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Özet 

Bu çalışma, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden başlayarak Milli Mücadele ve Erken 

Cumhuriyet dönemlerine uzanacak şekilde çocuk davasında belirgin bir rol üstlenmiş bulunan Doktor Mehmet 

Fuad Umay hakkında yazılmış bir biyografik eser incelemesine dayanmaktadır. Doktor Mehmet Fuad Umay, 1921 

yılında Ankara’da yeniden kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin Katib-i Umumisi sıfatıyla çocuk hakları 

savunuculuğu ve savaş bakiyesi öksüz çocukların bakımı meseleleriyle ilgilenmiştir. Eserde ayrıca Doktor Mehmet 

Fuad Umay’ın Milli Mücadele dönemindeki faaliyetleri, Lozan Konferansı sırasında Himaye-i Etfal Cemiyeti’ne 

yardım sağlamak üzere çıktığı ABD gezisi ve Cumhuriyet’in erken dönemindeki diğer dernek çalışmalarına da yer 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doktor Mehmet Fuad Umay, Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu), 

Milli Mücadele, Erken Cumhuriyet Dönemi. 

 

ABSTRACT 

Taking up from the late times of the Ottoman Empire and leading through the times of National Struggle 

and the Early Republican Period, this study depends on the examination of a biographical study which had been 

written on Doctor Mehmet Fuad Umay who had assumed a significant role by the case of children. Doctor Mehmet 

Fuad Umay had been interested in the issues of children who had been the orphan remnants of the war times and 

the defending of the rights of children as the Secretary General of The Society For The Protection of Children 

(Himaye-i Etfal Cemiyeti), re-founded in Ankara, 1921. The activities of Doctor Mehmet Fuad Umay during the 

National Struggle, his expedition through the United States of America which was carrying the aim of providing 

                                                           
* Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)- Ankara 
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assistance to the Society For The Protection of Children (Himaye-i Etfal Cemiyeti)  during he Lausanne Conference 

and the activities related to the other societies are also given in this study. 

Keywords: Doctor Mehmet Fuad Umay, Society for the Protection of Children, National Struggle, Early 

Republican Period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 

Akademik düzeyde olsun, olmasın tarih alanında araştırmalara koyulan kimseler 
açısından söz konusu araştırmalar sırasında pek çok ilgi çekici konu, kitap, makale ve belge 
türünde çeşitli kaynaklarla karşılaşılabileceği yaygınlıkla bilinen bir durumdur.  

Türkiye‟de Musevi cemaatinden başlayarak cemaatin ve kayda değer ölçeğe göre 
genişletilmiş şekliyle ülkenin sosyo-kültürel tarihine yönelik pek çok araştırmasıyla tanınan 

Rıfat Bali‟den bir alıntıyla söylersek (söz edilen araştırmanın türünün işaret ettiği değişkene 
bağlı olmaksızın) araştırmalar sırasında “araştırma konularıyla hiç ilgisi olmayan ancak siyaset 
ve kültür tarihi açısından ilginç pek çok belge”

1
yle de sıklıkla karşılaşılabilmektedir. 

                                                           
1 Rıfat Bali, “Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir‟den Bilinmeyen Bir Mektup”, Toplumsal Tarih, s. 157 (Ocak, 

2007), 46. 
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Doktor Mehmed Fuad Umay‟la
2
 ilgili bir kitaba kadar uzanacak merak güdüsünün 

tetiklenmesi de bu kapsamda Bali‟nin işaret ettiği türde bir araştırmaya dayanması açısından 
önem taşıyor(du). Bu esnada söz konusu olan bir belge değilse bile, araştırma sırasında başta 
literatür bilgisinin genişlemesi açısından tarih alanının alt kümelerinden bir tanesine eğilme 

şansına önem atfediyor(d)um. 

Cumhuriyet dönemi anı bibliyografyası kapsamındaki araştırma sürecinin pekişerek 
sürmesi açısından önem atfettiğim bir okuma faaliyeti olarak Sabiha Sertel‟in eserinde

3
 yer 

alan Amerika günlerine dair satırlar, mevcut araştırmaların sağladığı bilgi dağarcığından 
yararlanarak yeni araştırmalara yol alınabilmesi açısından bende benzer bir heyecan 
uyandırmıştı.

