
I.I.I.I. GİRİŞ: GİRİŞ: GİRİŞ: GİRİŞ:     

1964 doğumluyum, Ek-1’deki özgeçmişimde belirtilen deneyime ve eğitime sahibim. 1972 

yılından beri satranç sporunun içindeyim. Yaşamımın önemli bir kısmı satranç sporunu icra 

etmek ve bu spora hizmet etmekle geçmiştir.  

1991 yılından önce var olan ve devlete bağlı olmayan Türkiye Satranç Federasyonunda farklı 

görevlerde bulundum. 1991 yılında satranç sporu o zamanki adıyla Beden Terbiyesi Genel 

Müdürlüğü (Daha sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve halen Spor Genel Müdürlüğü) 

himayesine alındıktan sonra federasyonda MHK üyeliği, Teknik Kurul Başkanlığı gibi farklı 

görevlerde bulundum. Türkiye Şampiyonaları ve uluslararası turnuvalarda hakemlik ve 

başhakemlik yaptım. Özgeçmişimde de belirtildiği üzere, 2000 yılında 3 adaya karşı girdiğim 

seçimde federasyon başkanı seçildim. Aynı şekilde 2004 yılında iki adaya karşı, 2008 yılında 

bir adaya karşı seçim kazandım. Başkanlık görevinde bulunduğum 2000-2012 yılları arasında 2 

Olimpiyat (170 ülkeden 2.000 sporcunun katıldığı ve 15 gün süren bir organizasyondur), 

100’den fazla (YÜZDEN FAZLA) Dünya ve Avrupa Şampiyonasını ülkemizde ekibimizle birlikte 

düzenledim. 2000 yılında federasyonumuzun 300 adet (ÜÇYÜZ) lisanslı sporcusu vardı. 50.000 

TL o zamanki parayla “ellimilyartürklirası” bütçesi vardı.  Tarihinde bir Avrupa Şampiyonu ve 

dünya şampiyonu yoktu. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında alınmış tek bir madalyası yoktu.  

2005 yılında satranç okullarda seçmeli ders oldu. Devlete bu güzel sporu ve eğitim aracını 

benimsettirdik. Devletimizin desteğiyle satranç 2012 yılında ben federasyon başkanlığını 

bıraktığım zaman ülkemizde en büyük federasyonlardan birisi oldu. 2012 yılında bütçemiz 17 

milyon TL’sı (eski parayla onyeditrilyon) oldu. 2000 yılında tek bir büyük ustamız yokken 2012 

yılında 9 büyük ustamız oldu. 100’den fazla Avrupa ve Dünya Şampiyonası madalyalarını 

ülkemize kazandırdık. Yüzbinlerce lisanslı sporcumuz oldu. Genç takımımız Avrupa Şampiyonu 

oldu, Dünya Çocuk Olimpiyatı Takım Şampiyonasını kazandı. Satrançta A milli takımlar 

düzeyinde Rusya’yı yendik. Dünya Satrancının amiral gemisi olduk. O kadar başarılı olduk ki, 

okullarda satranç dersi için kullandığımız kitaplarımız Arapça, İngilizce, Fransızca ve diğer 

dillere çevrilerek, dünya genelinde okulda satrançta kullanılmaya başlandı. Vizyonumuzla, 

misyonumuzla, geliştirdiğimiz konsept ile Dünyanın en önemli satranç ülkelerinden birisi 

olduk.  

Bu süreç içerisinde uluslararası satranç camiasında;  

FIDE Asbaşkanı, FIDE Okulda Satranç Komisyonu Başkanı, FIDE Online Satranç Komisyonu 

Başkanı, FIDE Yönetim Kurulu Üyeliği, FIDE Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar İtiraz 

Komisyonu Üyeliği, FIDE Hileyle Mücadele Komisyonu Üyeliği, Avrupa Satranç Birliği Yönetim 

Kurulu üyeliği, Avrupa Satranç Birliği İcra Kurulu üyeliği, Akdeniz Satranç Birliği Başkanlığı, 

Başkanvekilliği görevlerinde bulundum. 

2016 FIDE Genel Kurulunda da, Ek-2’de görülen listeden de anlaşılacağı şekilde, eski Dünya ve 

Avrupa Şampiyonlarına, eski FIDE başkanlarına verilen ve dünya satranç tarihinde ilk ve tek 

Türk olarak ömür boyu geçerli olan FIDE Onur Üyeliğine seçildim.  

