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Satrançç›

Ya¤mur Eraslan
por Meydan›’nda yazmaya baﬂlad›ktan sonra, yaz›lar›ma iliﬂkin destek verici çok say›da telefon, ileti ve e-posta ald›m.
SÖzellikle
satranç camias›n›n bu kadar yo¤un ilgi göstermesi veyaz›lar›ma internet sitemizde “www.spormeydani.org” yap›lan
yorumlar çok mutluluk verici.
Türkiye Satranç Federasyonu, ben baﬂkanl›k koltu¤unu 5 Kas›m
2012 tarihinde tekrar aday olmayarak b›rakt›¤›mda, bu ülkenin önde
gelen spor federasyonlar›ndan birisiydi. Bunun mimarlar›ndan birisi
olman›n verdi¤i gönül rahatl›¤›yla baﬂkanl›k koltu¤unu b›rakt›¤›m,
seçim kampanyas›na destek oldu¤um asbaﬂkan›m Gülk›z Tulay, Baﬂkan oldu¤undan bugüne kadar iki buçuk y›l içerisinde, bizim 20002012 y›llar› aras›nda, 12 y›lda t›rna¤›m›zla kaz›ya kaz›ya elde etti¤imiz büyük kazan›mlar› bir bir yok ediyor. 18 ay milli tak›m kamp› yapmayan, Genel Kurulun kendisine verdi¤i görevlerini ihmal eden, Federasyonun hakk›n› savunmayan, hukuki hatalar yapan, çok önemli ve çok büyük gelirler elde edebilece¤imiz aday oldu¤umuz uluslararas› turnuvalar› almak için hiç bir çaba göstermeyen, yönetimiyle
ald›¤› kararlar›n ço¤u yanl›ﬂ olan Gülk›z Tulay'›n; Türkiye Satranç
Federasyonu’na verdi¤i en büyük zarar, alt yap›y› yok etmesi oluyor.
2005 y›l›nda baﬂlayan ve tüm Dünyaya örnek model olan Okulda
Satranç Sistemimiz, çok say›da Allah vergisi elit sporcuyu ilkö¤retim okulu birinci s›n›f›nda keﬂfetmemizi sa¤l›yor. Türkiye ‹ﬂ Bankas›'n›n 10 y›ld›r aral›ks›z ve eﬂi benzeri görülmemiﬂ deste¤inden dolay› kendilerine Türk Satranc› ad›na ﬂükranlar›m› sunuyorum.
Aç›lan 12.000'den fazla satranç s›n›f›, Allah vergisi o yeteneklerin, o s›n›flarda ald›klar› ilk satranç dersinde kendilerini göstermesini ve keﬂfedilmelerini sa¤l›yor. Ancak, bu çocuklar Türkiye ﬁampiyonalar›nda baﬂar›l› olup, TSF'nin önüne geldi¤inde, satranca baﬂlad›klar›na kendileri ve aileleri piﬂman oluyor. O kadar ac› çekiyorlar ki.
IZDIRAP!
Ben 7 yaﬂ›nda satranca baﬂlad›m, ola¤anüstü yetenekli de¤ildim,
ama bugüne kadar katlanarak artan bir satranç aﬂk›m vard›. Çocukluk arkadaﬂ›m ve Türk Satranc›n›n en önemli tarihi simalar›ndan birisi Cem Karada¤'›n verdi¤i birkaç kitapla haz›rland›¤›m 1983 Türkiye Gençler ﬁampiyonas›nda, Balkan Gençler milli tak›m›na girme
hakk› kazanm›ﬂt›m. Ancak, Federasyon seyahat için 600 Alman Mark› para gerekti¤ini söyledi¤inde, bunu babac›¤›ma iletemedim. Babam emekli bir ö¤retmen, annem ev kad›n›yd›. Bunu söylesem eminim, bu eﬂsiz onuru ve gururu yaﬂamam ve yaﬂamalar› için borç harç
para bulur benim gitmemi sa¤lard›. Ama o onura ulaﬂamad›m. Benden milli tak›m sporcusu olmam için bedel istendi¤i gün bir karar
verdim. TSF Baﬂkan› olmaya ve bu makûs talihi de¤iﬂtirmeye karar
verdim. Kendi kendime o gün sordu¤um soruyu bugün Spor Genel Müdürüne, Gençlik ve Spor Bakan›na soruyorum: Milli tak›ma giren bir
sporcu cebinden neden para harcar? Ben o makûs talihi de¤iﬂtirmeyi ekibimle baﬂard›m da! Türk Satranc› dünyada bir numara oldu.
Ama emin olun bu baﬂar› ne kadar büyükse, koltu¤u devretmek için
seçti¤im isim de o kadar büyük bir hata oldu. Bu yaﬂam›mda en çok
utand›¤›m en büyük hatam oldu diyebilirim! Gülk›z Tulay seçimi benim en büyük hatamd›r! Bu göz göre göre yok edilen alt yap›n›n önemli temsilcilerinden birisiyle tan›ﬂt›r›yorum sizi bugün! Bir örnek bin
sözcükten daha iyidir! Size satranc›n alt yap›s›n›n nas›l yok edildi¤inin en iyi örneklerinden birisini veriyorum!