4
  

Bu şekliyle Sertel‟in, Mütareke döneminde yayınlanan Büyük Mecmua‟nın 
kapatılmasını izleyen süreçte, yüksek öğrenim olanağının doğmasıyla eşiyle birlikte (Zekeriya 
Sertel) ABD‟ye gidişleri, Amerika‟daki dinamik Osmanlı-Türk topluluklarıyla kurdukları 
ilişkiler, söz konusu toplulukların desteği ve Himaye-i Etfal Cemiyeti‟nin genel sekreterliği 
(umumi katipliği) görevini yürüten Doktor Mehmed Fuad Bey‟in (Umay) Ankara 
Hükümeti‟nin görevlendirmesiyle ABD‟ye yaptığı ziyaretten bahsettiği satırlardan yola 

çıkarak konuyla ilgili, konu özelinde de Fuad Umay‟ın çocuk haklarının geliştirilmesi ve 
çocukların korunmasına yönelik yaygın kamu hizmetleri doğrultusundaki çalışmalarına 
yönelik araştırma ve okumalar yürütmeye karar vermiştim.  

Bu okuma faaliyeti ana ekseninde aslında Himaye-i Etfal Cemiyeti‟nin Türkiye‟de 
savaş yıllarının yarattığı yıkımdan bakiye kalan yetim ve/veya öksüz çocukların sosyo-
ekonomik koşullarına yönelik bir ilgiyle ivmeleniyor(du).  

Bu konuda karşıma çıkan ilk önemli eser, ilgili ve ayrı bir literatür değerlendirmesine 
ihtiyaç duyulduğu eklenebilecekse bile, alanındaki boşluğu doldurma iddiasını dikkate 
almamız gereken Doktor Mehmed Fuad Umay biyografisiydi.  

Veysi Akın‟ın Atatürk Araştırma Merkezi‟nin başlattığı “biyografi çalışmaları”
5
 

kapsamında hazırladığını belirttiği çalışma, adıyla müsemma şekliyle bir “cemiyet adamı” 
olarak Doktor (Mehmed) Fuad Umay‟ı siyasal ve ön parametreleriyle sivil toplumcu rolleri 

üzerinden anlatmasının yanında, adı Umay‟la özdeşleşen bir kurum olarak Himaye-i Etfal 
Cemiyeti‟ni (bu cemiyet sonradan Çocuk Esirgeme Kurumu adını almış olup, bugün Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu  adıyla 
faaliyetlerini yürütmektedir

6
) anlatması yönüyle de dikkat çekiyor. 

Biyografi çalışmalarının genelgeçer karakteristiğini takip ederek belirli bir kronolojik 
akışa göre ilerleyen eserde Fuad Umay‟ın ailevî geçmişinden başlanarak, Milli Mücadele 

dönemindeki Heyet-i Nasiha (Nasihat Heyeti) faaliyetlerine, Cumhuriyet‟in kuruluşu 
yıllarındaki milletvekilliği görevlerine, kitabın adında yer alan göndermeyle ele alınacak olursa 

                                                           
2 Umay hakkında yazılan uzun biyografi dışında İlk TBMM‟deki Doktor Milletvekilleri‟ne yönelik bir araştırmada 

verilen biyografi notlarına da göz atılabilir. Bkz. Melih Tınal, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Döneminde 

Doktor Milletvekilleri”, Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, v. 2/6, 2009, 625. 
3 Sabiha Sertel, Roman Gibi (Anılar) (İstanbul: Ant Yayınları, 1969). 
4 Burada, merak güdüsünün uzun vadeye yayılarak giderilmesine yönelik bir arayışın küçük bir parçasının 

karşılaşılabilmesine ilişkin çekincemi paylaşmamda sakınca yoktur zannediyorum. 
5 Veysi Akın, Bir Devrin Cemiyet Adamı: Doktor Fuad Umay (Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 

2000), x. 
6 http://www.shcek.gov.tr/turkiye-cocuk-esirgeme-kurumu-yonetim-yapisi.aspx 
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“cemiyet adamlığı”nın karşılığı olarak Milli Mücadele yıllarında yeniden kurulan ve 
fonksiyonel etkinliğindeki artışa dikkat çekilebilecek Himaye-i Etfal Cemiyeti başta gelmek 
üzere dernek (Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti, Türk Teyyare Cemiyeti, Milli İktisad 
ve Tasarruf Cemiyeti

7
, Arı ve Kümes Hayvanları Yetiştirme Cemiyeti vb.)

8
 çalışmalarına 

ABD‟ye yaptığı ziyaret ve ziyaret kapsamındaki yardım toplama etkinliklerine, söz konusu 
etkinliklerin Türkiye‟de ailelerinin desteklerinden mahrum kalmış çocukların korunması, 
eğitim-öğretim hayatına devam edebilmeleri ve topluma kazandırılması yönünde kullanılması 
ve işlevsel kılınması doğrultusundaki çalışmalara değiniliyor.  

