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1925 Prag Pedagoji Kongresi’nde Bir Türk:
Selim S›rr› Tarcan
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ÖZET

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren çağdaş ve bilinçli bir toplum
yaratmak ve her yönüyle ideal kuşaklar yetiştirmek için uluslararas› bilimsel
faaliyetleri takip etmiştir. Bu bağlamda çağdaş dünyan›n sorunlar›na çözüm bulma
aray›ş›yla toplanan kongrelere delege gönderilerek gelişmeler ve oluşumlar takip
edilmiş ve yeni program ve uygulamalar ülkeye taş›nm›şt›r. Uluslararas› bilgi ve
bilinç paylaş›m› gayretiyle düzenlenen bu etkinliklerden biri de 1925 tarihli Prag
Spor Pedagoji Kongresi’dir. Kongre’de 1920’li y›llarda gelecek kuşaklar›n
yetişmesinde spor ve beden eğitimi bilimiyle ilgili konular, çok say›da ülkeden gelen
kat›l›mc›larla tart›ş›lm›şt›r. Bu kongreye Türkiye’den kat›lan dönemin Beden Eğitim
Genel Müfettişi Selim S›rr› (Tarcan), kongreye gidişinden dönüşüne kadar geçen
zaman›, kongre edinimlerini ve gözlemlerini bir kitapta toplam›şt›r. Selim S›rr›
kitab›nda; spor bilinci ve kültürünün oluşumuna ilişkin uluslararas› çal›şma,
uygulama ve görüşlere yer vererek, Türkiye’de Cumhuriyet nesline modern beden
eğitimi ve sporun benimsetilmesine yönelik tesbit, öneri ve örnekler sunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Selim S›rr›, spor, pedagoji kongresi, Prag, Türkiye
Cumhuriyeti

A Turk İn Prague Pedagogy Congress of 1925:
Selim S›rr› Tarcan

ABSTRACT

The Republic of Turkey has followed the international scientific developments
since its foundation to create a modern and knowledgeable society and to raise
generations ideal in all aspects. In this respect it has delegated people to congresses
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aiming at solving the problems of the modern world, thus followed the new
developments and events, and introduced new practices to the country. One of those
events arranged with an effort to share international knowledge and awareness was
Prague Pedagogy of Sport Congress held in 1925. The participants of the congress
from many countries discussed the issues concerning the importance of sports and
physical education in raising the coming generations in 1920’s. Turkish participant
Selim S›rr› (Tarcan), then the General Superintendent of Physical Education,
compiled in a book his observations and impressions throughout the congress.
Presenting in this book the international works, practices and views about sports
awareness and culture, he provided the new generation of the Turkish Republic with
facts, suggestions, and examples in favor of encouraging modern physical education
and sports.

Key Words: Selim S›rr›, Sport, Pedagogy Congress, Prague, Turkish Republic

Spor, bir toplumun kültüründen bağ›ms›z olmad›ğ›ndan toplumsal
kültürün birçok unsurundan etkilenir. Dolay›s›yla bir toplumdaki siyasal,
sosyal, ekonomik, kültürel değişimler spora bak›ş› ve spor politikalar›n›
şekillendirir ve yönlendirir2. Bu yönüyle sporun toplum hayat›ndaki önemini
kavrayan Genç Türkiye Cumhuriyeti, Bat›y› model alarak spor yönetimine
ilişkin yepyeni kurumlar oluşturarak ve kad›n› da spora dahil ederek
bütüncül ve kal›c› ad›mlar atar. Türkiye Cumhuriyeti, 1920'li y›llarda spor
alan›nda; sporu bütün yurtta yayg›nlaşt›rmaya ve spor kategorilerinin
çeşitliliğini artt›rmaya yönelik iki önemli hedef belirler. Cumhuriyet
dönemiyle birlikte, güreş, okçuluk ve avc›l›k gibi milli karaktere özgü
sporlar›n yan›nda modern sporlarla3 toplum yap›s› yenileştirilmeye çal›ş›l›r.

Mustafa Kemal (Atatürk)’ün, 1923 tarihli Birinci Heyet-i İlmiye
toplant›s›nda, beden eğitiminin çağdaş ve modern bir görüşle ele al›nmas›na
yönelik tutumuyla başlayan çal›şmalar doğrultusunda; ayn› y›l Hollanda
Olimpiyat Komitesi Asbaşkan› Scharree taraf›ndan yaz›lan “Jimnastik
Oyunu ve Spor Binalar› İnşa ve Tesisi İçin Rehber” adl› eser Türkçeye
çevirilir, beden eğitimi kurslar› aç›l›r, tüm yurtta hatta köylerde spor
özendirilir, başar›l› öğrenciler eğitim için Avrupa’ya gönderilir ve dönemin
ünlü spor adamlar› Türkiye’ye resmi olarak davet edilir. Böylece
çağdaşlaşma yolunda sporun toplumsal bir olgu olduğu düşüncesiyle
dünyay› takip eden Türkiye Cumhuriyeti’nin  ilk y›llar›nda modern spor
bilgisi ve uygulamalar› ülkeye taş›narak jimnastik, artistik danslar, tenis,
gülle ve trapez gibi yeni spor dallar› öğretilerek çağdaş ve modern
bireylerden oluşan bir ulus yaratmak amac› hayata geçirilir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk y›llar›nda ihtiyaç duyduğu beden eğitimi ve spor
                                                            