AL‹ N‹HAT
YAZICI
alinihatyazici@spormeydani.org

TRABZON’DAN YA⁄MUR ERASLAN!
Trabzon'un f›rt›nas›, bordo mavi formas›yla törenlere ç›kan Ya¤mur, 2005 do¤umlu! Ablas› Ecem de 2003 do¤umlu. Gülk›z Tulay
yönetiminin hatalar›ndan dolay› kaybetmekte oldu¤umuz onlarca
yetenekten sadece birisi Ya¤mur! Babas› emekli memur, annesi ev
han›m›... Kaledibi ‹lkö¤retim Okulunda okuyor. Ne ilginçtir ki o okulda ben de birinci ve ikinci s›n›flar› okumuﬂtum. Rahmetli annem
Y›ld›z O¤uz Yaz›c› da o okuldan mezun olmuﬂtu.
Ya¤mur'un öyküsü; ablas› Ecem'in, ‹lkö¤retim
Okulu ö¤retmeni yetenek kâﬂifi Yusuf Tomar taraf›ndan birinci s›n›fta keﬂfedilmesiyle baﬂl›yor.
Ecem eve geliyor satranc› çok sevdi¤ini ve satranç
dersi ald›¤›n› kardeﬂine anlat›yor. Ya¤mur bay›l›yor bu oyuna, ablayla oynamaya baﬂl›yor.
K›sa zamanda Ya¤mur'un da ola¤anüstü bir
yetenek oldu¤u fark ediliyor. Trabzon'un genç ve
deneyimli satranç hocas› Fatih Demirbaﬂ çocuklar› e¤itmeye baﬂl›yor. Yusuf Tomar hocadan en güzel ﬂekilde temel ilkeleri ö¤renip,üzerine Fatih Hocadan ileri düzeyde dersler al›nca, k›z kardeﬂler k›sa zamanda ustalaﬂ›yorlar bu müthiﬂ oyunda.
2012 y›l›nda Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç
ﬁampiyonas›’nda Ya¤mur 7 yaﬂ grubunda oynuyor. Spor tarihimize geçecek bir fair-play olay›na sahne oluyor satranç sporu. Ya¤mur ilk turlardan birisinde çok iyi konuma geçiyor ve rakibine
karﬂ› kale kazan›yor. Rakip a¤lamaya baﬂl›yor, masadan kalk›yor,
döndü¤ünde Ya¤mur arkadaﬂ›n›n a¤lamas›na dayanamayarak
beraberlik teklif ediyor. O yar›ﬂmada Ya¤mur, yine ülkemizin
önemli yeteneklerinden Ceren Ülker ve Efsun Yakut k›zlar›m›zla
birlikte 7 puanla birincili¤i paylaﬂ›yor ve eﬂitlik bozma ile ikinci
oluyor. Yani o yar›m puan da olsa 7,5 puan ile ﬂampiyon olacakken ikinci oluyor. Ne kadar güzel de¤il mi? Ya¤mur'un bu baﬂar›s› Beyaz›t Öztürk'ün Beyaz Show program›na konuk olmas›na neden oluyor. ‹zlemek isteyenler www.youtube.com sitesinde; Ya¤mur Eraslan Beyaz Show Satranç diye aras›n.
2012 y›l›nda Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç ﬁampiyonas›’nda Ya¤mur 7 yaﬂta ikinci oluyor.
2013 y›l›nda Türkiye Küçükler ﬁampiyonas›nda, 8 yaﬂ kad›nlarda s›ra de¤iﬂmiyor, Ceren Ülker ve Ya¤mur bu kez yar›ﬂmay› 7,5 puanda bitiriyor, Ya¤mur averajla yine ikinci oluyor.
2014 y›l›nda 9 yaﬂ kad›nlarda ﬂampiyonlu¤u büyük yetene¤imiz
Iﬂ›l Can 8,5 puan ile al›yor, Ya¤mur bu kez 6 sporcuyla birlikte 7 puanla ikincili¤i paylaﬂ›yor, ama yine ikinci olmay› baﬂar›yor.
2015 y›l›nda 10 yaﬂ kad›nlarda Ya¤mur ilk üçe giremiyor. Ald›¤› derece dokuzunculuk ama yine milli tak›m havuzuna girmeyi baﬂar›yor.
Sevgili okurlar, aran›zda bir Avrupa ‹kincisi var m› bilmiyo-
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rum, ama ben bir Avrupa ‹kincisinden söz ediyorum. S›radan birinden de¤il!
ﬁimdi art›k Ya¤murun ailesi maddi olarak tükenmiﬂ durumda.
Ben k›ymetli babas› ile görüﬂmedim hiç! Böyle evlatlar› ülkemize
yetiﬂtirdi¤i için o muhterem baban›n ve annenin ellerini s›kma
onuruna da kavuﬂamad›m.
Ama soruyorum size sonuçta ne fark› var yap›lan yanl›ﬂ›n?