Cumhuriyet‟in erken döneminin çoğunlukla nisyana yenik düşmüş görünen kurumsal 
yapılaşma çalışmalarına katkı sağlamış pek çok portresinden birisi olarak karşımıza çıkan 

Umay hakkında yazılmış, biyografi türündeki tek eser olması da eseri ayrıca anlamlı kılıyor.  

 

MÜTEVAZI BİR LİTERATÜR TARAMASINA ve ESERE DAİR NOTLAR 

Eserin içeriğine değinmeden önce ilgili literatüre göz atmak anlamlı olacaktır. Bu 
alanda başvurulabilecek ilk kaynaklar, şüphesiz ki subjektivite riski barındırsalar da Umay‟ın 
kendi imzasını taşıyan eserlerdir.

9
 Bu eserlerin her birini kuşatıyor olmakla birlikte Akın‟ın 

biyografisi sınırları dışında bağımsız bir kaynak olarak daha kolaylıkla erişilebilen ABD gezi 
notlarının yer aldığı eser sanıyoruz ki, Umay hakkında bilgi edinmek için literatür sahasına 
adım atan ve araştırmaya koyulanlar açısından en dikkat çekici kaynaklar arasındadır. 

Umay‟ın 1923 yılındaki ABD gezisini izleyen süreçte kaleme aldığı Amerika’da 
Türkler ve Gördüklerim (h. 1341) adlı eser Cahit Kayra tarafından transkripte edilmiş, eser İş 
Bankası Kültür Yayınları‟ndan Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarında Bir Devrimci Doktorun 

Anıları adıyla yayımlanmıştır.
10

 Eserle ilgili açıklamaları sırasında Kayra‟nın da işaret ettiği 
şekliyle Mehmed Fuad Bey‟in ABD gezileri, eskinin mirasının sunduğu diyalektik dikkate 
alınarak değerlendirilmekle yeni şekillenmekte olan devlet kadrolarının yetim, öksüz çocuklar 
açısından gösterdiği önemi de ortaya koymaktadır:  

Doktor Mehmed Fuat, Kurtuluş Savaşı ile birlikte Türkiye‟nin yönetimini üstlenen, 
erdemli ve yetenekli Kemalist kadroda yer almış(tır). Savaş bitmiş(tir). Özellikle Ege bölgesi 

yanmış, yıkılmış, insanlar yok edilmiş ve Türkiye savaş sonrasının bitmez tükenmez sorunları 
arasında çok büyük önemi ve özelliği olan trajedi ile karşılaşmış(tır). Yüzbinlerce kimsesiz 
çocuk, yetimler… O dönemdeki Himaye-i Etfal Derneği‟nin (bugünkü Çocuk Esirgeme 
Kurumu‟nun) yükümlülüğündeki bu soruna ivedilikle çare bulunması gerekiyor ve tümüyle 
tahrip edilmiş bir ekonomide bu konuya ayıracak kaynak yok.

11
 

Mehmed Fuad Umay‟ın faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için yukarıda sayılan 

anıları dışında başvurulabilecek diğer bir kaynak, yine bir anı kitabı olup, aslında Fuad 

                                                           
7 Cemiyetlerle ilgili çok farklı kaynaklara atıf yapılabilir. “Bir Avuç Fındık, Bir Yığın Sağlık”, “Üzüm, İncir, 

Fındık, Hem Sana Yarar, Hem Bana” gibi yerli malı kullanılmasını teşvik eden kampanyalarıyla Milli İktisat ve 

Tasarruf Cemiyeti‟nin kuruluşu ve Umay‟ın bu cemiyetin yönetim kurulunda yer almasıyla ilgili bilgiler için bkz. 

Cumhuriyet Ansiklopedisi (1923–1940), c. 1, hz. Hasan Ersel, Ahmet Kuyaş, Mete Tunçay, Ahmet Oktay 

(İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002), 133.  
8 Akın, age, 111–118. 
9 Mehmed Fuad, Amerika’da Türkler ve Gördüklerim (İstanbul: 1341, m. 1927), Fuad Umay, Seçmenlerimle 

BaĢbaĢa (Ankara: 1950). 
10 Dr. Mehmet Fuat Umay, Cumhuriyet’in KuruluĢ Yıllarında Bir Devrimci Doktorun Anıları, hz. Cahit Kayra 

(İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006).  
11 Umay, age, 7–8. 
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Umay‟ın “cemiyet adamlığı”nın asıl ayağına yani Himaye-i Etfal Cemiyeti çatısı altındaki 
çalışmalarına ve çalışmalara uzanan sürece ışık tutacak en önemli iki kaynaktan birisi olması 
açısından önem taşımaktadır. Bu eserler Türkiye‟de basın ve kültür hayatında dikkate değer bir 
yere sahip olan Zekeriya–Sabiha Sertel çiftinin imzasını taşıyan anı kitaplarıdır.  