2 Kurthan FİŞEK, Spor Yönetimi, İstanbul, 2003, Yaz›-Görüntü-Ses Yay›nlar›, s. 125.
3 FİŞEK, Spor Yönetimi, s.288.
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alan›ndaki tüm gelişmeleri takip edecek, yeni beden eğitimi metodlar›n› ve
yeni spor dallar›n› topluma tan›tacak ve geleceğin beden eğitimcilerini
yetiştirecek etkin şahsiyetlerin gayretleriyle dönemin gereksinimleri
karş›lanmaya çal›ş›l›r. Bu bağlamda Türk Sporunun öncülerinden olan Selim
S›rr› (Tarcan)4, spor ve beden eğitimi konusunda bilgi ve projeleriyle ideal
bir şahsiyet olarak yazd›ğ› birçok eser, verdiği konferans, düzenlediği gösteri
ve kat›ld›ğ› uluslararas› toplant›larda ülkesini başar›yla temsil eden biri
olarak ortaya ç›kar.

Çok küçük yaşlarda spora başlayan ve spora ilgisini tüm hayat› boyunca
sürdüren Selim S›rr›, gerek Osmanl›’n›n son döneminde gerekse
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda spor ve beden eğitimiyle ilgili yoğun yay›n
çal›şmalar›n›n yan›nda, birçok resmi birimde üst düzey görevler üstlenir.
Türk spor hareketinin en aktif simalar›ndan biri olan Selim S›rr›, 19 May›s
Gençlik ve Spor Bayram›’n›n esas›n› teşkil eden Jimnastik Şenlikleri’nin
Türkiye’de ilk defa düzenlenmesinde,5 k›z okullar›nda beden eğitimi dersi
konulmas›nda, beden terbiyesi öğretmeni yetiştirilmesinde, ilk beden
terbiyesi okulunun aç›lmas›nda ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi
Bölümü’nün kurulmas›nda etkin rol üstlenir6. Bat› medeniyetini, kültür ve
spor hayat›n› inceleyerek elde ettiği bilgileri, edindiği deneyimleri, eğitsel
inceleme ve derlemelerini, yazd›ğ› elliye yak›n kitab› ve yüzlerce

                                                            
4 Sporcu, subay, gazeteci, beden eğitimi öğretmeni, araşt›rmac›, idareci ve politikac›

olan Selim S›rr› (Tarcan)  25 Mart 1874 y›l›nda Mora Yenişehir’de doğdu. 1882 y›l›nda
Galatasaray Sultanisi’ne kaydedilen Selim S›rr›, burada spor ve jimnastik ile tan›şt›.
Ekonomik zorluklar karş›s›nda 1890’da okulu b›rakmak zorunda kal›nca ayn› y›l
Mühendishane-i Berri Hümayun’a paras›z yat›l› olarak kaydoldu. 1895 y›l›nda mezun olup
ayn› y›l İzmir’e atanarak, İzmir İdadisi’nde öğretmenlik yapan Selim S›rr›, bir yandan da
Hizmet Gazetesi’nde yazarl›ğa başlad›. Izmir’de 1897’de Hoca Yusuf Ziya ile birlikte
“Darülirfan” adl› özel bir spor okulu ve Ekim 1908’de özel bir beden terbiyesi okulu açt›.
1909’da İsveç’e görevli gönderilen Selim S›rr›, Isveç Kral›’n›n ordusunda  ve Yüksek Beden
Terbiyesi Muallim Mektebi’nde eğitim alarak beden terbiyesi ve bilimini geliştirdi. 1910’da
ülkesine dönen Selim S›rr›, İstanbul’da Vilayat-› Osmaniye Mekatibi’nde Terbiye-i Bedeniye
Müfettişliği’ne atand›. 1919’da “Terbiye-i Bedeniye Nazariyat› ve Usul-i Talim” adl› eserini
yazd›. 1919–1920 y›llar›nda Yüksek Öğretmen Okulu Müdürü olarak çal›şan Selim S›rr›,
1923’de Galatasaray Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenliği’ne, 1925’de Maarif Vekaleti’nce
Beden Terbiyesi Müfettişliği’ne atand›. Türkiye’de beden eğitiminin okullarda verilmesinde
önemli hizmetleri olan Selim S›rr›, 1930 y›l›na kadar beden eğitimi öğretmeni yetiştirme
çal›şmalar›n› sürdürdü ve Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü’nün
aç›lmas›nda çal›şt›. 1932’de “Beden Terbiyesi” adl› eserini yazan ve 1 Mart 1935 y›l›nda
Maarif Vekaleti Başmüfettişliği’nden emekli olan Selim S›rr›, 1938–1946 y›llar›nda
Cumhuriyet Halk Partisi’nde milletvekili oldu. Yaz›n hayat›na emekli ve milletvekiliyken de
devam eden Selim S›rr›, 2 Mart 1957 y›l›nda 84 yaş›nda öldü. Bkz: Selim S›rr›, Hat›ralar›m,
İstanbul, 1946, Türkiye Yay›nevi, s.1-48; M. Şevki ÇAPAN, Türk Sporunda Selim S›rr›
Tarcan, Muğla, 1999, Ünyay Yay›nevi, s.1-23.