2012 yılında kendi isteğimle ve devam etmeme yönelik ısrarlara karşılık, maddi olarak bu fahri 

görevleri yapmaya gücüm yetmediği için Asbaşkanım Gülkız Tulay’ı başkanlığa aday 



gösterdim. (Ek-3 TSF Web Sitesinden alınan resmi haber, tarih 12 Temmuz 2012) Bir daha 

satrançla ilgili hiçbir göreve talip olmayacağımı defalarca ilan ettim. Kendisini aday 

gösterirken, Gülkız Tulay’ın varlıklı bir aileden gelmesi, demokrat ve aydın bir Türk kadını 

olduğunu sanmam gibi öngörülerim etkin oldu. Sanırım Türk Satrancı adına yaptığım bütün 

bu hizmetlere karşılık Gülkız Tulay’ı bu göreve aday göstermek, Türk Satrancına karşı yaptığım 

en büyük hata oldu. Gülkız Tulay, göreve geldiği andan itibaren satrançla ilgili hiçbir olumlu iş 

yapmadı. Benim şahsi görüşüme ve uzmanlık bilgime göre değerlendirmem, kendisinin 

yaptığı tek şeyin göz boyamak, delegeye (oy verenlere) hizmet etmek olduğudur.   

Sporda yönetim öyle bir şeydir ki, kimi zaman aldığınız doğru kararlar oy kaybetmenize neden 

olabilir. Örneğin, yönetim kurulunuzdan, delegelerinizin temsil giderlerinden kısıp alt yapıya 

para harcamanız zorunludur. Kaynağı sportif etkinliklere kullanmanız, uluslararası 

organizasyonları alıp, tabiri caizse başınıza dert almanız, iş yapıp eleştiri almanız kaçınılmazdır.  

Ancak Gülkız Tulay, 8 yıl benim yönetimimde olmasına karşılık sanki hiç yokmuş gibi, geldiği 

andan itibaren yanlış işler yapmaya başladı. 

Önce kendisini dostça uyardım, birkaç kez ikna etmeye çalıştım. Ama olmadı. Tulay, kabul 

edilmesi zor şekilde satranç dışı uygulamalarına devam etti. Sanırım hatamın arkasındaki 

gözden kaçırdığım en büyük husus, Gülkız Tulay’ın satrancı hiç bilmemesi, oynamayı 

bilmemesi, satranç tahtasına taşları dizmeyi bile bilmemesinin büyük bir eksiklik olduğuydu. 

Yani  sonuçta satranç sevgisi yoktu. Biz satranççılar hatalarımızı görmek zorundayız.  

Türk Satrancında var olan yerim, ömür boya TSF Genel Kurulu doğal delegesi olmam, FIDE 

Onur üyeliğim, halen FIDE Uluslararası Satranç Hakemi ve FIDE Uluslararası Satranç 

Organizatörü unvanlarına sahip olmam gibi nedenlerle Türk Satrancında olan 

olumsuzlukları eleştirmem çok doğaldır.  

Bu spora 7 yaşından beri gönül vermiş ve ülkemizde bugüne gelmesinde en büyük emeği 

sağlamış kişi olarak, Fetö gibi bir belanın sporumuza dahil olmasına bedeli ne olursa olsun, 

15 Temmuz’dan önce ve sonra karşı çıkarım. 

II.II.II.II. GÜLKIZ TULAY’IN BANA KARŞI SUÇLAMALARI:GÜLKIZ TULAY’IN BANA KARŞI SUÇLAMALARI:GÜLKIZ TULAY’IN BANA KARŞI SUÇLAMALARI:GÜLKIZ TULAY’IN BANA KARŞI SUÇLAMALARI:    

TSF Başkanlığı koltuğunda bulunan Gülkız Tulay, bana karşı daha önce de suçlamalarda ve 

şikayetlerde bulundu. Kendisine karşı bugüne kadar 300’den fazla eleştiri yazısı yazdım. Ancak 

Gülkız Tulay, sadece “TSF bünyesine FETÖ’nün sızmasına” değindiğim yazılara karşı suç 

duyurusunda bulundu.  

Bunun nedeni, ileride bu konuda açılacak bir soruşturmada “bakın ben bu konuda şikâyette 

bulundum” şeklinde kendisini savunabilmektir. Keşke bu tepkilerini 15 Temmuz 2016’dan 

önce kendisine bu konuda yönelttiğimiz eleştirilere de verseydi.  

Yazıda geçen hususların tümü maalesef doğrudur. Çıkarım değildir, varsayım değildir. Harfi 

harfine bu savunmamda kanıtlayacağım gerçeklerdir.  