Bu konuda Zekeriya Sertel‟in
12

 anıları da bir kısım bilgiler sunmakla birlikte, çiftin 
ABD dönemindeki tahsil hayatı dışında Türkiye‟den ABD‟ye göç etmiş topluluklarla 
kurdukları diyalog ve ilişkilere dair bölümde Sabiha Sertel‟in aktardıkları Fuad Umay‟ın 
Himaye-i Etfal Cemiyeti Genel Sekreteri sıfatıyla yaptığı gezideki izlenimlerini besleyebilecek 
ölçüde zenginliği bulunması açısından dikkat çekmektedir.  

Sertel bu geziden bahsederken aslında bu geziye aracılık durumunun arka planını 

resmeden satırlar da kaleme almıştır. Dönemin yardımlaşma ruhunu yansıtan bir dernek olarak 
Türk Teavün Cemiyeti‟nin

13
 davetine dayanarak Ankara Hükümeti‟nin Himaye-i Etfal 

Cemiyeti adına yürütülecek kampanya için görevlendirdiği Umay hakkındaki satırlar 
araştırmacılar açısından oldukça önem taşımaktadır. “Ankara‟dan Bir Elçi İsteği” başlığını 
taşıyan bu bölümde Sertel‟in yazdıkları şöyledir:  

New York‟a döndükten sonra yönetim kurulunun toplantısında, Ankara‟dan birinin 

Amerika‟ya çağrılmasını konuştuk. Ateşin içinden gelen bir kimse çok faydalı olacaktı. Bu 
düşüncemizi Ankara “Himaye-i Etfal” Cemiyeti‟ne bildirdik. Ankara Merkez Komitesi, 
cemiyet başkanı Doktor Fuat Bey‟i göndermeği kararlaştırmıştı. Fuat Bey “Gülcemal” vapuru 
ile geldi. Bu, Amerika‟ya gelen ilk Türk vapuru idi. Vapuru karşılamak için bütün 
teşkilatlardan delegeler gelmişlerdi. “Gülcemal”in New York limanına gelmesi de önemli bir 
olay oldu. Vapurun kaptanlarını görmek için yalnız Türkler değil, Türkiye‟den gelmiş Rum, 

Ermeni, Yahudi, bütün Türk uyrukları gelmişlerdi. Fuat Bey‟in geldiği gün “Astorya” 
Oteli‟nin salonunda yaptığımız toplantıda müsamerenin programını hazırladık. Fuat Bey‟in 
gezeceği şehirleri kararlaştırdık. Fuat Bey‟in yapacağı gezilere benim arkadaşlık ve 
tercümanlık etmemi uygun gördüler. New York‟ta ilk toplantı, kiraladığımız büyük bir salonda 
yapıldı. Fuat Bey, memleketin acıklı durumunu anlattı. Ben hislere hitap eden bir konuşma 
yaptım. Şiirler okundu. Halk arasında ağlayanların hıçkırıkları duyuluyordu. Konuşmalar 

sonunda yardım faslı açıldı. Masanın üstü yığın yığın dolarlarla doldu.
14

 

Umay‟ın ve Sabiha Sertel‟in eseri başta gelmek üzere, Sertel çiftinin anıları söz 
konusu literatür taramalarında başta yer alacak bir kategoride yer alıyor sayılabilirler. Yine 
literatür taraması açısından önem atfedilebilecek eserler arasında bir ikinci kategoriyi 
oluşturduğu varsayılabilecek diğer eserler kitap, makale vb. şeklinde sıralanmakta, aynı 
zamanda Türkiye‟de çocuk tarihi alanındaki çalışmalar açısından önem taşımaktadırlar. Bu 

grupta pek çok akademik esere yer verilebileceğini belirtmek yararlı olacaktır. Bu eserlerden 
önde gelen iki tanesi Cüneyd Okay‟a aittir.  

