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Selim Sırrı Beyin kitabı
Selim Sırrı Beyin radyoda ver
diği konferaslar bir kitap ha | linde çıktı. Bu eserin içindeki sa
tırlara göz gezdirirken Selim
Sırrı Beyi okur gibi değil, dinler
gibi oluyorum; yahut ta onu göz
lerimle değil, kulaklarımla oku
yorum ve bir oparlör gibi kitap be
na müellifinin sesini nakledi yor: Dibi görünen bir su gibi
şeffaf, samimî ve en derin ta rafımıza yakın bir ses. Kendi
kendine hitap eder gibi tabiî bir
konuşma. Kendisile bizim ara
mızdaki cemiyet ve merasim du
varlarını bir rontken ışığı gibi
delip geçerek içimize işliyen savtî ihtizazlarla dolu, ahenkli bir
eda. Selim S im Bey cidden gü
zel söylüyen bir insandır ve söy
lemek san’atmin hemen bütün
klâsik meziyetlerini kendinde
toplamıştır. Yenknesak ve so ğuk bir taganni halinde şiir oku
yan mektep çocuklarının inşat
tarzlarını bu üstadın tashih et
meşini isterdim.
Fakat, ne tarafa yetişsin bu
üstat? Konferaslannının mev zularına bakarsanız, o, yalnız
bir bedenî terbiye mütehassısı
değildir: Filozoftur; size Aris
to’nun «illeti gaiye» nazariyelerinden dem vurur. Musikişinas
tır; Türk ve Avrupa musikisin
den, halk rakıslanndan bahse •
der. Ediptir; Ziya Paşadan mıs
ralar okur, İsmail Safa’yı daima
anar; Maurios, Maeterlinch, Go
ethe ilâh... dilinden düşmez.
Doktordur; size tagaddi bakı •
mından havanın, suyun, güneşin
değerini anlatır, genç kalmanın
sırlarını ifşa eder. Pedagogdur;
size Rablais’den Montessori’ye
kadar terbiye ilminin geçirdiği
safhaları nakleder. Seyyahtır;
sizi İsveç’e, Karadeniz sahille
ri ırtuiız,
rine, Zeybekler diyarına götü rür. Moralist’tir; hayat için size
bazı veçheler gösterir. Ruhiyat
çıdır; heyecanları ve teessürlü ha
yatımızı tahlil eder. Hikâyecidir,
muharrirdir ve nihayet, resmî sı
fatına göre de bedenî terbiye
mütehassısı, fazla olarak mü kemmel bir babadır. Bunun için,
Selim S im Beyin ruhu, bütün
renkleri taşıyan bir güneş huz
mesi kadar sıcaktır.
Fakat, ruhî temayüllerinin bu
fazla değişikliği, Selim S im Bey*
bir mütehassıstan ziyade «kâmil
adam » şahisyeti vermiştir ve
sabit mevzulara karşı vefasız lığından dolayı kendisine her
meslek erbabının sitem etmeğe
hakkı vardır. Ben de bunun için,
kendisi hakkındaki sonsuz hay
ranlığıma rağmen, geçen gün
balını toplıyan ve arı kovanı gibi
ona lâtife ile sataşmak cür’etine
düşmekten kendimi alamıyorum.
Bununla beraber, her mevzuun
balını toplıyan ve arı kuvanı gibi
şiddetli bir faaliyetin uğultula rile dolan bu yüksek zekâdan ge
len seslere kulak vermek için,
gözlerimle kitabının senfonisini
dinlemekten büyük bir tat alı yorum.
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