 

 



III.III.III.III. İİİİDDİALARA KARŞI DDİALARA KARŞI DDİALARA KARŞI DDİALARA KARŞI SAVUNMAMSAVUNMAMSAVUNMAMSAVUNMAM    

III.a) Alıntının yazımdaki bütünlüğe uymaması ve anlam farklılığı bakımından savunmam 

Öncelikle Tulay’ın avukatının mesnetsiz iddiasında dayanak gösterdiği yazım tahrip edilerek 

şikâyete yansıtılmıştır. Yazının tümlüğü bozulmuş, içinden özellikle ve kasıtlı olarak bazı 

bölümler seçilerek anlam farklılığı oluşturulmuştur. Yazıda hiçbir şekilde Gülkız Tulay’a karşı 

bir hakaretim söz konusu değildir. Yazımın tümü birlikte okunduğunda bu durum net bir 

şekilde anlaşılacaktır. Bu savunmamda açık ve net şekilde de kanıtlayacağım gibi, yazıda 

belirtilen tüm hususlar doğrudur ve nitekim bu nedenle Gülkız Tulay yönetimi tarafından 

şikayetçi olduğum hususlarda ben yazdığım için mecburen alınan tedbirler (Kasım Yekeler’in 

Avrupa Satranç Birliği Eğitim Kurulu üyeliğinden geri çekilmesi) olmuştur.  

Yazımın tümü birlikte okunduğunda, tüm camiamızın rahatsız olduğu, FETÖ üyelerinin 

satranca bulaşmasına ilişkin hususlarda endişelerim, sorularım ve eleştirilerim vardır.  

Bu nedenle yazının tümünü yayınlandığı şekilde Ek-6’da sunuyorum. Şikayetçinin vekilinin 

içerisinden alıntı yaptığı kısımlar ve diğer tüm yazının içeriği okunduğunda, özellikle yazının 

sonunda sorduğum ve halen camiamızda hiç kimsenin yanıtını bilmediği sorular göz önüne 

alındığında, hakaret değil, açık ve net şekilde durumun vahametini ortaya seren bir haber 

yazısı olduğu görülebilecektir.  

Aslında bu yazı, bir dizinin son yazısıdır. Önceki iki yazı okunmadığında olayların anlaşılması 

zorlaşmaktadır. Şikayetçinin vekili, yazının başında önceki iki yazıma olan referansı özellikle 

yazıdan çıkartmış böylece geçmişi bilinmeden farklı bir durum ortaya çıkartmaya çalışmıştır.  

Bu savunmamda görüleceği üzere, daha önce en az iki kez uyarmama, adı geçen kişilerin ve 

geçmeyen bazı kişilerin FETÖ mensubu olarak federasyona sızdıklarını, amaçlarını yazmış bu 

konuda önlem alınmasını istemiştim.  

Ancak Gülkız Tulay bu konuda yeterli önlemleri almamış, bu kişilerin hukukunu federasyon 

temizlememiştir. Bu da şu anda kaleme aldığım savunmanın ilerideki bölümlerinde 

anlaşılabilecektir.  

Özetle, Ek-6’da sunulan ve 6 Eylül 2016 tarihinde yayınladığım yazımın içerisinden cımbızla 

çekilerek bazı bölümler alınmıştır. Bunun nedeni de yazı içerisinde verilen mesajın 

çarpıtılmaya çalışılmasıdır.  

Örneğin, Şikayetçinin vekilinin suçlamasına mesnet olarak kullandığı ve cımbızla çekip yazımın 

içerisinde alınan aşağıdaki paragraf, yazının içerisinde okunduğunda 2012’den sonra olan bir 

dönemi kastettiğim açıkça anlaşılmaktadır.  

…Kişisel görüşüm, Gülkız Tulay'ın bu güçle mücadele etmek yerine bu güçten 

yararlanmayı tercih ettiğidir. Tüm kızgınlığımın en önemli nedeni budur. Bu konuda o 

kadar çok ikna oldum ki, bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye karar verdim. 2014 

yılından itibaren, reaksiyonumun en önemli nedenlerinden birisi budur. Ben yaşamım 

boyunca satrancın içinde oldum. Biz asla siyasete karışmadık. Asla kim hangi 

siyasetle ilgili diye sormadık. Bu siyasetten daha tehlikeli bir şey. Bir terör örgütünün, 

çocukların en çok sevdiği oyun olan satrancın içine girmeye çalışmasına göz yummak 

affedilecek bir şey değil. Satrancın başına gelebilecek en kötü şey ancak siyaset 



olabilir. Ama ne ilginçtir ki, benim ülkemizin Başbakanının yaptığı satrancı öven 

konuşmayı göstermemden siyaset diye rahatsızlık duyanlar, bu örgütün federasyona 

çökmesine ses çıkartmadılar. Yine aynı şeyi tekrar ediyorum, sporla siyasetin bir 

araya gelmesi başımıza gelebilecek en büyük felakettir. 