Okay‟ın Himaye-i Etfal Cemiyeti‟nin tarihsel süreçteki misyonunu ve gelişimini 
belgelerle ortaya koyduğu eseri alanında önemli yere sahip olan eserler arasındadır. Belgelerle 

                                                           
12 Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım (İstanbul: Gözlem Yayınları, 1977). 
13 Türk Teavün Cemiyeti hakkında yayınlanmış münhasır bir çalışmadan bahsetmek gerekirse yine biyografinin 

yazarı Veysi Akın‟ın imzasını taşıyan ve Himaye-i Etfal Cemiyeti ve Türk Teavün Cemiyeti‟nin ABD‟deki 

örgütlenmesine yönelik araştırmalar açısından önem taşıyan bir makaleden bahsedilebilir. Veysi Akın, Amerika‟da 

İlk Türk Lobisi: Türk Teavün Cemiyeti, Atatürk AraĢtırma Merkezi Dergisi, Sayı: 59, Cilt: XX, 2004.  

 
14 Sertel, 1969, 62–63. 
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Himaye-i Etfal Cemiyeti (1917-1923)
15

 adını taşıyan bu eser Cemiyet‟in imparatorluğun son 
yıllarında savaş koşullarında ortaya çıkışından başlayarak, Milli Mücadele döneminde 
Ankara‟daki yasama ve yürütme erklerinin ışığında yeniden kuruluşunu ve kazandığı 
dinamizmi ortaya koymaktadır. 

Okay‟ın Eski Harfli Çocuk Dergileri adlı eseri İmparatorluk döneminden başlayarak, 
Cumhuriyet‟in kuruluş yıllarına uzanan evrede çocuk dergiciliğine dair araştırmalarda 
başvurulabilecek önemli bir diğer kaynak niteliğindedir. Eserde yer verilen Türk Çocuğu 
(Gürbüz Türk Çocuğu)

16
 adlı dergi Okay‟ın içerik analizi notlarında da belirttiği üzere salt bir 

çocuk dergisi niteliğiyle sınırlanmamış olmakla birlikte Fuad Umay ve Himaye-i Etfal 
Cemiyeti açısından yürütülecek araştırmalarda da dikkat çekici bir yere sahiptir: “Gürbüz Türk 

Çocuğu‟nda sağlık konuları her zaman ön planda kalıyor. Kimsesiz çocuklar; çocuk hakları, 
çocuk bakımı, çocuk eğitimi dergide işlenen diğer ana konular”. “Himaye-i Etfal Cemiyeti‟nin 
Merkez-i Umumisi tarafından ayda bir defa neşrolunur” ibaresiyle yayınlanan dergi yeni 
harflere geçilmesinin ardından da yayımlanmaya devam etmiştir. Sahib-i İmtiyazı (imtiyaz 
sahibi) olarak Kırklareli Mebusu Doktor Fuad Bey‟in görüldüğü dergi, 1926-1928 yılları 
arasında dönemin önemli gazetelerinden Hakimiyet-i Milliye gazetesinin matbaasında 24 sayı 

basılmıştır. Derginin yayını yeni harflere geçilmesinin ardından da Çocuk adıyla devam 
etmiştir. 

17
 

Okay‟ın eserleri dışında Fuad Umay biyografisi açısından yardımcı olabilecek bir kaç 
esere daha değinmek anlamlı olacaktır.  

Bu eserler arasında en dikkat çekeni alan araştırmaları açısından büyük önem taşıyan 
Türkiye’de Çocukluğun Tarihi adlı eserdir. Bekir Onur‟un eserinde sözlü tarih çalışmaları 

kapsamında sunulan bilgiyle teorik bilginin harmanlanmasına yönelik çaba alan 
araştırmalarının metodoloji sorunsalı açısından yönlendirici niteliktedir. Eserde kurumsal 
düzeyde yer verilen notlar arasında Himaye-i Etfal Cemiyeti‟yle ilgili bölümler ayrıca önem 
taşıyor. Cemiyetten bahsedilen bölümde Fuad Umay adına yer verilmemesine rağmen eserde 
Himaye-i Etfal Cemiyeti‟nin savaş bakiyesi toplumsal yapıda yetim ve öksüz çocuklara 
yönelik “Süt Damlaları”

18
 gibi çeşitli kampanyaları, yayıncılık faaliyetleriyle söz konusu 

alandaki yardım faaliyetlerine yön veren ve destek olan Dr. Safiye Ali, Esat Paşa, Besim Paşa, 
Kazım Karabekir gibi çeşitli isimlere değinilmektedir.  

