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75 yaşında bir delikanlı
Peyami SAFA
Yetmişbeşinci doğum yılı k u t
la nan Selim S ırrı Tarcan, T ü rk i
ye'de beden terbiyesini balı anlayış
ve m etotlarına bağlıyan ilk jim 
nastik inkılâpçısı olarak k alm am ış
tır. Oıııın genç ru h la ra doldurduğu
fırlam a ve başarm a hamlesi, onun
daim a sıcak, ahenkli ve neşeli se
sinden, daim a giiliimsiyen gözleri
nin ferah ve aydınlık
yeşilinden,
daim a taravetli, daim’a pembe ve
daim a mazbut heyecanlarını çizgilendireıı yüzünün sevimli ifadesin
den taşıp nesilleri saran ra dy asy o n
ların tesiri körpe adalelere verdiği
çeviklikten çok daha fazla şükrana
değer. Selini Sırrı Tarcan, jim n as
tik denilen ve ipleri bir hoca t a r a 
fından çekilen kukla hareketlerini
sevgiye, inanca, iyimser bir yaşa
ma telâkkisine bağlam ış ve bütün
telkinlerini bu istik am ette yapmış
bir ruh jim nastiği üstadıdır. Çünkü
edebî bir kültürle beslenmiş s a ğ 
lam bir mânevi yapısı ve kuru, aplak sporcu tipinde buluıımıyaıı s a 
n a tk â r mizacı vardır. İnsan bede
nini ruhunun bir uşağı, fa k a t m a 
dununu hırpalanuyaıı, ona hor bakmıyaıı, onu iyi tu ta n ve iyi kulla
nan bir efendinin uşağı gibi a n la 
mış ilk ve tek beden terbiyesi ü s
tadı.

Selim S ırrı T a rc a n ’ı, otuzaltı
yıl önce, Yefa lisesinde tanıdım.
Hocamız değildi. Galiba müfettiş
olarak sın ıflara giriyor, kısa kon
feran slar veriyordu. Beden terbiye
sine ait öğütlerinden hiçbiri b a tı
n ın d a kalmadı, çünkü hiçbirini yap 
madım. H atırım d a kalan şey,'onun
sesinden ve bir musiki nizamı için
de aherk lenen biitiiıı şahsiyetinden
içime dolan ta tlı bir ruh enerjisi
ve mücadele hanılesiydi. D aha son
raki yıllar içinde Selim Sırrı T arcan’ııı her konferansından ve her
sohbetinden aldığım tesir, evrensel
bir sevgi ve iyimserlik intibaının
devamıydı. R uhumun - ve şüphesiz
birkaç nesil boyunca ruhlarım ızın idmanında, zorluklara karşı koyuşunda ve b ü tü n menfi d uyg ularım ı
zı yenen m üspet d avranışlarım ızda
ondan gelen cesaret ve ııcşe verici
telkinlerin büyük ve yapıcı tesirleri
olmuştur.
Yetıııişbeş yaşının bugünkü t a 
zeliğini, her halde birkaç kol ve
bacak hareketinden ziyade bu de
rin Ve coşkun nıâneviliğe borçlu olan aziz üstadım ızın daha pek ıızıın
yıllar genç k alm ağ a devam e tm e
sini Allahımızdan dilerim.
Taha Toros Arşivi