Oysa paragrafın tümü okunduğunda bunun 2012 yılındaki seçim dönemini vurguladığı açıkça 

görülmektedir.  

Ülkemizin başına gelen FETÖ belasını, gerçekler söylendiğinde söyleyenleri şikâyet ederek 

değil, neden olan unsurları ve gerçekleri tartışarak anlayabiliriz. Paragrafın içinden bir 

bölümünün cımbızla çekilerek zaman anlamında dejenere edilmesi, verilen mesajı da 

çarpıtmıştır. Kaldı ki öyle bile olsa hakaret unsuru hiçbir kelime ya da sözcük yoktur. Eğer 

Gülkız Tulay bulunduğu görev anlamında gerçekten FETÖ’nün TSF’ye sızmasına ilişkin 

pişmanlık, üzüntü duyuyorsa bunu bizlerle paylaşmalı, bu konuda diğer eleştirilerimizi 

yanıtlamalı, bu süreçte federasyona sızan tüm FETÖ mensuplarının ayıklandığı ya da 

dışlandığında dair ailelerin, velilerin, kulüplerin ve biz satrancın gerçek sahiplerinin 

rahatlamasını sağlamalıdır.   

III.b) Olayların kronolojik gelişimi ve sözü geçen FETÖ mensupları 

Darbe girişiminden önceki dönem: 5 Kasım 2012- 15 Temmuz 2016 süreci 

15 Temmuz 2016 tarihinde denenen bölücü FETÖ darbe girişiminin ardından, ilk çıkan 

kararnamede yazımda ismi geçen Kasım Yekeler açığa alınmış ve hakkında hukuki süreç 

başlatılmıştır.  

Kasım Yekeler FETÖ’nün önde gelen imamlarından birisi olarak bilinmekteydi. Bu durum o 

kadar açık ve net biliniyordu ki, yazımda Tulay’ın vekili tarafından bir bölümü verilen 

paragrafta da değindiğim gibi, kendisini cemaatin içerisinden hayırsever bir kişi ve üst düzey 

bir yönetici olarak herkese tanıtabiliyordu.  

Ülkemizin yönetimi, hükümetimiz, devletimiz FETÖ’ye ilişkin kişilerle ilgi 17-25 Aralık 2013 

olaylarını milat olarak gösterdi. Adı geçen kişi, 5 Kasım 2012 tarihinde, geçmişinde satrançla 

ilgili tek bir etkinlik, satrançla ilgili en ufak bir ilişki ya da referans olmadan Gülkız Tulay’ın 

ekibinde yönetim kurulu üyesi seçildi.  

O tarihte, Gülkız Tulay’ın Başkan seçilmesindeki en önemli kişinin ben olduğumu, kendisini 

aday gösterenin ben olduğumu, daha önce açıklamıştım. Ek-3’te de görüleceği gibi canı 

gönülden kendisini aday gösterirken, cemaatin satranca sızma iştahına karşı en iyi 

dirençlerden biri olacağını düşünmüştüm.  

Bu husus çok ama çok önemli. FETÖ benim başkan olduğum 12 yıl süresince birçok kez 

federasyona farklı kanallardan mensuplarını sokmaya çalıştı. Kimi zaman yönetimde (rakip 

listelerde) kimi zaman kurul üyelikleri için doğrudan bana ulaşmaya çalışarak denemelerde 

bulundu.  

Ben 8 yaşından beri bu sporun içinde olan, yaşamımın büyük bir kısmını bu spora adamış, 

emek vermiş, Gülkız Tulay göreve gelip dibe vurmadan önce ülkenin en önemli spor 

federasyonlarından birisi haline getirmiş bir kişi olarak, asla ve kata satranca siyasetin ya da 

böyle illegal yapıların nüfuz etmesine izin vermedim.  



O nedenle bu hususta defalarca Gülkız Tulay’a dikkatli olmasını önerdim. Kasım Yekeler’in 

Gülkız Tulay yönetimine nasıl girdiği konusunda en ufak bir fikrim yoktur. O nedenle yönetime 

girmesi bile düşündürücüdür.  

Ancak diyelim ki 17-25 Aralık 2013 olayları milat olsun. Yani, Kasım Yekeler’in 5 Kasım 2012 

tarihinde Gülkız Tulay’ın yönetimine girmesini büyük bir sorun olarak görmeyelim.  Bu 

tarihten sonra, 17-24 Aralık 2013’ten sonra, Kasım Yekeler bulunduğu üst düzey görevden 

alındığında, Gülkız Tulay daha dikkatli olabilirdi, olmadı! 

