟nde (branş sırasıyla edebiyat ve felsefe alanlarında) öğretmen olarak çalışmışlardır. 

Bu veri azlığı Fâni‟nin salt bir 150‟lik olarak anılmaya devam edilmesinde etkili olsa 
gerektir. Fakat veri azlığından kaynaklanan tüm zorluklara rağmen, Fâni‟yi 150‟likler 
listesindeki rolüyle sınırlı tutmayarak milli mücadele dönemi tarih yazımı ve erken cumhuriyet 
dönemi tarih yazımlarında az da olsa bilinen bir figür haline getiren bir eserinden 
bahsedilebilir. Bu eser rejim siyasal sadakat söylem ve pratiği açısından da önemli bir örnek 

teşkil eden, yukarıda da atıf yapılmış bulunan risalesidir. 

Dolayısıyla söyleyebiliriz ki, Fâni‟yi risalesini anmaksızın, salt bir 150‟lik 
yaftalamasıyla yetinerek tarih yazımının bir parçası haline getirmek, tarihsel olgunun objektif 
bir biçimde ortaya konulması açısından muharip bir karakter de ortaya koyacak, tarihsel 
olguyu bağlamları arasındaki geçişkenliği atlayarak ya da yok sayarak değerlendirmek 
yanlışına neden olacaktır.  

                                                           
39 Arı İnan, Tarihe Tanıklık Edenler (İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1997), 211. 
40 Mehmet Bayrak, “Anti–Toroslardan Bir 150‟lik: Fanizade Ali İlmî (Bilgili)”, 

http://www.navkurd.eu/nivisar/mehmet_bayrak/fanizade_ali_ilmi.htm. 
41 Fanizade Zeynel Abidin, Hürriyet ve İtilaf Fırkası Katib-i Umumiliği (Genel Sekreterliği) görevinde 

bulunmuştur. Bu konuda kısa bir biyografinin verildiği “Adanalı Zeynelabidin” başlıklı bölüm için bkz. Şaduman 

Halıcı, Yüzellilikler (Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1998), 

125. Erdeha‟nın da belirttiği şekliyle 150‟lik listeden Ayandan Konyalı Zeynelabidin‟le, bahsi geçen Adanalı 

Zeynelabidin‟in karıştırılmamasına dikkat göstermek gerekliliği üzerinde durulabilir. Bkz. Erdeha, 1975, 312. 

http://www.navkurd.eu/nivisar/mehmet_bayrak/fanizade_ali_ilmi.htm
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Bu bilgiler ışığında değerlendirildiğinde Fâni, Antakya‟da geçirdiği sürgün yıllarının 

ardından, milli mücadele yürütücü kadrosu önderi, TC ilk cumhurreisi Mustafa Kemal 
Atatürk‟ün girişimleriyle çıkarılan Af Kanunu‟ndan yararlanmak gayesiyle, redd–i miras 
sürecinin ılımlılaştığı ve Hatay‟ın Türkiye‟ye iltihakı yönünde diplomatik ve sair teşebbüslerin 
gündem teşkil ettiği bir siyasal konjonktürde rejim yönetim ve ilkelerine siyasal sadakat 
duyduğunu somutlamak amacıyla bir risale hazırlamaya koyulmuştur. 

 

4.Fânizade Mesud ve Meşhur (?) Risalesi 

 

Başlıktan da görüleceği üzere “Meşhur mu?” diye sormamız yararlı olabilir. Fânizade 
Mesud, yaklaşık 1935–1939 arası siyasal konjonktürde, sadakat açısından lüzumlu gördüğü 
düşünülebilecek bir saikle Atatürk’ün Hayat Felsefesi adlı eserini neşretmiştir. Ancak Fani 
ismine karşılık bu neşriyattan çok defa bahsedilmediği, eserin Fani‟nin isminin gerisinde 

unutulmaya bırakıldığı görülmektedir.
42

 Bu duruma işaret etmesi açısından yukarıda anılan 
Mehmet Bayrak‟ın makalesi hatırlanabilir.

43
 

Risalenin hemen her yerinde, söz konusu sadakatin ne ölçüde önemsendiğini 
somutlayan tuhaf, kaygılı bir takım cümlelerle karşılaşırız. Esasında bu içsel methiyeci, dışsal 
yergici söylem sorunsalı bağlamında değerlendirilebilecek sözler, dönem siyasal 
konjonktüründe yüksek oranda tartışılır, içsel düzlem karşılıklarıyla değerleri yüksek sözler 

olmaları bakımından tarihsel nitelik taşımaktadırlar. 