5 Selim S›rr›, Hat›ralar›m, s.49; Cemal ALPMAN, “Selim S›rr›’y› Anarken”, Türk
Eğitim Derneği IV. Anma Toplant›s›, Selim S›rr› Tarcan Yaşam› ve Hizmetleri, (Yay›na
Haz›rlayan; Ferhan Oğuzkan) Ankara, 1997. TED Yay›nlar›, s.41.

6 Özbay GÜVEN, “Selim S›rr› Tarcan’›n Yaşam› ve Hizmetlerine Toplu Bir Bak›ş”,
Türk Eğitim Derneği IV. Anma Toplant›s›, Selim S›rr› Tarcan Yaşam› ve Hizmetleri, s.62-63;
ÇAPAN, Türk Sporunda Selim S›rr› Tarcan, s.23.
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makalesiyle halka sunan Selim S›rr›, kat›ld›ğ› uluslararas› birçok kongrede
ülkesini başar›yla temsil eder. Beden eğitimi ve spor konular›nda uluslararas›
düzeydeki olimpiyat komitesi taraf›ndan düzenlenen birçok toplant›ya
kat›lan Selim S›rr›, 1909 Budapeşte’de, 1910 Brüksel’de, 1911
Kopenhag’da, 1912 Stockholm’de 1913’de Paris’te bulunur7. Cumhuriyet’in
ilk y›llar›nda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin yeniden
yap›land›r›lmas›nda çal›şmalar yapan ve 1924 Paris Olimpiyat Oyunlar›’na
kat›lan Selim S›rr› 1925 tarihinde Prag Spor Pedagojisi Kongresi’ne
dönemin Beden Terbiyesi Genel Müfettişi olarak kat›l›r ve buradaki tüm
faaliyetlerini elli yedi sayfal›k “Prag Spor Pedagojisi Kongresi ve Seyahat
İntibalar›” adl› eserinde kaleme al›r8.

Bugün dünyan›n en güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilen Prag, I.
Dünya Savaş› sonras›nda kurulan Çekoslovakya’n›n başkentidir. 1920’lerde
bağ›ms›zl›ğ›n› kazanarak h›zl› bir gelişme sürecine giren ülke, uluslararas›
nitelikte baz› faaliyetlere ev sahipliği yaparak Avrupa’da ve dünyada sayg›n
bir konum edinme gayretiyle Prag’da bir Spor Pedagoji Kongresi düzenler.
Yirmiden fazla ülkeden kat›l›mc›n›n bulunduğu Prag Spor Pedagojisi
Kongresi’nde Türkiye’yi temsil eden Selim S›rr› Bey, seyahatinin çeşitli
yönlerini ele alarak oluşturduğu eserinde;9 sosyolojik, tarihsel, coğrafi ve
mimari aç›lardan yapt›ğ› değerlendirmelerinin yan›nda çeşitli konulara
ilişkin gezi ve gözlemlerine de yer verir.