Tam tersine Kasım Yekeler TSF’de her gün daha etkin görevlere gelmeye başladı. Üstelik yalnız 

değil! Yine 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden sonra açığa alınan 2 kişi de kendisiyle 

birlikte, darbe öncesi dönemde TSF’de aktif ve önemli görevlere geldiler. Bunlardan birisi 

Mehmet Sait Yalazay’dır. 5 Kasım 2012 tarihinde TSF yönetim kurulu üyeliğine seçilen, daha 

sonra Kasım yekeler ile birlikte, federasyonun icra kurulu (Yönetim üyelerinden seçilen başkan 

ve 4 yönetim kurulu üyesinden oluşan ve acil konularda yönetim kurulunca onaylanmak 

üzere karar alma yetkisine sahip olan kurul) üyesi oldu. Sait Yalazay daha sonra Başbakanlık 

Tanıtma Fonu Genel Sekreteri görevinde geldi. Diğer taraftan Futbol Federasyonu Tahkim 

Kurulu üyeliğine seçilince, TFF’nin mevzuatı gereğince başka bir federasyonda görev 

alamayacağı için TSF’deki görevinden istifa etti. Ama federasyondaki etkinliği devam etti.  

Ancak Kasım Yekeler ve Sait Yalazay’ın cemaatle ilgileri ve TSF içerisinde ne kadar yakın ve 

birlikte hareket ettiklerini ben dahil (2012’den sonra hiçbir görevim olmamasına karşılık) 

camiada bilmeyen yoktur.  

Bu iki kişi kendilerinin yanında, federasyona bir başka arkadaşlarını da geç de olsa dahil 

ettiler. Halil İbrahim Sarı, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığına atandı. Bu şahsın yabancı dili 

yoktur. Yabancı dili olmamasına rağmen Kasım Yekeler ve Sait Yalazay ile olan dostluğuna 

binaen bu göreve atanmasında en önemli neden Gülkız Tulay’ın yönetim kuruluna kendisini 

tavsiye etmesidir.  

Kasım Yekeler, Mehmet Sait Yalazay ve Halil İbrahim Sarı hakkında 15 Temmuz 2016 

tarihinden sonra hukuki süreç başlatılmış, üçüne de bulundukları kamu görevlerinden el 

çektirilmiştir.  

17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra, Gülkız Tulay, bulunduğu görevden açığa alınan ve vali 

yardımcısı olarak kızağa çekilen Kasım Yekeler ile iş birliğini devam ettirmiştir.   

Nisan 2015’te FIDE toplantısı için Çin (Ek-9), Şubat 2016’da resmi toplantı için Brüksel’de aynı 

anda görevli olduklarına dair (Ek-10) TSF haberleri bu savunma ekinde sunulmaktadır.  

Kasım Yekeler federasyon bünyesinde o kadar etkin hale gelmiştir ki, çocuklarının okullarına 

ulaşımı için federasyonun resmi aracı servis olarak kullanılmıştır. Atanan personellerin 

seçiminden, faaliyetlere otel bulunmasına kadar her türlü kararda Gülkız Tulay’ı yönlendiren 

kişilerden birisi haline gelmiştir.  

Gülkız Tulay Federasyon adına yaptığı yurt dışı seyahatlerinin çoğunluğunda hem çevirmen 

hem de danışman olarak yanında Kasım Yekeler’i götürmüştür. Federasyondan Kasım 

Yekeler’in yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri istendiğinde durum anlaşılabilir.  



Federasyonun web sitesinden duyurduğu bir haber ile Nisan 2015 tarihinde Ankara’da 

“Satrançla Büyüyorum Spor Kulübü Derneği” kurulmuş, derneğin  başkanlığına kurucu 

başkan olarak yukarıda adı geçen Halil İbrahim Sarı, yönetim kurulu üyeliğine ve genel 

sekreterliğine Kasım Yekeler’in eşi Pınar Yekeler getirilmiştir.  Halen federasyonun web 

sitesinde bu derneğin web adresi özel olarak gösterilmektedir.  