Eserde özellikle çocuk bakımı ve korunmaya muhtaç çocukların toplumsal alana 
katılımını hızlandıracak kurumların anıldığı kısımda Fuad Umay‟ın anılmaması büyük bir 
eksiklik olarak değerlendirilebilir. Himaye-i Etfal Cemiyeti‟nin Çocuk Esirgeme Kurumu‟na 
dönüştüğü evrede sağladığı kurumsal ağ gelişimine değinirken hem niceliksel hem de 

niteliksel adımların arkasında Fuad Umay‟ın katkılarını anmak gerekir.  

Literatür taramasının son kısmında makale ve bildirilere değinilmesi yararlı olacaktır.  

Bu konudaki bir diğer kaynak Veysi Akın‟ın makalesidir. Akın, Umay‟ın 
Cumhuriyet‟in erken dönemindeki milletvekilliği görevine odaklanan makalesinde Kırklareli 
adının tarihçesini ele almıştır. Umay, Akın‟ın makalesinde değindiği üzere Kırkkilise 

                                                           
15 Cüneyd Okay, Belgelerle Himaye-i Etfal Cemiyeti (1917–1923) (İstanbul: Şule Yayınları, 1999). 
16 Derginin sunduğu toplumsal çocuk kimliği ve himayesi projesine dair notlar için bkz. Alev Sınar Çılgın, “Genç 

Cumhuriyet‟in Ütopyası: “Gürbüz Türk Çocuğu”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, y. 5, s. 6, 2004/1. 
17 Cüneyd Okay, Eski Harfli Çocuk Dergileri (İstanbul: Kitabevi, 1999), 203-206. 
18 Bekir Onur, Türkiye’de Çocukluğun Tarihi (Ankara: İmge Yayınları, 2005), 112.  
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şeklindeki il adının Kırklareli‟ne dönüştürülmesi yönünde bir Meclis önergesi hazırlamış, 
Akın‟ın “milli kültüre ters düşen yer adlarının değiştirilmesi”

19
 şeklinde yorumladığı ad 

değişiklik önerisiyle ilin adının Kırklareli olması yönündeki ahali beklentisi parlamento 
oylaması ve Bakanlar Kurulu kararıyla karşılanmıştır.  

Burada Akın‟ın görüşlerine yer verilebilir. Akın bu konuda “milli kültüre uygunluk” 
yönündeki beklentiyi şu şekilde dile getirmiştir: “Netice olarak denilebilir ki; Cumhuriyetin ilk 
yıllarında değiştirilen ilk vilayet ismi olarak Kırklareli, öncelikle Türk tarihine uygun bir isme 
kavuşmuş ve daha sonra da millî vasıflara uymayan yer adlarının değişmesine öncülük 
etmiştir”.

20
  Cumhuriyet‟in kuruluş döneminde milletvekilliği görevinde bulunan Umay, seçim 

bölgesi Kırklareli‟yle tarihsel olarak da ilişkili bir kariyer inşa etmiştir. Şehirdeki Belediye 

doktorluğu dönemi bu açıdan ayrıca anlam taşımaktadır. 1917 yılında Himaye-i Etfal 
Cemiyeti‟nin İstanbul‟da şubesinin açılmasını müteakiben Kırklareli‟ndeki (o zamanki adıyla 
Kırkkilise) şubenin açılmasına yönelik faaliyetleri bu kapsamdadır.

21
 

Yukarıda sunulan bilgilerin ardından eserle ilgili olarak şu noktaların üzerinde 
durulabilir. 

Eser, klasik akışla bir biyografi anlatısı niteliğindedir. Biyografi anlatılarında yer 

alabilen tek konuya takılı kalmama çabası dikkat gösterilmesi gereken bir özellik olarak 
belirmektedir. Eser aslında Umay‟ın şekillendirdiği “çocuk davası”na

22
 odaklanan; fakat söz 

konusu yoğunlaşmayı Umay‟ın kariyer çizgisinin diğer eksenlerini ihmal etmeden vermeye 
çalışan bir eser olmasıyla benzer bir nitelik taşımaktadır. Akın‟ın yüksek lisans tez çalışması 
kapsamında, Umay ve tarihsel süreçlerdeki rolleri hakkında yıllar içinde yoğurduğu materyalle 
şekillenen eser Umay‟ın hem sivil toplum örgütlenmesi kapsamındaki parametreler 

çerçevesinde düşünülebilecek aktivizmini hem de Milli Mücadele yıllarından, Cumhuriyet‟in 
erken dönemine uzanan evredeki parlamenter kimliğini ortaya koymasıyla literatüre başlıca bir 
katkı değeri taşımaktadır. 

