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MK OCAK 2017SUNUŞ

Değerli Mavikale okuyucuları,
Mavikale’nin 28. sayısı 2017’nin ilk ayında buluşuyor siz-

lerle…
Her başlangıç umuttur, bekleyiştir, dilektir... Bu nedenle 

yeni bir yıla başladığımız şu günlerde tüm insanlara sevgi, 
hoşgörü, barış, sağlık, mutluluk, her şeyden önemlisi insanlı-
ğa yakışır bir yaşam diliyorum. Doğadaki diğer ortaklarımıza 
da dengelerinin bozulmadığı bir hayat…

7 Kasım 2016’da yapılan Türkiye Satranç Federasyonu 
seçimlerinde TSF Başkanı Gülkız Tulay bir kez daha sat-
ranç kamuoyunun desteğini alarak güven tazeledi. Tulay, 
seçim konuşmasında “Daha gidilecek çok yolumuz var, bir-
likte gideriz; daha yapılacak çok hamlemiz var, birlikte yapa-
rız!” diye seslenmişti satranç ailemize… Gidilecek yolda yol 
açıklığı, yapılacak hamlelerde başarı diliyorum TSF’nin tüm 
kurullarına, çalışanlarına, illerdeki il temsilcilerine, hakemle-
rine; Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin çeşitli kademele-
rinde satrancın gelişmesi için destek verenlere… Yolları açık 
olsun ki satranç daha da gelişsin; yaptıkları hamleler başarıy-
la sonuçlansın ki düşünen, sorgulayan insan sayımız artsın. 
Bütün bunlar olmazsa “Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa!”

2008 seçimi sonrasında karar verilmişti, Yayın Kuru-
lu oluşturulup bir dergi çıkarılmasına. İlk Yayın Kurulun-
da Sabri Koçak, Suat Boztepe, Ergin Çiftçi, Yaşar Güngör, 
Fahri Karabay ve ben yer almış ve ilk sayıyı 2009’un Ağus-
tos’unda çıkarmıştık.

Yayın Kurulumuza geride bıraktığımız dokuz yıl içerisin-
de epeyce eklenen üyemiz oldu: Nilüfer Çınar Çorlulu, Ali 
İpek, Delal Aydın, Mustafa Kavgacı, Özgür Akman, Prof. 
Dr. Nurcan Törenli, Hür Yasin, Alper Efe Ataman, Semih 
Özden ve Suat Soylu şu anda hatırlayabildiklerim. İyi ki ku-
rulumuza geldiniz iyi ki değerli görüşlerinizi ve emeklerinizi 
satranç ailemize sundunuz.

İş yoğunluğu nedeniyle ayrılanlarımız da oldu elbette. 
Ama apayrı bir nedenle bir ayrılanımız var ki acısı hala yü-
reklerimizde: Ali İpek…

Mavikale bu sayıyla birlikte 28. sayıya ulaştı. Bu neredey-
se 1800 sayfa demek. Onlarca yazarımızdan yüzlerce yazı… 

Değerli yazarlarımız iyi ki yazdınız, yazmasaydınız dergimiz 
bu günlere ulaşmazdı! 

Haber koordinatörlerimiz, ilk sayılarda Özgür Akman, 
uzunca süre Fatma Koç ve son sayılarda Başak Göktaş… 
Elinize, emeğinize sağlık diyorum. 

Ve derginin dizgisi… Pek çok arkadaşımızla çalıştık. 
Hepsinin ellerine sağlık. Bu çalışmalar sırasında gördük ki 
bir satranç dergisinin dizgisi çok zahmetli, incelikli… Bu işi 
yapanın dizgi yanında satranç ve edebiyattan da anlaması 
gerekiyor. Bu nedenle dizgiye Sabri Koçak imzasıyla devam 
ediyoruz.