Daha sonra bu dernek Başbakanlık Tanıtma Fonundan, okullarda bir satranç projesi için 

kaynak talep etmiş, Genel Sekreteri Mehmet Sait Yalazay olan fon tarafından kaynak verilmiş, 

okullarda satranç takımı ve malzemesi dağıtımını amaçlayan projede, eşi genel sekreter olan 

dernekte bulunan Kasım Yekeler her aşamada aktif görev almıştır. (Ek-11 ve Ek-12 bazı haber 

örneklerinden oluşmaktadır)  

Adı geçen proje yine doğrudan ilk öğretim ve okul öncesi çocuklara yönelik bir projedir. Proje 

her ne kadar masum olarak görülse de alınan kaynak ile satranca harcanan kaynak arasında 

devasa bir farklılık vardır. Bu durum, derneğe Spor Toto Teşkilatından ve Başbakanlık Tanıtma 

Fonundan aktarılan kaynağın akıbeti incelendiğinde anlaşılabilir.  

ŞİKAYETÇİ’NİN VEKİLİNİN KULLANDIĞI PARAGRAF 

Savunmama neden olan şikayet dilekçesinde, Gülkız Tulay’ın vekili Helin Baştaş aşağıdaki 

ifadeyi kullanmıştır.  

Kuşkulu burada da müvekkilin Fetöcü olması hasebi ile açığa alınan bir kişiyi asla (!) 

korumaktan vazgeçmediği, bu şahsı korumasının da saflık ve yetersizlik ile 

açıklanamayacağını belirtmiştir. Zaten müvekkilin açığa alınmış bir kişiyi, koruması 

başlı başına bir suçtur. Yazıda adı geçen şahıs açığa alınır alınmaz zaten federasyonla 

olan tüm ilişkisi de kesilmiştir. Müvekkilin Fetöcü birini, bu özelliğini bilerek koruması 

kollaması asla ama asla mümkün değildir. Bunun isnadı da suç uydurma ve müvekkili 

aşırı şekilde rencide edip karalamadır.  

Şikayetçinin vekili, şikayet dilekçesinde “müvekkilin açığa alınmış bir kişiyi, koruması 

başlı başına bir suçtur.” şeklinde doğru bir yargıda bulunmaktadır. Ardından da “Yazıda 

adı geçen şahıs açığa alınır alınmaz zaten federasyonla olan tüm ilişkisi de 

kesilmiştir.” Şeklinde gerçek dışı bir ifade kullanmıştır. Zaten bu yazıyı yazmamın nedeni de 

budur. GÜLKIZ TULAY, FETÖCÜ OLDUĞU İÇİN DEVLET TARAFINDAN MESLEĞİNDEN İHRAÇ  VE 

HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILAN KASIM YEKELER hakkında ben haber yapana kadar 

işlem yapmamıştır.  

15 TEMMUZ 2016’DAN SONRAKİ SÜREÇTE KASIM YEKELER VE SATRANÇ FEDERASYONU 

İLK YAZIMA KADAR İŞLEM YAPILMADI 

15 Temmuz 2016 FETÖ Darbe girişiminden sonra ilk yazımı “TSF’nin Paralelleri” başlığıyla 22 

Temmuz 2016 tarihinde yazmıştım (Ek-4). Ekte verilen yazıdan da görüleceği üzere, 

Federasyona adı geçen kişiyle ilgili neden hala işlem yapmadıklarını, kişinin FETÖ’den dolayı 

kamudaki görevinden ihraç edilen ilk grupta yer aldığını, buna rağmen neden hala 

federasyonun yönetiminden uzaklaştırılmadığına dair soru yöneltmiştim.  

Şimdi Gülkız Tulay’ın vekilinin iddiasını anımsatmak istiyorum!  



Tulay’ın vekili, şikayet dilekçesinde “müvekkilin açığa alınmış bir kişiyi, koruması başlı 

başına bir suçtur.” şeklinde bir ifade kullanmaktadır. Ardından da “Yazıda adı geçen şahıs 

açığa alınır alınmaz zaten federasyonla olan tüm ilişkisi de kesilmiştir.” 

NE YAZIKTIR Kİ BU İFADELER GERÇEKLERLE ÇELİŞMEKTEDİR! 

22 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan ve Ek-4’te yayınlanan yazımın üzerinden 3 gün 

geçmesine rağmen Kasım Yekeler yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettirilmemiş ya da 

alınmamıştır.  

İKİNCİ YAZIMA KADAR DA İŞLEM YAPILMADI 

Bu nedenle ikinci yazımı yayınlayarak 25 Temmuz 2016 günü tekrar aynı soru sordum. (Ek-5) 

KASIM YEKELER Neden yönetim kurulundan çıkartılmıyor?  

Bu yazımın üzerine ertesi gün, Kasım Yekeler yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı listeden 

çıkartılmıştır. İstifa mı etmiştir, görevden mi alınmıştır bilemiyorum. Bu konuda TSF asla 

açıklama yapmamıştır. Ancak, Tulay’ın vekilinin “Yazıda adı geçen şahıs açığa alınır alınmaz 

zaten federasyonla olan tüm ilişkisi de kesilmiştir.” İfadesi doğru değildir, gerçeklerle 

bağdaşmamaktadır.  