Hakkında düzenlenen ve Akın‟ın da katıldığı bir panelde Kırklareli şehrinin basın-
yayın hayatında ön planda yer almış, ilin tarihsel süreçteki dinamiklerine yönelik araştırmalara 
imza atmış bir gazetecinin, Nazif Karaçam‟ın Umay‟la ilgili sözleri biyografinin ana hatlarına 

not düşülmesi açısından ayrıca yararlı olacak niteliktedir: 

" Kendisi eşimin akrabası olur. Kırklareli'ne geldiği zamanlarda sık sık kayınvalideme 
uğrardı. Son derece beyefendi son derece kültürlü ve kibardı. Kendisinden özellikle, Atatürk 
ve Inönü ile ilgili özel bilgiler ve anılar dinledim. Dr. Fuat Umay, kimsesiz kalmış aile 
felaketine uğramış çocukları kurtarmayı kendisine amaç edinmiştir." “ „Kurtuluş savaşında 
yalnız düşmanı değil hastalıkları da yendik‟  diyerek bu konudaki hassasiyetini gözler önüne 

sermiştir."
23

  

Bu değerlendirmeden yola çıkarak salgın hastalıklarla mücadele edilirken gösterilen 
kararlılık konusunda da Umay‟ın adının anılmasının ayrıca önem taşıdığını belirtmemiz 

                                                           
19 Veysi Akın, Kırklareli Adının Tarihçesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1997, s. 2, 10. 

Akın, 2000, 71. 
20 Akın, 2000, 73. 
21 Turgay Çavuşoğlu, “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Çocuk: 1921–1983”, Cumhuriyet ve Çocuk, 2. Ulusal 

Çocuk Kültürü Kongresi, 4-6 Kasım 1998, hz. Bekir Onur (Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 1999), 462. Akın, 2000, 118–119. 
22 Tunç Umay, “Babam Fuad Umay”, Bütün Dünya, 2005(4), 29–31. 
23 http://www.gazetetrakya.com/haberler-oku.php?id=875848 
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anlamlı olur. Umay, Milli Mücadele‟nin sonlarına doğru iki defa Doktor Rıza Nur‟un yerine 
Sıhhiye Vekaleti vekilliği görevinde bulunmuştur. Umay‟ın Milli Mücadele dönemindeki 
önemli girişimlerinden bir tanesi de salgın hastalıklarla mücadele konusundaki bilinçliliği 
arttırmak ve mücadelenin yurt çapında yürütülmesi kapsamındaki kanun teklifidir. Umay‟ın 

girişimleriyle şekillenen “Frengi‟nin Men ve Sirayeti Hakkındaki Kanun” teklifi 5 Şubat 1921 
tarihinde TBMM‟nin karar çokluğuyla yasalaşmıştır.

24
 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele konusundaki bilinçlilik arayışı modern tıp 
tekniklerinin toplumsal düzlemde uygulanabilirliğini dikkate alan bir bakış açısını yansıtması 
açısından Umay hakkında daha farklı çalışmalara atfen pek çok not da düşülebilir. Fakat asıl 
olarak Umay‟ın “çocuk davası” çerçevesinde Himaye-i Etfal Cemiyeti

25
 çatısı altındaki 

faaliyetlerinin öne çıktığı görülmekte, Akın‟ın eserinde de bu ağırlık dikkat çekmektedir.  

Umay‟ın oğlu Tunç Umay‟ın Bütün Dünya dergisinde yayımlanan anma yazısında 
belirttiklerinden yola çıkılarak çocuk hakları mücadelesinde üstlenilen rolün ağırlığı daha bir 
anlaşılır kılınabilir. Umay, Ankara Hükümeti‟nin görevlendirmesiyle gittiği ABD‟de 
Türkiye‟de savaş bakiyesi toplumsal yapıdaki yardıma, bakıma muhtaç çocukların hakları 
doğrultusunda –dönemin haberleşme, ulaşım ve propaganda şartları dikkate alındığında daha 

bir kolaylıkla görüleceği üzere– fazlasıyla kayda değer bir mobilizasyon yaratmıştır: 