1983'teki Ali Nihat Yaz›c›'n›n yaﬂad›¤› ile 2015 y›l›nda Ya¤mur Eraslan'›n yaﬂad›¤› aras›ndaki en önemli fark o zaman satranc›n bu ülkede 200 kiﬂilik bir camian›n oyunu olmas›, o federasyonun bir kuruﬂ bütçesi olmamas›yd›, bugün satranç sporu milyonlar›n gönlünde
yer al›yor. 1983'teki federasyon yöneticilerimiz; ceplerinden bedeller
ödeyerek destek oluyorlard› milli tak›mlara. Kap› kap› dolaﬂ›p para
toplay›p kafilelerin masraflar›na destek oluyorlard›. 2015 y›l›nda; Federasyon Devletin federasyonu, bütçesi var, sponsoru var, ama koltuklar› dolu olmas›na ra¤men yönetimi yok. Yani kaynak varken, yokluk çekmek, bu kadar büyük bir ülkede, Allah vergisi
bir elit sporcunun göz göre göre yetene¤inin yok edilmesini izlemek ac› verici.
“Ya¤mur e¤er; Çin, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan'da olsayd›, biz dahil tüm Dünya çoktan ismini
bilirdi” cümlesini bana kurduranlar utans›n, utans›n, utans›n!
Ya¤mur Eraslan, Trabzon ilinin satranç sporunda tek gururu de¤il kuﬂkusuz, ama önemli örneklerden birisi! Asl›nda her ﬂehirde bir Ya¤mur olmas›,
Esma Do¤a Duran olmas› ac›y› daha da büyütüyor.
Ya¤mur her yurt d›ﬂ› turnuvaya gidece¤i zaman
baba banka kredisi çekiyor, k›z›na eﬂlik ediyor. Siz
olsayd›n›z ne yapard›n›z? Aran›zda kaç kiﬂi 7 yaﬂ›ndaki k›z›n› tek baﬂ›na yurt d›ﬂ›na yollar? B›rak›n yurt d›ﬂ›n›, aran›zda kaç kiﬂi 7 yaﬂ›ndaki k›z›n› ya da o¤lunu tek baﬂ›na halk otobüsüyle bir yere yollar?
Çocuk bu yahu!
Baba birkaç kez yurt d›ﬂ›na çocu¤unu götürmek için banka
kredisi çekiyor. Asl›nda benim dönemimde satranç sporuna özel
Özendirme Ödülleri ihdas etmiﬂ ve bu ödüllerle, baﬂar›l› çocuklar›m›z›n velilerine bir nebze de olsa destek olmaya çal›ﬂm›ﬂt›k. Ancak Gülk›z Tulay yönetiminin 2012 y›l›nda ilk yönetim kurulunda
ald›¤› ilk karar bu ödüllerin neredeyse cep harçl›¤› düzeyine düﬂürülmesi oluyordu, dolay›s›yla orada umut yok. K›rp›landan sonra ödenen miktarlar; “ödül mü hakaret mi” belli de¤il! Uçak bileti bile alamazs›n›z ‹stanbul - Trabzon aras›nda! 3 kuruﬂ para!
O da olmay›nca baba her yurtd›ﬂ› görevde k›z›na eﬂlik etmek
için kredi çekiyor. Durum bu. Ne yaps›n o baba?
Federasyonun yönetimine ve neden oldu¤u trajediye bakar m›s›n›z?
Oysa ayn› Federasyon Baﬂkan› Gülk›z Tulay kendi o¤lunu birden
çok kez, D›ﬂ ‹liﬂkiler Komisyonu üyeli¤i ad› alt›nda, cebine harc›rah›n› dahi koyarak, hatta ulaﬂ›m›n›, konaklamas›n› da vererek Federasyonun paras›yla “ki bu seyahatlerden sadece bir tanesi Ya¤mur'un ailesini 3 kez yan›nda götürmeye yeterdi”, götürebiliyor.
Gülk›z Han›m bana “büyük ekonomist oldu¤unu” söylüyordu,
ama “sürekli spordan k›rpan” ne ac›d›r ki “s›ra o¤lunu federasyonun paras›yla görevli olarak gönderip harc›rah ödemeye gelince”
tasarruf etmeyen bir ekonomi anlay›ﬂ› bizden uzak dursun. Ben
hala inanam›yorum; biri bana söylesin insan ailesinden birisini
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nas›l olur da bir komisyon kurup, üye yap›p, görevli yazar?
O da yetmiyor, Gülk›z Tulay, yabanc› dil s›k›nt›s› nedeniyle FIDE Asbaﬂkan› olarak davet edildi¤i FIDE toplant›s›na, Çin'e, Nisan 2015'te yan›nda bir yönetim kurulu üyesini götürüyor. Götürdü¤ü kiﬂinin Federasyon Yönetiminde olman›n d›ﬂ›nda satrançla
bir ilgisi yok.