ÜÇÜNCÜ YAZIMA KADAR DA TAM OLARAK İLİŞKİSİ KESİLMEDİ 

Kasım Yekeler, benim ısrarla yazdığım yazılar sonucunda TSF’deki görevinden “istifa ettirilmiş 

ya da alınmıştır” ancak, TSF ve ülkemiz adına, bana göre asla hak etmediği halde Gülkız Tulay 

tarafından getirildiği başka görevler de vardı.  

Bana en çok dokunanı bu FETÖ mensubunun Avrupa Satranç Birliği Eğitim Kurulunda üye 

olmasıydı. Uzun bir süre bekledim. Beklentimin nedeni, Gülkız Tulay’ın bu konuda girişimde 

bulunması ve ECU’ya yazı yazarak söz konusu kurul üyeliğinden Kasım Yekeler’in çıkartılması 

için işlem yapmasıydı.  

Ancak bu konuda TSF neredeyse iki ay hiçbir işlem yapmadı. 

ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK FEDERASYONLARINDAN BİRİSİ ADINA ECU EĞİTİM KURULUNDA 

DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA  İKİ AY DAHA BİR FETÖ MENSUBU YER ALDI! 

Gülkız Tulay’ın vekilinin suçlamasında kullandığı “Yazıda adı geçen şahıs açığa alınır alınmaz 

zaten federasyonla olan tüm ilişkisi de kesilmiştir.”  iddiası maalesef doğru değildir. 

Bu durum hakkımda şikâyette bulunulan ve Ek-6’da yer alan, Tulay’In vekilinin içinden 

alıntılar yaptığı yazım yayınlanana kadar devam etmiştir. Kasım Yekeler ismiyle ülkemizi ECU 

(Avrupa Satranç Birliği) Eğitim Kurulunda temsil etmiştir (Ek-7 ECU Eğitim Kurulu Eski listesi 

4ncü sayfa). Benim yazımın yayınlanmasından birkaç gün sonra ise bizi temsil eden üye 

değişmiş, yeni üye olarak Ozan Veli Çakır söz konusu kurula atanmıştır (Ek-8 ECU Eğitim 

Kurulu Yeni Liste 4ncü sayfa) 

Şimdi Şikayetçinin vekiline sormak gerekir. Hani, Kasım Yekeler TSF ile ilgili 

tüm görevlerinden el çektirilmişti?  



Darbe girişiminden 5 gün sonra, 22 Temmuz’da yazıyorum istifa ettirilmiyor, 25 Temmuz’da 

yazıyorum  

Yönetim kurulu üyeliğinden çıkartılıyor ama ülkemizi utanç verici şekilde temsil ettiği ECU 

Eğitim Kurulu Üyeliğinden alınmıyor.  

Muhtemeldir ki, ben söz konusu yazıyı yazmasaydım, Kasım Yekeler’in ismi hala bu listede 

yer alacaktı. 

Gülkız Tulay eğer gerçekten yazdığı şeye inanıyorsa, benimle ilgili şikayetçi değil müteşekkir 

olması gerekir. Ben anımsatmasam bir FETÖ üyesi halen ülkemizi önemli bir kurulda temsil 

ediyor olacaktı.  

Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat ile ilgili hususlar  

TSF Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, Kasım Yekeler’in tavsiyesiyle bu göreve getirilmiştir. 

Gerekirse, bu konuda tanıklar bulunarak söz konusu tavsiyeye ilişkin hususlar kanıtlanabilir. 

Ancak bu kişinin FETÖ üyesi birisi tarafından tavsiye edilmesiyle, TSF’ye genel sekreter olması, 

kuşkusuz kendisinin de FETÖ üyesi olmasını gerektirmez. Ben asla böyle bir ifadeyi hiçbir 

zaman kullanmadım. Ancak!, adı geçen kişinin geçmişine bakıldığında akla bir çok soru 

gelmektedir.  

Hanefi Avcı’nın kitabı “Haliç’te Yaşayan Simonlar” kitabının 538. Sayfasında Uluslararası Sivil 

Toplum Kuruluşlarını Destekleme Derneği’nden (USİDER) söz edilmektedir. Adı geçen dernek, 

cemaate yakın derneklerin kurulması süresince, hukuki, tüzük ve mali konularda destek 

sağlayan bir görevi ifa etmekteydi.  