1925 tarihinde İstanbul’da bas›lan “Prag Spor Pedagojisi Kongresi ve
Seyahat İntibalar›” adl› eser, Selim S›rr›’n›n İstanbul’dan ayr›l›ş› ile başlay›p
İstanbul’a var›ş›yla biten yirmi günlük süreyi kapsamakta olup, başta Prag
olmak üzere, Budapeşte ve Köstence izlenimlerini içerir. Kitab›n,
“İstanbul’dan Prag’a giderken...” başl›kl› giriş bölümünde; yağmurla kar›ş›k
s›k› bir karayel esintisiyle başlayan yolculuktan, tenha kalan sokaklarda
ağz›n› şap›rdata şap›rdata konuşan bir Frans›z’a ve tren gar›nda karş›laşt›ğ›
Trablusgarp nâibü’l-sultan›na kadar birçok detay› ele al›r. Anlat›m›nda edebi
bir dil ve ak›c› bir üslup kullanan Selim S›rr›, “vapur yavaş yavaş r›ht›mdan
ayr›ld›. Anneleri, babalar› evlatlar› sevgilileri birbirinden ay›rd›. Mütekabil
işaretler veriliyor, gözyaşlar› ile ›slanm›ş mendiller sallan›yor. Görebildiğim
mesafeye kadar yavrular›m› ve sevdiklerimi selamlad›m. Sağda, solda
seyrine doyulmayan Boğaziçi yamaçlar›n› ilkbahar bir kat daha
güzelleştirmiş, dünyan›n bir yerinde görülmeyen aç›kl› koyulu renk renk

                                                            
7 ÇAPAN, Türk Sporunda Selim S›rr› Tarcan, s.110-111.
8 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagojisi Kongresi ve Seyahat İntibalar›, İstanbul, 1925,

Matbaa-i Amire, s.30.
9 Eserde yer alan fotoğraflar; Kongre Aç›l›ş Merasimi, Prag Şehri, Prag’daki Yirmi

Terbiye-i Bedeniye Mabedinden Biri, Çekoslovakyal›lar İstiklallerini Kazan›nca Reis-i
Cumhurun Makam›na Tahsis Edilen Saray, On İki Bin Okul K›z›n›n Hareket-i Bedeniyesi,
Her An Haz›r Alt› Yüz Bin Kişilik Milli Orduya Bir Nazar, Çekoslovaklar›n Müessir Banisi
Bir Doktor alt yaz›lar›n› taş›maktad›r.
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yeşillikler mai denize sayi sal›yor. Bu tabii güzel manzaralar› doya doya
temaşa etmeden Karadeniz’e ç›kt›k. Hava gittikçe bozdu, yağmurla kar›ş›k
s›k› bir karayel esiyor. Salona girmeye mecbur oldum... diyerek İstanbul’dan
başlayan seyahatini, oteline geldikten sonra gördüğü kürek çeken neşeli
Romen k›zlar›n›n eğlencesini anlatarak bitirir10.

Deniz yolculuğundan sonra geldiği şehirdeki gözlemlerini “Prag’da baz›
müşahedeler ve intibalar” başl›kl› bölümde, eski Prag ve o günkü Prag’dan
bahsedip karş›laşt›rmalar yaparak değerlendiren Selim S›rr›, spor pedagojisi
kongresi  şerefine düzenlenen resmigeçi t ten,  Çekoslovak
Cumhurbaşkan›’ndan, milliyet ve dil ilişkisinden söz eder11. I. Dünya
Savaş›’nda Almanya’ya gidip gelirken uğrad›ğ› Prag’› aradan geçen k›sa
zamana göre çok gelişmiş bulduğunu belirten Selim S›rr›, şehri hürriyet ve
bağ›ms›zl›ğ›n› kazanm›ş önemli bir ticaret merkezi olarak anlat›r. Selim
S›rr›, resmigeçide ilişkin detaylarda ise, törene kat›lan polislerden çocuklara,
onlar›n elbiselerinden tempolu yürüyüşlerine kadar birçok detay› kaydederek
karş›s›ndaki muazzam ordunun disiplin ve gösterisini övgüyle değerlendirir.

Selim S›rr› eserinin “Prag Kongresi ve Amatörlük meselesi” başl›kl›
k›sm›nda; Beynelmilel Olimpiyat Cemiyeti’nin toplant›s›n›n aç›l›ş›na, 1928
olimpiyatlar›na, Hollanda delegesinin beyanat›na, amatörlük ve
profesyonellik meselesine, 1933 olimpiyatlar›n›n Los Angeles’te yap›lmas›
durumuna ve her dört y›lda bir iklim koşullar›n›n uygun olduğu ülkelerden
birinde k›ş sporlar› düzenlenmesi konusundaki görüşmelere ilişkin detaylar›
anlat›r12. Kongrenin başlamas›ndan sonraki izlenimlerini “Prag
kongresindeki ilk müzakereler” başl›ğ›yla kaleme alan Selim S›rr›;
kongrenin resmen aç›l›ş merasiminden, Çekoslovakya S›hhiye ve Terbiye-i
Bedeniye Naz›r›’n›n konuşmas›ndan, Frans›z delegesinin kongre üyelerine
hitab›ndan, gazetedeki abart›l› reklamlardan ve kongrenin iki şubeye
ayr›larak birinin teknik şube diğerinin ise pedagoji şubesi olduğundan ve her
iki şubenin ayr› salonlarda toplant›lar›na devam ettiklerinden bahseder.
Selim S›rr›, teknik şubedeki konuşmalara kat›larak bilgi al›r ve
Çekoslovakya S›hhiye ve Terbiye-i Bedeniye Nezareti temsilcisince
haz›rlanan 2 maddelik raporu ve yar›şmalardaki suiistimaller konusunu
değerlendirir13.