Fâni, eserinin hemen girişinde “dünya zindanı”na on beş yıl boyunca mahkûm 
edilmişlikten ve “vatan cenneti”nden mahrûm bırakılmışlığından bahsetmiştir. Fâni‟nin 
eserinde karşımıza çıkan, kendi tez çalışmasından da yansıyan, ilginç bir ayrıntı sadakat ispatı 
arayışının henüz Hatay Meselesi‟nin ivmelendiği bir siyasal konjonktür öncesine, 
cumhuriyetin onuncu yılında (1933) neşrettiği –akıllara rejim yönetici odaklarının himayesinde 

başlanmış ve tamamlanmış olabileceği fikrini düşüren fakat aynı zamanda belgeyle 
somutlanması zorunluluğu bulunan– yabancı dillerde Kürt etnik kimliği ve Kürtçe üzerine 
yapılan, rejimin benimsediği Türk Tarih Tezi‟ne aykırılık teşkil eden çalışmalara yanıt olması 
amacıyla– bir tez hazırlamasına kadar geriye gittiği yönündeki ifşasıdır: 

Şimdi bütün Türk dünyasını sevinç içinde coşturan bu muhteşem eserinin
44

 
onuncu yıl dönümünü de, Paris‟te yazdığım Fransızca bir kitapta kutlamıştım. Uzun 

tetebbülerden (araştırma, tetkik) sonra bastırdığım bu üç yüz sayfalık tez, Kürt ihtilal 
teşkilatlarının yabancı dillerle yaptıkları yalan yanlış neşriyat karşısında hakkın 
bağıran bir sesi oldu. Şahsına, yüksek eserine, isnat ve iftiralarda bulunan alçakları 
ilmin açık dilile susturdum; hayatlarile oynamak istedikleri zavallı Kürtlerin Orta 
Asya‟dan gelen Türk kollarından başka bir şey olmadıklarını en ciddi vesikalara 
dayanarak fikir âlemine ilan ettim.

45
  

                                                           
42 Bu konuda sonraki öncekinin bir eleştirisi mahiyetinde olan iki kısa çalışma kapsam dışında sayılmalıdır. Bkz. 

İsmail Arar, “Bir 150‟liğin Kitabı, Mes‟ut Fani Bilgili”, Tarih ve Toplum, 1988, s. 59. Taha Toros, agm, 50.   
43  Mehmet Bayrak, “Anti–Toroslardan Bir 150‟lik: Fanizade Ali İlmî (Bilgili)”, 

http://www.navkurd.eu/nivisar/mehmet_bayrak/fanizade_ali_ilmi.htm. 
44 Atatürk‟e hitaben Cumhuriyet kastediliyor. 
45 Fani, 1938, 10. 

http://www.navkurd.eu/nivisar/mehmet_bayrak/fanizade_ali_ilmi.htm
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Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki, Fani, rejim yönetici odakları nezdinde 

siyasal sadakatini ortaya koymak amacını belirli ölçüde kurumsallaştırmış, bu çabalarını daha 
ziyade yayıncılık faaliyetleri ölçeğinde ortaya koymak istemiştir. 

Fâni‟nin eseri bu yönüyle, 150‟likler diye anılan, siyasi tarih yazınında milli mücadele 
ve rejim karşıtları olarak lanse edilenlerin yekpare bir yapıyı arz etmediklerini ortaya koyması 
kadar, rejimin Türk Tarih tezi uzamında ülkedeki çok etnisiteli, çok dilli demografiye ilişkin 
tasavvurları doğrultusundaki araçsallaştırıcı tavrına içkin metotları ortaya koyması bakımından 

da incelemeye değer bulunmaktadır. 

Fâni‟yle ilgili söyleyeceğimiz sözlerden birisini de iki 150‟liğin mektuplaşmalarını 
ortaya koyan önemli bir çalışmadan alıntılayabiliriz. Kardeşi Ali İlmi‟nin, Sevr Muahede‟sine 
imza koyan heyette yer alan, öncelikle söz konusu heyette yer aldığı için istenmeyen 
şahsiyet/diplomat (persona non grata) listesine giren, eski Şuray–ı Devlet Reisi, muallim Rıza 
Tevfik‟le yazışmaları arasında yer verilmiş bulunan, Atatürk‟ün Hayat Felsefesi adlı eserinin 

yayımlandığı sıralarda Rıza Tevfik‟e eserinden bahsetmek üzere kaleme aldığı (25 Kânun–ı 
evvel (Aralık) 1938 tarihli) mektupta Fânizade Mesud, yazıya konu olan risalesini yayınlama 
gayesini şöyle ortaya koymuştur: 

Benliğimde uyandırdığınız en büyük tesirle işi felsefeciliğe bile döktüm, işte 
beş yıldır burada felsefe dersleri vermekle geçiniyorum.

46
 İki aydır vazifeme nihayet 

verdiler. Bu defa da yine sizin ma‟nevî tesirinizle yazıcılığa başladım. İlk eser olarak 

hazırlayıp neşrettiğim Atatürk‟ün Hayat Felsefesi adlı broşürümü yüksek huzurunuza 
sunmakla bahtiyarım. Şimdiden arz edeyim ki, broşürün felsefe ile bir nisbeti yoktur; 
daha ziyade kendimizi, maruz kaldığımız haksızlığı anlatıp okutabilmek için yazıldı; 
isim ve kelimelerin azametinden istifadeyi düşündüm. Yanılmamış olacağım ki 
Türkiye‟nin muhtelif yerlerinden talepler karşısında kaldım. Bilhassa Halkevleri 
yüzlerce cildi birden aldılar. Ancak bin nüsha bastırmıştım, tükenmek üzeredir. 