FIDE resmi sitesinde yer alan bu foto¤rafta donat›lm›ﬂ masada eksik yok! Yüzler gülüyor, oysa bizim içimiz a¤l›yor Ya¤mur'lar
için. Gülk›z Han›m icraat›n›zdan dolay› içimiz a¤l›yor! Gülk›z Tulay'›n yukar›da resimde görülen foto¤raf›, FIDE Baﬂkanlar Kurulunun eﬂ zamanl› olarak düzenlendi¤i, Dünya Kad›nlar Tak›m ﬁampiyonas›n›n Kapan›ﬂ Töreninde çekiliyor.
2015 Türkiye Kad›nlar ﬁampiyonas› 8-14 Mart tarihlerinde
Gaziantep'te düzenleniyordu. Camiadan gelen yo¤un istek üzerine Özgecan Aslan'›n an›s›na düzenleniyordu bu önemli organizasyon. Arzum Firmas›sponsorlu¤unu üstleniyordu, maalesef
TSF'nin umursamamas› nedeniyle çok az kat›l›m oluyordu bu
ﬂampiyonaya. Gülk›z Tulay TSF'nin ilk kad›n baﬂkan› olarak,
Belediye Baﬂkan›n›n kad›n oldu¤u Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Kad›nlar ﬁampiyonas›n›n Kapan›ﬂ Törenine Gülk›z Tulay
kat›lmad›, ama Çin'de Dünya Tak›mlar ﬁampiyonas›n›n Kapan›ﬂ
Törenine kat›labildi! Her ﬂey kliﬂe yani!
YA⁄MUR’UMUZA DÖNEL‹M B‹Z!
Ya¤murun k›ymetli babas› Karadeniz'in delikanl›, yüre¤i bükülmez, onuruna dokunulmaz milyonlarca insan›ndan sadece birisi.
Ya¤mur iki y›ld›r özel yetenekli bir çocuk olarak Fatih Demirbaﬂ
taraf›ndan amatör bir anlay›ﬂla profesyonel ﬂekilde e¤itiliyor. Art›k
kamplara kat›lma konusunda ailesinin tereddütleri var. Kaynak
olarak tükenmiﬂ durumdalar. Bir ay önce Ordu'da düzenlenecek bir
turnuvaya hocas› götürmek istese de, aile Ya¤mur'u göndermiyor.
Kimseye muhtaç olmamak için, onurlu olduklar›ndan, mert olduklar›ndan. Kim bilir, belki de “k›z›m›z bu spordan uzaklaﬂs›n,
so¤usun” diye umut ediyorlard›r. Ac› ama büyük bir olas›l›k bu!
Ne o¤lunu federasyon paras›yla görevli olarak gezdiren varl›kl›
federasyon baﬂkan›na, ne hemﬂerileri olan Spor Genel Müdürüne, ne
de hemﬂerileri olan Gençlik ve Spor Bakan›na rahats›zl›k vermiyorlar.
Ya¤mur onlarca, yüzlerce yok edilen yetenekten birisi!
Kaybedilen zaman asla geri gelmeyecek!
Vicdan›m›z var m› bizim? Benim var ve paramparça!
Ben Spor Genel Müdürümüz Ömer Altunsoy'a ve Gençlik ve Spor
Bakan›m›z Ça¤atay K›l›ç'a soruyorum: NE ZAMAN B‹TECEK SATRANCIN BU ﬁEK‹LDE YÖNET‹M‹?