Selim S›rr›, Prag’da bulunduğu süre içerisinde başta beden eğitimi ve
spor olmak üzere ülkenin eğitim ve kültür kurumlar›n› da ziyaret ederek
inceleme ve gözlemler yapar. Selim S›rr›, Prag’daki kongre sabah dokuzdan
öğlene ve öğleden sonra üçten beşe kadar devam ettiği için arta kalan süreyi

                                                            
10 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagojisi, s.3-5.
11 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagojisi, s.5-7.
12 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.8-11.
13 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.14-17
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çeşitli temas, inceleme ve geziler için kullan›r14. Arada yaratt›ğ› zamanlar
içerisinde, Prag Eğitim Bakanl›ğ›’n› ziyaret eden Selim S›rr›, eğitim
müsteşar›yla ve kütüphane memurlar›yla görüşür, kütüphaneleri ve oradaki
eserleri inceleme f›rsat› bulur. 1920’li y›llarda 20.000’den fazla okulun
olduğu Çekoslovakya’da 2.850.000 çocuk bulunduğunu ifade eden Selim
S›rr›, verdiği detaylarla ülkenin y›ll›k eğitim masraf›ndan ve 1920’den
itibaren eğitimdeki çocuk say›lar›ndan hareketle eğitim konusunu
değerlendirir15.

Prag’daki kongre s›ras›nda ev sahibi ülkenin resmi kurum ve
şahsiyetlerince düzenlenen çeşitli sosyal programlara kat›lan ve buradaki
intibalar›n› da eserine kaydeden Selim S›rr›, “Prag şehremanetinin ziyafeti”
başl›kl› bölümde; diğer kat›l›mc› temsilcilerden, Portekizli kad›nla
sohbetinden, ziyafet sofras›ndan, Prag sokaklar›ndaki izlenimlerinden, hoş
sohbet ve aç›k fikirli bir papa vekilinden söz eder16. Ayn› bölümde akşam
yediden sonra tüm kongre delegeleri ve ailelerinin kat›ld›ğ›, belediye
başkan›nca büyük bir merasim salonunda verilen ziyafette, İngilizce,
Frans›zca ve Almanca sunumlar›n etkileyiciliğini anlatan Selim S›rr›, yemek
s›ras›nda yaşad›ğ› bir an›s›yla Avrupa’daki Türk imaj› konusunda bilgi verir.
Selim S›rr›’n›n bu an›s›nda kendisini, çok esmer, karakaşl› dolgun b›y›kl›
al›ş›lagelmiş Türk tipinden ziyade bir Amerikal›ya benzeterek sohbete
başlayan kad›n›n konuşmas›n›n devam›nda şimdiki Türkiye’nin olumlu
değişiklikler yaşad›ğ› ve bunun gazetelerden öğrendiği bilgisi17 Selim
S›rr›’y› gururland›r›r. Benzer şekilde Kongre reisinin eşinin de Türkiye ve
Türkler hakk›ndaki olumlu değerlendirmelerine eserinde yer veren Selim
S›rr›, Türkiye’de başlayan yenilik ve değişikliklerden söz ederek çağdaş
Türk imaj›n› çizer. Selim S›rr›’n›n bu seyahati s›ras›nda Türklerle ilgili
yorumlar› ele ald›ğ› başka bir an›s› da dönüş yolculuğunda karş›laşt›ğ› iki
kad›n›n Türk kad›nlar› hakk›nda yapt›ğ› yorumlar›d›r. Türk kad›n›n›n sürekli
kapal› tutulduğundan, fazla kilolu olduğu için beğenildiğinden, erkeklerin
birkaç kad›nla ayn› anda evlenebildiğinden dolay› onlara ac›yan iki yabanc›
kad›n›n görüşlerine sinirlenen Selim S›rr›, dünyan›n her yerinde Türkler ile
alay eden görüşleri ve bundan duyduğu rahats›zl›ğ› ve ezikliği ifade eder.
Kad›nlara verdiği cevapta, “evet benim de dört kad›n›m var, bizde kad›n yüz
kiloyu geçmezse makbul değildir” diyerek onlarla alay eden Selim S›rr›,
“gayet ciddi bir tav›rla ve konferans verircesine bu günkü Türk aile
hayat›m›z› anlatt›m” diyerek18 savunma yapmay› da görev bilir.