Yeni dönemde, yeni yılda yeni Yayın Kurulumuza gelin-
ce… Başkanlığımızı yürüten değerli hocam, ağabeyim Dr. 
Sabri Koçak, destek sözü vererek, görevi bana devretti. Böyle 
bir sorumluluğu kendisinden devralmak ne kadar ağır olsa 
da geçmişte Mavikale’nin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü 
yürütüyor olmamın sağladığı bilgi birikimi ve verdiği gü-
venle bu görevi üstlendim. Asıl güvendiklerimse elbette ya-
zarlarımız ve Yayın Kurulumuzun değerli üyeleri: Prof. Dr. 
Ergin Çiftçi ilk oluşumdan bu güne gelen üyemiz, Mavikale, 
Mavikale olmuşsa emeği yadsınamaz. FM Tarık Selbes, sat-
rancı edebi eser tadında anlatan, “sen edebiyat dergilerinde 
de yazmalısın” dediğim değerli yazarımız, M. Anıl Şengün, 
Hür Yasin ve İbrahim Ege Bulduk son sayılarda yazılarıyla 
dergimize renk katan satranççılarımız. Aramıza yeni katılan 
Müslim Ersoy, Deniz Seyhanoğlu, Deniz Coşgun ve Alper 
Aydın satranç sevdalılarımız… 

Ve olmazsa olmazımız, Mavikale’nin adeta yapı taşı ha-
ber koordinatörümüz Başak Göktaş.

Ve geleceğe dair…
Geçmişten bu yana yazanlarımız, ara ara destek verenle-

rimiz, daha önce hiç yazmamış olsa da yazmak isteyen sat-
ranç dostlarımız, gençlerimiz, emektarlarımız, yazılarınızı 
bekliyoruz. Bizler yazdıkça Mavikale hayat bulacak, bizler 
yazdıkça söz uçsa da yazı kalacak!

Birlikte güzel işler başaracağız… İnanıyorum!

    fyakademi@gmail.com
Yayın Kurulu Başkanı

IA Fatma Yılmaz

Birlikte güzel işler başaracağız… İnanıyorum!
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Salih Muratoğlu

Fatma Yılmaz: Biz sizi 2009, 2011, 
2013, 2015 ve 2016 emektarlar Türkiye 
şampiyonu, emektar milli takımımızın 
güçlü oyuncusu olarak tanıyor ve sizi 
sizin sözlerinizle daha yakından tanı-
mak istiyoruz. Kimdir Salih Muratoğ-
lu? Yaşınız, eğitiminiz, işiniz aileniz... 

Salih Muratoğlu: 1942 Sırbistan 
Sancak’ta doğdum. Doğduğum yer 
adını Osmanlı İmparatorlu’ğunun son 
sancağı olmasından alıyor ve hala ko-
ruyor.

Büyük dedelerimiz 1700’ler-
de Türkiye’den din görevlisi olarak 
Sırbistan’a gitmişler. Bu nedenle ba-
bam bizlerin Türkiye’de, ata toprakla-
rımızda büyümemizi istedi ve 1958’de 
İstanbul’a döndük. 

Eğitimim yarıda kaldı ne yazık ki 
öğretmen okulunu yarıda bıraktım ve 
fotoğrafçılığa başladım. Evliyim, dört 
çocuğum var. Beş de torunum.

Çocuklarımdan satrançla ilgilenen 
olmadı. Ailede hepimizin boyu uzun 
bu nedenle de çocuklarım bedensel 
sporlara yöneldiler, başarılı da oldular.

Meslek olarak da ikisi doktorluğu, 
ikisi öğretmenliği seçti. Bir de söyle-
mek isterim ki bugün çocuklarım bir 

fyakademi@gmail.com
Uluslararası Hakem ve Antrenör
Fatma Yılmaz

yerlere gelmişlerse bu tamamen tütün 
emekçisi olan eşimin başarısıdır, benim 
değil. Bu nedenle de eşime müteşekki-
rim. Başarı onun, benim değil.

  Satranca kimin aracılığıyla ne 
zaman başladınız?

Benim çocukluğumda Doğu Bloku 
ülkelerinde satranca çok önem verili-
yordu. Askere giden gençlere satranç 
öğretiliyor olmalı ki bir amcamın oğlu 
1950’de askere gidiyor ve orada satranç 
öğreniyor. Onun sayesinde köyümü-
ze satranç geldi ve kendisi bıkmadan 
yorulmadan hepimize satranç öğretti. 
Ben de böylece satranca başlamış ol-
dum. Daha sonraki yıllarda Üsküp’te 
ortaokulda okurken fırsat buldukça ku-
lüpte satranç oynadım.