Federasyonun Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat bu derneğin genel koordinatörlüğünü 

yapmıştı. Adı geçen dernek ve yine aynı adlı vakıf 15 Temmuz’dan sonra ilk kararnameyle 

kapatılan FETÖ/PDY örgütleri arasında yer almıştır. 

Mehmet Sedat Fırat’ın bu dernekte üst düzey bir görevde çalışmış olması FETÖ üyesi olmasını 

gerektirmez. Kimse de kendisini bu anlamda suçlayamaz. Ancak, kendisinin TSF’ye Kasım 

Yekeler tarafından önerilerek genel sekreter olarak atanması, yaşamında bir spor 

federasyonunda hiçbir görev almamış olması, spor federasyonu genel sekreterliği hususunda 

deneyimi olmaması, satrançla uzaktan yakından en ufak bir alakası olmaması kuşkular 

uyandırmaktadır. 

Devletimiz FETÖ/PDY’na karşı her alanda önlem alırken, bizim federasyonumuzun bu kadar 

rahat olması anlaşılamamaktadır. Camiamızda herkes çocukları ve durumla ilgili endişe 

içerisindedir.  

Bu nedenle, yazımda yine cımbızla seçilerek paragrafın içerisinden alınan ve anlam olarak 

paragraftaki anlamı taşımayan bu cümlede sorduğum sorunun Gülkız Tulay’a hakaret olması 

söz konusu değildir.  

IV.SONUÇIV.SONUÇIV.SONUÇIV.SONUÇ    

Özetle, Şikayetçinin vekilinin şikâyet dilekçesinde belirttiği hususlarda, kendisinin de ifade 

ettiği gibi, devlet tarafından FETÖ üyesi olması nedeniyle Bakanlar Kurulu Kararnamesinde adı 



geçtiği halde yönetim kurulu üyeliğinden alınmayan, benim ilk yazımdan sonra alınmayan, 

ikinci yazımdan sonra kerhen ve mecburiyetten alınan Kasım Yekeler, şikâyete konu yazım 

yayınlanana kadar ECU Eğitim Kurulu üyeliğini sürdürmüştür.  

Yazımın amacı gerçekleri ifade etmek, camiamızı aydınlatmak ve eleştiridir. Yazımda Gülkız 

Tulay’ın şahsına, kişiliğine karşı hiçbir taciz ya da hakaret unsuru yoktur. Tam tersine yazım 

olmasaydı, Gülkız Tulay, çok daha önce görevden alması gerektiği halde belki de Kasım 

Yekeler’in  ECU Eğitim Kurulu üyeliğini sona erdirmeyecekti. 

2012 yılında hiçbir baskı ve zorlama olmadan kendi isteğimle bu federasyonu bıraktığım, aday 

gösterdiğim Gülkız Tulay’ın, satranç federasyonunu FETÖ/PDY mensupları ve ilgisinden 

korumasını istemem kendisine hakaret olamaz. Bu birçok satranççı gibi benim de hakkımdır. 

Bunu istememe ve açıkça kamuoyuyla paylaşmama neden olan çok sayıda yanlış olay 

federasyon bünyesinde olmuştur.  

Bu kadar çok sayıda ismin, 60 federasyondan herhangi birinde benzeri görülmeyecek şekilde, 

çocuklara en yakın spor federasyonunda belirmesi, bunun sonucunda bunu eleştirmemden 

dolayı Gülkız Tulay’ın müteşekkir olması gerekir.  

 Şikâyete konu yazı bütün olarak değerlendirildiğinde amaç ile biçim arasında bir 

ilişki olduğu görülecektir. Ben eleştirdiğim tutum ve davranışın neler olduğunu gerek bu 

yazımda gerekse daha önceki yazılarımda kamuoyu ile paylaştım. Yazıda kullandığım 

ifadeler tamamen bu tutum ve davranışlarla ilgilidir, anlam bütünlüğünden uzaklaşarak 

şikayetçiye yönelik hakaret içeren bir ifade kullanılmamıştır. Yine yukarıda bildirdiğim 

üzere eleştirdiğim bütün konuları şahitlerle ve kanıtlarla ispatlayabilecek durumdayım.  

Federasyon başkanlığına aday olan ve seçilen birisi aldığı kararların eleştirilmesine, 

eleştiriye rağmen yanlıştan dönmezse daha sert eleştirilmeye katlanması gerekir. Başka 

türlü doğruyu bulmak olanaksızdır. Yazı içeriğinde Federasyon faaliyetinden başka 

şikayetçinin şahsına yönelik bir ifade yer almamıştır. 

Şikâyet dilekçesinde belirtilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum.  

 

 

 