                                                            
14 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.11.
15 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.13.
16 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.18-22.
17 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.19.
18 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.51.
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Selim S›rr› eserinde, Türkiye’de çocuğa önem verilerek, yeni neslin ilmi
esaslara göre yetiştirildiğinden söz eden Selim S›rr›, meslektaş› Prag Beden
Terbiyesi Genel Müfettişi ile görüşme f›rsat› bulur. Müfettişin yaklaş›k otuz
y›ll›k deneyimleri ve eserleri hakk›nda önemli bilgiler alarak onun
çal›şmalar›n› büyük ilgi ve dikkatle kaydeden Selim S›rr›, “S›hhiye ve
Terbiye-i Bedeniye Nezareti’nde” başl›kl› bölümde; spor cemiyetlerine nas›l
yard›m edilebilir, jimnastik salonlar›n›n niteliklerinin neler olduğu ve
sporcular›n kendi kulüplerini nas›l kurduklar› konular›n› ele al›r19. Ayr›ca
Nezaret’te edindiği bilginin yan›nda, binlerce k›z ve erkek çocuk taraf›ndan
yap›lan jimnastik gösterilerini beğeniyle izleyen ve ülkesinde uygulama
heyecan› duyan Selim S›rr›, konuyla ilgili detaylar› bilimsel yönleriyle ele
al›r.

Eserin “Spor Pedagojisi Kongresi’nde kararlar ve netice” başl›kl›
bölümünde; Selim S›rr›, kongrenin ilk iki toplant›s›nda okunan raporlardan,
tart›şma ve görüş al›şverişinden, kongreye kat›lan önemli eğitimci, doktor ve
federasyon temsilcilerinden, beden terbiyesiyle ilgili hüküm, görüş ve
tutumlardan bahseder. Bu kongrede “muhtelif meseleler hakk›nda tespit
edilenlere dair” sunulan bir raporda; sporun kötü amaçlarla kullan›m›n›n
önüne geçilmesi ve sporu ›slah etmek suretiyle genel ahlak›n yükseltilmesi
ve gençlerin yönlendirilmesi, boks sporunun tan›t›m›, çocuklar›n vücut
gelişimi ve yaşlar›na uygun sporlar ve beden terbiyesinin belirlenmesi,
kad›nl›k ve atletizm, üniversitelerde beden terbiyesi ve spor hayat› konular›
ele al›n›r20. Selim S›rr›’n›n eserinde yer alan bu rapor oldukça detayl›d›r.
Örneğin; kad›nl›k ve atletizm konusunda, kad›nlar›n erkek sporlar›na ilgi
duymalar›n›n bazen büyük tehlikelere yol açt›ğ›ndan, kad›nlara yönelik baz›
uygulamalara karş› al›nmas› gereken tedbirlere, kad›nlar›n yetenek ve beden
kabiliyetleriyle uygun olmayan boks, futbol ve güreş gibi sporlara izin
verilmemesinden bu konuda kad›n spor federasyonlar› nezdinde girişimde
bulunmas›na kadar birçok konuya ilişkin kararlar›n verildiği görülür21.

Beş gün devam eden Prag Spor Pedagoji Kongresi, “Ne zamanki
gençler, sporun fikri terbiyelerinin tekâmülüne hadim bir vas›ta olduğunu
anlayacaklar ve ondan maada bir menfaat bekleyecekler, ne zamanki
isimlerinin resimlerinin gazetelere geçmesine ehemmiyet vermeyecekler. Ne
zaman ki stadyumlar› şehirlerin belediyeleri yapacak ve halk›n bu eğlenceli
ve faydal› vücut idmanlar›n› badehu seyretmesini temin edecek, işte o vakit
spor gayesini bulacakt›r.”sözleriyle son bulur22. Kongre’nin sonlar›nda
Cumhurbaşkan›n›n saray›nda düzenlenen davete ilişkin değerlendirmelerini
“Çekoslovakya reis-i cumhuru’nun saray›nda” başl›kl› bölümde ele alan

                                                            
19 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.22-25.
20 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.27-28.
21 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.29.
22 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.26-28.