Büyüklerimiz bizim aslen Kon-
yalı olduğumuzu söylerlerdi. Babam 

Sırbistan’da yaşadığımız dönemde 
Türkiye’yi, anavatanını hep özlüyordu. 
Bu nedenle de 1958’de ailecek 
Türkiye’ye geldik. Türkiye geldikten bir 
süre sonra babam genç yaşta kanser-
den ölünce çalışmak zorunda kaldım 
ve böylece satrancı rafa kaldırdım de-
mesem de ikinci plana atmak zorunda 
kaldığım kesin.

Sırbistan’da turnuvaya katılmamış-
tım. İstanbul’a yerleşip Türkçeyi öğren-
dikten sonra satranç kulübü arayışına 
girdim ve İSD’yi buldum. Zaman za-
man oraya giderdim. Orada Selim Pa-
lavan, Mubin Boysan, Nevzat Süer gibi 
değerli satranççılarla, ağabeylerimle ta-
nışma, dostça oyunlar oynama fırsatım 
oldu.

1970’ten başlayarak turnuvalara ka-
tılmaya başladım. Birçok kez İstanbul 
İl Birinciliği Seçmeleri’nde oynadım. 
Birçok kez de seçmelerde birinci ol-
dum ancak finallerde bir şey yapamı-
yordum. Bu durum emekliliğime kadar 
sürdü. Emekli olduktan sonra, yanlış 
olmasın, 1997 ya da 1998’de İstanbul 
birincisi oldum.

İstanbul birincisi olsam da ben 
satrancı hep amatör ruhla oynadım, 
büyük hedeflerim de olmadı ama ben 
satranç oynarken hep mutlu oldum.

50 yaşımdan sonra teoriye yönel-
dim. Teoriyi öğrendikten sonra da daha 
iyi oynadım. İstanbul birinciliği de 
böyle geldi. Yine o 1997’de günümüzün 
Süper Lig’ine denk düşen 1. Lig’de 

2015 Emektarlar Avrupa Dördüncüsü

2009, 2011, 2013, 2015 ve 2016 Emektarlar Türkiye Şampiyonu
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oynayan Konya Yapı Spor’da oynadım. 
Takım arkadaşlarım sırasıyla Feridun 
Öney, Halil Başören, Ümit Akçay, 
kadın masasında Fatmanur Öney ve 
Sevinç Dalak vardı. Genç masalarda 
kimlerin oynadığını hatırlamıyorum. 
Takım olarak birinci olduk. Ben de bi-
reyselde 3. masa birincisi oldum. 

Gelelim Emektarlara…

2014 hariç ilk yıldan beri Emek-
tarlarda oynuyorum. 2009, 2011, 2013, 
2015 ve 2016’da Türkiye birincisi ol-
dum.

2007’den beri de tüm Avrupa şam-
piyonalarında oynadım. Avrupa Şam-
piyonalarındaki en iyi derecem 2015 
Avrupa dördüncülüğüm. Bu başarı be-
nim için çok değerli çünkü Capridash 
ve Vasikov’la berabere kaldım. Vasikov 
3. oldu, ben 4. oldum.

Satranç size neler kazandırdı?

Satranç benim mutluluk kaynağım. 
Evliliğimizin ilk yıllarında bile tatil 
yerine hep satrancı tercih ediyordum. 
Eşim bu duruma çok kızıyordu ve bir 
gün “Neden satranç?” diye sorduğunda 

“Ben satrancı da seni de çok seviyorum 
bu nedenle ömür boyu biz üçümüz bir 
arada yaşayacağız dedim. 51 yıldır bir 
aradayız. Eşim de satrançla mutlu ol-
duğumu gördükçe daha çok satranç ya-
rışmasına katılayım diye uğraşıyor.