Babam Amerika‟daki Türkler‟e çeşitli konferanslar verdi ve onlara, katılamadıkları 
Kurtuluş Savaşı‟mızın ne koşullarda kazanıldığını anlattı. Kurtuluş Savaşı‟na katılamamış 
Türkler, bugün bile büyük denilen miktarda bağışlar yaparak, çoğu şehitlerin ve gazilerin 
çocuklarına olmak üzere, o günlerin korunma gereksinimi içindeki tüm Türk çocuklarına 
yardım ettiler. Babamın Amerika‟daki Türkler‟den sağladığı bağışların 100 bin dolarlık 

bölümü kendisi dönmeden önce Türkiye‟ye gönderilmişti. Toplam yardımın tutarı 400 bin 
dolardı. Bu paralarla 6 apartman, 2 garaj, Anafartalar‟da merkez binalar, iki sinema, 
Keçiören‟de bugünkü Çocuk Esirgeme Kurumu Yuvası kuruldu. Amerika‟daki Türkler daha 
sonra kendi aralarında yardım kuruluşları oluşturarak Türk Çocuklarına düzenli olarak bağış 
gönderdiler. Bu yardımlar 1950 yılına değin sürdü. Babam 35 yıl süreyle gönüllü olarak Çocuk 
Esirgeme Kurumu‟nun başkanlığını yapmıştı. Bir yandan fahri ve gönüllü olarak bu görevini 

sürdürürken bir yandan da 1920-1950 yılları arasında milletvekilliği görevi de üstlendi.
26

   

Burada yine Umay‟ın Ankara‟da Keçiören‟de ilk merkez binaları tesis edilen Çocuk 
Esirgeme Kurumu‟na hizmetleriyle ilgili bir anektoda yer verilebilir. Tarih Vakfı‟nın 2000‟li 
yılların başlarında yürüttüğü “Tarihe Bin Canlı Tanık Projesi” kapsamında döneme tanıklığına 
dair sözlü anlatımında Neriman Ungur‟un Umay hakkındaki sözleri çocuk davasındaki 
mücadeleyi ele almamız açısından dikkate değer niteliktedir: 

Mehmet Fuat Umay o müesseseyi kurmuştu. Üst katta bebeklere eşyalar ve sonra 
bütün tedavi yerleri ayrı, hatta benim yatak yerim bile vardı. İstersem kalacaktım. Aşağı katta 
koskoca salon, depolar vardı. İki tane ayrı okul vardı bahçenin içinde, okula gidip geliyordu 
çocuklar yani öyle hem okul hem de yuvaydı. Yuvada yeni doğmuş çocuklar, sütanneler vardı. 
Çok da güzeldi. Orada 32 tane ineğimiz vardı, onlar süt verirlerdi. Sonra ben brir hemşire 

                                                           
24 Bu konudaki başlıca kaynak için bkz. Mehmet Temel, Atatürk Döneminde BulaĢıcı ve Salgın Hastalıklarla 

Mücadele (İstanbul: Nehir Yayınları, 2008), 32. 
25 Cemiyetle ilgili yararlı bir makale için bkz. Makbule Sarıkaya, “Cumhuriyet‟in İlk Yıllarında Bir Sosyal Hizmet 

Kurumu: Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti”, A.Ü. Türkiyat AraĢtırmaları Dergisi, s. 34, 2007, 321–338. 
26 Tunç Umay, “Babam Fuad Umay”, Bütün Dünya, 2005 (4), 29–31. 
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okulu açtım oraya, bizim orada faydamız oldu. Dört sene çalıştım, Fuad Bey‟in kurduğu 
yuvada da müdürlük yaptım.

27
 

Son olarak Rıfat Bali‟den bir alıntıyla –bir biyografi olduğunu atlamaksızın– eserde 
yer verilmeyen bir noktaya temas etmek anlamlı olacaktır.  Bali, bir makalesinde, Türkiye 

ölçeği açısından taşıdığı öneme şiddetle dikkat çekebileceğimiz, biyografi yazımının 
kurumsallaşmasının önündeki engellere dair şu notları düşmüştür: “Türkiye‟de biyografi 
alanının son derece fakir olduğu hepimizin malumudur. Edebî, siyasî veya tarihî bir şahsiyet 
hakkında biyografi yazmaya teşebbüs eden bir romancı veya araştırmacının işi olağanüstü 
zordur zira Türkiye‟de bilgi ulaşılması en zor metadır ve hiç de şeffaf değildir”.

28
 Söz konusu 

tespitin bir eksik arama çabasından çok, biyografinin kuşatıcılığına katkı sağlanabileceğine 

dair iyimser bakıştan kaynaklandığını eklemek bu açıdan önem taşımaktadır. Akın‟ın eserinde 
Umay‟ın TBMM Komisyon üyeliklerinin listelendiği bir bölüm yer almakla birlikte

29
, 

Umay‟ın  Yavuz Zırhlısı (Yavuz-Havuz Davası) hakkında soruşturma yapan Karma 
Komisyon‟daki görevine dair not düşülmemesi bu açıdan biyografi yazınının materyal sağlama 
güçlüğüne işaret eden türde bir eksiklik olarak değerlendirilebilir.

30
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