Halbuki yeni istekler var. Bu vaziyet karşısında ikinci tab‟ını düşünüyorum fakat, aynı 
zamanda yeni bir düşünce ile zavallı broşürümü kıymetlendirmek yolunu buldum! Bu 
yol sizin irfan âleminize uğruyor sevgili ve büyük filozofumuz.

47
 

 
5.Sonuç 

Bu şekliyle Mesud Fâni ve Yüzellilikler hakkında yapılan araştırmaların sayısı arttıkça 

rejim yönetici odakları nezdindeki tasavvurlar ve söz konusu odaklarla 150‟likler ilişkisi daha 
ayrıntılı şekilde ve açıklıkla ortaya konulabilecektir. Milli Mücadele döneminde Ankara 
Hükümeti‟nin siyasal programına, askeri projeksiyonuna aykırı bir yönde hareket ettikleri 
gerekçesiyle siyasal ve hukuki olarak mahkûm edilen, yurtdışına sürgünlerini müteakiben 
yurttaşlıktan çıkarılan yüzelli kişinin merkezinde yer aldığı mesele ve söz konusu kişiler 
arasında yer alan Cebelibereket eski mutasarrıfı (mutasarrıf–ı esbakı) Mesud Fâni‟nin hayatı 

ve yayınları arasında yer alan bir risalenin incelendiği bu çalışmada sonuç olarak şu notlar 
düşülebilir: 

                                                           
46İlginç bir ayrıntı bu dönemde Cemil Meriç‟in de Fani‟nin öğrencileri arasında yer almış bulunmasıdır. Cemil 

Meriç, Bu Ülke adlı eserinde bu döneme ilişkin anılarını aktarmaktadır. Bkz. Cemil Meriç, Bu Ülke (İstanbul: 

Ötüken Neşriyat, 1979), 30. Yine bu konuda aynı esere göndermelerin yer aldığı bir başka eser için bkz. Ümit 

Meriç, Babam Cemil Meriç (İstanbul: İletişim Yayınları, 2008), 19–21. 
47 Uçman, İnci, age, 169. 
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Yüzellilikler denildiğinde ortaya koyulan değerlendirme biçimi öncelikle siyasal 

argüman yükünün dikkate alınması halinde anlam taşımaktadır. Bilgili‟yi de kapsayan geniş 
bir liste karşısında düşünülmesi gereken bu yöntem öncelikle önerilebilir. Bu noktayı izleyen 
evrede yöntemin yardımıyla yüzelliliklerin Türkiye‟nin kültür–sanat hayatına katkı sağlamış, 
sivil–askeri bürokratik mekanizmalarında görev yapmış pek çok şahsiyetin bireysel 
öykülerinin atlandığı ya da önceden geçerli varsayılan (a priori) bir tasnife göre “ihanet” 
çemberinin içinde ve dışında olanların sayılmasıyla tarihsel anlatının       –her ne kadar mutlak 

bir engelleme söz konusu edilemezse de– manipülasyonunun önüne geçilemediği söylenebilir. 
Bu bakımdan dikkat gösterilmesi gereken önemli bir nokta bireysel yaşam öyküleri ekseninde, 
mevcut tarihselliği olgu ve bağlam düzeyinde ortaya koyabilmek şeklindedir. Bu sırada makale 
de böyle bir amaca hizmet etmeyi amaçlamıştır. 

 Mesud Fâni, bahsi geçen mesele ekseninde yurttaşlıktan çıkarılmış kişiler arasında yer 
almıştır. 1927 yılında çıkarılan kanunla vatandaşlıktan çıkarılan Fâni‟nin 1930‟lu yıllarda 

Emniyet İstihbaratı‟nın faaliyetleriyle rejim yönetimi tarafından takip edilen, belirli kişilerle 
kıyaslandığında görece tarafsız sayılan bir atıfla, ancak temkinliliğin elden bırakılmayarak ele 
alınan kişiler arasında yer aldığı görülmektedir. Sonuç olarak Fâni‟nin 1930‟lu yıllarda kaleme 
aldığı çalışmalardan Kürtlerin kökenine. sosyolojisine  ve tarihine yönelik doktora tezi; ancak 
özellikle Atatürk’ün Hayat Felsefesi adlı risalesi rejim yönetici odakları nezdindeki 
algılamanın görece ılımlılaşması sürecine ilişkin notlar kadar, yüzellilikler arasında yer alan 

portrelerden bir tanesinin yansıttığı tarihsel konjonktür değerlendirmesini ortaya koyması 
bakımından da önem taşımaktadır. Bu konuda, Mesud Fani‟den özel olarak bahsedilmemekle 
birlikte,  makale kapsamında da yer verilmeye çalışılan ve af kanununu önceleyen oturumlarda 
yapılan TBMM konuşmaları da önemli bir kaynak niteliğindedir. 
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