MAKBULE SARIKAYA308

Selim S›rr›,  Cumhurbaşkan›n› şefkatli, munis ve filozof bir kişilik, öğretici,
yönetici ve etkin bir devlet başkan› olarak anlat›r ve Çekoslovakya
Cumhurbaşkan›’n›n saray›nda kongre üyelerini kabulüne ilişkin
değerlendirmelere yer verir. Çeklerin demokrat ve misafirperver
olduklar›ndan dolay› Türklerle ortak yanlar›n›n bulunduğundan söz eden23

Selim S›rr›, eserinin “Prag operas›” başl›kl› bölümünde, bir milletin müzik
sevgisi ve zevkine sahip olmas› gerektiğini belirterek, Prag’da yaşayanlar›n
musikiye olan ilgi ve meraklar›n›, gazinolar›ndaki müzikleri, konser
salonlar›n› ve bu yerlerin doluluklar›n› anlat›r. Gezdiği opera binas›ndan ve
milletin güzel sanatlar anlay›ş›ndan etkilenen24 Selim S›rr›, eserinde operaya
giderken giyilecek k›yafetten, opera binas›n›n inşas›na kadar birçok konuda
detayl› bilgi vererek milletlerin sanat zevkinin göstergelerinden olan tiyatro
konusunu da değerlendirir25.

“Alt› yüz bin kişilik muazzam bir milli ordu ve üç gaye; ya hep ya hiç,
ne şan ve şeref ne maddi menfaat, şah›s hiçbir şey halk her şey” sözlerini şiar
edinen Çekoslovakya okullar›n›n dünyaca ünlü olduğunu26 belirten Selim
S›rr›, Prag’da kald›ğ› on beş gün içinde birçok okulu gezme ve çal›şma
sistemlerini inceleme imkan› bulur ve Çekoslovakya eğitim tarihindeki
önemli şahsiyetlerin hayat› ve eserleri hakk›nda edindiği bilgileri kitab›na
aktar›r. Selim S›rr› eserinde, okullar›n k›z şubelerince oluşturulan dört bin
kişilik bir grubun jimnastik fotoğraflar›yla böyle bir milli ordunun varl›ğ›n›n
Çekoslovakya için öneminden ve bunlar›n haz›rlanmas›nda çocuk ve genç
eğitimine yönelik program ve gayretlerden bahseder27 ve her beş y›lda bir
düzenlenen idman bayram›na daha 1920’de yirmi bin okulun kat›ld›ğ› ve
milletin büyük ilgi gösterdiği bilgisini verir28. Hatta Selim S›rr› Prag’a
gelmeden yaklaş›k on gün önce yap›lan ve on iki bin kişinin kat›ld›ğ›
jimnastik gösterisini kaç›rd›ğ›na üzülmekle birlikte eserinde bu gösteriye ait
bilgi ve bir de fotoğrafa yer vererek29 olas› eksiklikleri de telafi eder.
1864’de yap›lan jimnastik salonunda verilen eğitimi görme f›rsat› bulan
Selim S›rr›, salonun zemininden jimnastik aletlerine kadar birçok unsur
hakk›nda gözlemde bulunur. Selim S›rr›, inceleme olanağ› bulduğu ve
hayran kald›ğ› spor ve jimnastik salonlar›n›n sadece Prag’da yirmi tane
olduğundan ve bunlar›n yan›nda sekiz büyük oyun meydan›n varl›ğ›ndan söz
ederek, ülkenin spora verdiği önemin say›sal değerlendirmesini ve Türkiye
ile karş›laşt›rmas›n› yapar. Hem çok küçük hem de ileri yaşlarda yap›labilen
sporlar hakk›nda Avrupa’da yerleşmiş bir spor kültürü olduğunu belirten

                                                            
23 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.30.
24 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.34.
25 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.36.
26 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.37.
27 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.38-39.
28 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.40.
29 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.33.
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Selim S›rr›, sporun her yaşta kad›n ve erkek herkese gerekli olduğunu
uygulamal› olarak görüp değerlendirir30.

Prag’da kongre üyeleri şerefine düzenlenen öğrencilerin jimnastik
gösterilerini izlediği s›rada, İstanbul’dan hareketinden bir hafta önce
İstanbul’da Nişantaş› İngiliz Okulu’nun Hürriyet-i ebediye tepesinde
düzenlediği spor eğlencesini hat›rlayan ve tüylerinin ürperdiğini söyleyen
Selim S›rr›, öğrencilerce sunulan bu iki gösteriyi karş›laşt›r›r. Selim S›rr›, on
iki yaş›ndaki çocuklar›n on yedisindekilerle birlikte, iki yüz metrelik pistte,
s›caktan ve yorgunluktan bitap bir halde alt› yedi kez doland›r›ld›ğ›
yar›şmadaki yanl›şl›klar› hat›rlayarak31 çocuklar›n yar›şmadaki stres
durumunun önemsenmediğini, hiçbir t›bbi muayeneden geçirilmediklerini
belirttiği Türkiye’deki bu spor gösterisi ile Prag’daki spor gösterisini ve
haz›rl›klar›n› karş›laşt›rarak olmas› gereken doğru tutumlar› anlat›r.