CSKA Moskova'ya 86-80 ma¤lup olan Fenerbahçe Ülker, Avrupa sezonunu dördüncü olarak kapatt›.

BU sezon THY Euroleague'de sergiledi¤i performansla tarafl› tarafs›z herkesin be¤enisini toplayan Fenerbahçe Ülker
Final Four'da iyi mücadele etsede
rakiplerine yenilmekten kurtulamad›. Final Four'un ilk maç›nda ev sahibi Real Madrid'e
yenilerek final ﬂans›n› kaybeden sar› lacivertli tak›m,
üçüncülük maç›nda Rusya
temsilcisi CSKA Moskova'ya
da 86-80 boyun e¤erek turnuvay› dördüncü tamamlad›lar.
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’de bu y›l ﬂampiyonlu¤a Final

Four'a ev sahipli¤i yapan Real Madrid ulaﬂt›.
‹spanyol devi, final karﬂ›laﬂmas›nda geçen y›l›n ﬂampiyonu Olimpiakos'u
78-59 yenerek 20 y›l aradan sonra tekrardan ﬂampiyonluk sevinci yaﬂad›.
Euroleague'nin en de¤erlisi
Bjelica oldu...
THY Euroleague'nin en
de¤erli oyuncusu Njemanja
Bjelica oldu. Fenerbahçe'nin
baﬂar›l› baﬂr›l› basketbolcusuna tören düzenlerek ödülü takdim edildi.

ALTINORDU, ö¤renci ve velilerini a¤›rlad›
ALTINORDU Futbol Okulu'nun ö¤renci ve aileleri,
Selçuk Efes Tesislerinde üç saat süren etkinliklerde bulufltu. Ege'nin dört bir yan›ndan gelen ö¤renci ve
ailelerinin yo¤un ilgi gösterdi¤i etkinlikte; çocuklar için
dört ayr› sahada futbol maçlar› organize eden Alt›nordu, aileleri için de lang›rt, penalt› yar›flmas› vb. e¤lenceli aktiviteler düzenledi. fienlikte, hem ö¤renciler,
hem de aileler keyifli bir gün geçirdi.
4 bini aflk›n sporcu ö¤rencilerin flenli¤e kat›ld›¤›n› ifade eden Alt›nordu Futbol Kulübü Baflkan›
Seyit Mehmet Özkan, "Bu ö¤rencilerimiz haftasonlar› futbol okullar›nda spor e¤itimi al›yorlar. Önemli olan sportmen birer bireyler olmalar›n› sa¤lamak,
onlar›n spora daha çok zaman ay›rmalar›n› sa¤lamak. Türkiye'mizde, ülkemizde 30 bin gencimiz var
diyoruz, bu gençleri biz yetiflkinler olarak bence daha iyi potansiyel enerjiyi ortaya ç›karmam›z laz›m.
‹flte böyle turnuvalarla biz hem aileleri spora daha
çok yaklaflt›rmak istiyoruz, hem de çocuklar›n bu

çim alanlarda yemyeflil sahalar›m›zda maç oynamalar›n›
sa¤l›yoruz. Yani ben burada fluna inan›yorum. Böyle turnuvalar› bütün kulüplerimiz yapsa tüketim yönünden
tam tersine üretken yöne dönüfltürebiliriz. Ülkemizin milyonlarca Eurolar›, paralar› yabanc›lara gitmez, kendi öz
çocuklar›m›za bu formalar› giydirebiliriz” diye konufltu.

