Ateş Ülker’e’ Liyakat Nişanı

2018 yılında kaybettiğimiz Eski Türkiye Şampiyonlarından FM Ateş Ülker, çok
yönlü kişiliğiyle hepimizde derin iz bırakmıştır. Aynı zaman iç hastalıkları uzmanı iyi
bir doktor ve koyu bir Eskişehir Kongre Üyesiydi. Ancak onu, satranç camiası içinde
farklı kılan Türk satrancının tarihine, gelişmesine tanıklık etmesi ve çeşitli katkılar
sunmasıydı. Olaylara karşı gösterdiği farklı bakış açısı, kendine özgü eleştiri ve
çözüm önerileriyle, beyefendi ve saygıdeğer bir satranç duayeniydi.
Bizler için ise bundan da fazlasıdır.
Ateş Bey, Almanya da faaliyetlerimize devam ettiğimiz “Köln Satranç Club
2000 derneğinin” üyesiydi. Ateş Bey, aynı zamanda kulübümüzün Onursal üyesiydi.
Yoğun iş yaşamının arasında sadece kulübümüzün lig müsabakaları için Almanya’ya
gelirdi. O, Türk-Alman dostluğunun savunucusuydu.
Kulübümüz ve İstanbul Satranç Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, 2012 ve
2013 yıllarındaki Köln – İstanbul dostluk turnuvalarına katılmış, bizlerin ve
kulübümüzün her zaman yanında olduğunu göstermiştir. (2012 yılındaki bu etkinlik,
satranç tarihindeki ilk resmi şehirlerarası online internet satranç turnuvasıdır.)
Yurtdışında olsak da onu hatırlayıp maneviyatını onurlandırmak bizler için bir
onurdur.
Kulübümüzün ve şahsımın, Köln Satranç Federasyonu Tüzüğü ’ne uygun
olarak yapmış olduğu başvuru incelenmiş ve rahmetli Ateş ÜLKER’in liyakat nişanını
hak ettiği tarafımıza bildirilmiştir.
Maalesef ki, böyle bir liyakat nişanının vefatından sonra verilmesinin nedeni,
Türk Alman dostluğuna yaptığı katkıların sonradan daha iyi anlaşılmasıdır.
Ateş Bey, satranca olan tutkusuyla, tanınmış birçok satrançsever ustayla
dostluk kurmuştur. Mesela, Büyükusta Lothar Schmidt ile sürekli iletişim halindeydi.
Güçlü bir satranççı olan Lothar Schmidt, aynı zamanda “Asrın satranç maçı” olarak
nitelendirilen 1972 Fischer - Spassky karşılaşmasında hakemlik görevini üstlenmiş bir
efsanedir. (Dostlukları ekteki örneği bulunan mektup incelendiğinde daha iyi
anlaşılacaktır. Ateş Bey, orijinalini şahsıma emanet etmiştir.)
Liyakat nişanı, Köln Satranç Federasyonu yönetim kurulunu temsilen Jeffrey
Paulus tarafından oğlu Gökay Ülker‘e verilmiştir. Aynı törende, sayın Torsten
Welches de Köln Satranç camiasına hizmetlerinden dolayı ödülünü almıştır.
Böylece, Fide Ustası Dr. Ateş Ülker, vefatından sonra bile yurtdışındaki
satranç basınında Türk Satrancının adını bir kez daha duyurmaya devam etmiştir.
Not: Bu arada, Ateş Bey’in 2015 senesinde bir forum sitesinde yazmış olduğu
bir yazıda,” kendi isminin ne yaşarken ne de öldükten sonra herhangi bir etkinliğe
verilmemesini istediği” biliniyor. Muhtemelen bu, Ateş beyin son derece mütevazı

kişiliğinden ve insanların hem dünyada hem de ahirette eşit olarak anılması gerektiği
düşüncesinden kaynaklanıyordu.
2017 senesinde kendisiyle yapmış olduğum birkaç sohbette “ yapılan faaliyetin
satrancın tanıtımına katkıda bulunması durumunda, bu isteğinin göz ardı edilmesine
müsaade ettiğini şahsıma sözlü olarak ifade etmiştir. Bir yazı yazarak bu düşüncesini
tüm satranç severlerle paylaşma isteği maalesef sağlığının hızla bozulması yüzünden
gerçekleşememiştir.
Değerli büyüğümüz Sayın Ateş Ülker’i saygı ve rahmetle anıyoruz.
Saygılarımla,
Güven MANAY
Satranç Club 2000 Köln Başkanı
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