Eserinin son bölümüne “Prag Kongresi’nden dönerken” başl›ğ›n›
veren32 Selim S›rr›, Kongre bittikten sonra Prag’dan ayr›larak Bükreş’e gider
ve eski ve yeni Bükreş şehirlerini görme, baz› kurumlar› gezme şans› bulur.
Çok tatl› hat›ralar›ndan biri olarak nitelendirdiği ve insanlar›n nezaketi ve
çal›şkanl›ğ›n› bir polisin davran›ş›yla örneklendiren Selim S›rr›, özellikle
gümrük memurlar› ve polislerinin ülkelerinin tan›t›m› ve insanlar› hakk›nda
temsilci niteliğinde ön bilgi veren kişiler olmas›ndan dolay›, iyi seçilmiş ve
eğitilmiş olmas›n›n o ülkenin imaj› aç›s›ndan çok gerekli görür.

1920’li y›llarda yaşam alanlar›ndaki sigaral› ve sigaras›z bölümlerle
ilgili dikkatli gözlemini okuyucuya ulaşt›ran Selim S›rr›, Bükreş gezisi
s›ras›nda Romanya’n›n beden terbiyesine verdiği önemi görme f›rsat› bulur.
Burada kald›ğ› bir gün içinde Köstence’ye giderek oradaki Türklerin
durumunu da değerlendiren Selim S›rr›, Köstence’deki Türk okullar› ve
Romen okullar› hakk›nda bilgi verir33. Köstence’de yaşayan Türkleri, fesli,
kul duruşlu, bak›ms›z imajlar› ve çal›şt›klar› ufak tefek işleriyle çok olumlu
izlenimlerle değerlendirmeyen Selim S›rr›, Türklerin 1868 tarihli Mehmedi
İptidai Mektebi’nin fiziki koşullar› son derece kötü iken, Scola Primara 1
gibi Romen okullar›n›n çok daha iyi olduğunu gözlemleyerek buradaki
Türklerin okul ihtiyaçlar›n› da anlat›r34. Köstence’de kral taraf›ndan
yapt›r›lan Kral Camii’ni de gezen Selim S›rr›,35 güzel bir cami olmas›na
rağmen bahçe düzenlemesi ve temizlik konusundaki eksiklik ve
zevksizliklerin varl›ğ›ndan söz ederek, Köstence’deki incelemesini bitirir.

                                                            
30 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.40.
31 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.41.
32 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.48-51.
33 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.51-53.
34 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.54.
35 Selim S›rr›, Prag Spor Pedagoji, s.56.
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Deniz yoluyla Türkiye’ye dönen Selim S›rr› boğaza yaklaşt›klar›nda
Türk gümrük polislerinin yolcular› pasaport kontrolünden geçirirken tavr›n›
beğeni ile anlatarak, Türk polisinin nezaketinden iftihar duyduğunu belirtir36.
Böylece yirmi gün önce ayr›ld›ğ› İstanbul’a geri dönen Selim S›rr›, eserini
“terbiyeli ve nezaketlerine şahid olduğum gümrük memurlar›m›za ve
başl›klar› gibi halleri de kesb-i salah etmiş olan hamallar›m›za teşekkürle
bitiriyorum” sözleriyle sonland›r›r.37

Sonuçta; Selim S›rr› yaklaş›k yirmi gün süren seyahatini kaleme ald›ğ›
eserinde, yaln›z Prag’daki spor pedagoji kongresiyle ilgili
değerlendirmelerde bulunmam›ş ayn› zamanda gezdiği şehirler, konuştuğu
insanlar, incelediği eğitim kurumlar›, gözlemlediği sosyo-kültürel ve sportif
aktiviteler ve gösteriler hakk›nda detayl› tespit ve değerlendirmelerde
bulunmuştur. Selim S›rr›’n›n Prag Kongre’sine ait bilgi ve izlenimlerinden
oluşan kapsaml› kitab›; kongrede konuşulan ve tart›ş›lanlar›n Selim S›rr›
arac›l›ğ›yla 1920’li y›llar›n Türkiyesi’ne taş›nmas›n› sağlad›ğ› gibi gelecekte
Türk spor adamlar›na yol gösterecek ilke, örnek, öneri, uygulama ve
projelere ilişkin fikir verecek içeriktedir. Bu tür uluslararas› bilgi ve bilinç
paylaş›m›yla, gelecek kuşaklar›n yetişmesinde spor ve beden eğitimi
biliminin Türkiye’nin gündemine girmesini sağlayan Selim S›rr›, kitab›
arac›l›ğ›yla spor bilinci ve kültürünün oluşumuna ilişkin ulusulararas›
uygulama ve görüşleri Cumhuriyet neslinin hizmetine sunmuş, yetişen
kuşaklar›n modern beden eğitimi ve sporu benimsemesine katk›da
bulunmuştur.
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