Zaman zaman ben de kendi kendi-
me sorarım, bunca yıldır oynuyorum, 
satranç bana ne kazandırdı diye. Her 
şeyden önce sevgi kazandırdı. Satranç 
sayesinde insanları daha fazla sevdim. 
Sabır, hoşgörü, yengi, yenilgi, daha fazla 
dost… Rekabet ve dostluğun bir arada 
yürüyebileceğini öğrendim. Doğru dü-
şünmeyi öğrendim, her şeyden önem-
lisi satrancın felsefesini öğrendim. Bu 
da bana neyi yapmamam, neyi yapmam 
ve nasıl yapmam konusunda kılavuzluk 
etti.

Bu kadar sevdiğiniz bir alan sat-
ranç. Peki, satrançtaki gelişmeleri ta-
kip edebiliyor musunuz? 

Bire bir hepsini takip etmem müm-
kün değil elbette ama 1960’larla hatta 
1990’larla günümüz arasında inanılmaz 
farklılıklar var, bu farklılıkları ancak 
yaşayan bilir. Bu nedenle günümüzde-

ki çalışmaları gururla takip ediyorum. 
Federasyonumuz gencecik ama kısa 
zamanda inanılmaz başarılar gösterdi. 
Tüm başkanların katkısı var elbette 
ama ben en büyük gelişmeyi son yıllar-
da görüyorum belki de patlama noktası 
son yıllara denk geldi. Her yaştan şam-
piyonlarımız var.

TSF’nin ısrarlı eğitim seferberliği 
işe yaradı, okullara girdi. Böyle olunca 
da hızlı bir gelişme oldu, sanki geçmiş 
başka ülkelerde yaşanmış gibi. Geçmiş-
te satranç dendiğinde müdürler adeta 
kötü bir şeyden söz ediyormuşuz gibi 
satranççıları kovalıyordu. Günümüzde 
durum değişti, satranç ders oldu, ders 
olunca halka indi, bir şey halka inince o 
iş başarılacak demektir. 

Turnuvalara katılım açısından bak-
tığımızda da ülkemiz satrancı zor gün-
lerden bugüne geldi. 1990’lar öncesi ile 
sonrası çok farklı. Federasyon devlete 
bağlanmadan Olimpiyatlara, Balkani-
adlara bile katılamazken günümüzde 
uluslararası düzeyde katıldığımız tur-
nuvaların sayısını bilmiyorum. 90’a ka-
dar turnuvaya katılanların sayısı 50’yi 
geçmezken günümüzde bu sayı yüzler-
ce. Hatta her yaştaki satranççıları top-
larsak binlerce…

Şampiyonlarımız var, Artık Avrupa-
lılar bizimle eşleşince kolay rakip geldi 
diye sevinemiyorlar. Sovyetler Birliği 2. 
Dünya Savaşı yıllarında bile oyuncu-
larını korudu ve başarıyı yakaladı, tüm 
Avrupa’da durum böyle. Bulgaristan, 
Yugoslavya aynı ekolün ülkeleri, bir ara 
Yunanistan üst sıralara çıktı, şimdi sıra 
bizde. Başarıyı yakaladık ve sürdürece-
ğiz. Sürdürebilmek için de:

Ülkemiz satrancın ne olduğunu bil-
meli, satranççı kadar satranca da saygı 
duymalı. Sokakta satranç fili bulduğun-
da satrancın parçası diye düşünmeli ve 
etrafta satranççı aramalı. Kısacası sat-
ranç kültürü gelişmeli. Kendisi satranç 
oynamasa da satranççı gibi davranmalı.

1980’ler Pendik Spor Kulübü (Salih Muratoğlu sol başta).
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Yerli olmayan zarar verir, yerli sahip 
çıkar, korur. Bu satranç için de böy-
le. Ben isterim ki ülkemizde herkes 
her şeyin yerlisi olsun, zarar vermesin, 
sahip çıksın. Satranca da… Bu da za-
manla, kültürle olacak şey elbette. 

Kültür de bence sevgiyle gelişir. 
Sevdiğiniz sürece zarar veremezsiniz. 
Sevdiğiniz insanı, dalı kıramaz, sevdiği-
niz çiçeği koparamaz, bir dilim ekmeği 
atamazsınız. Sevdiğiniz sürece mutlu 
olursunuz, mutluysanız insanlarda açık 
aramaz, kimseye zarar veremezsiniz.

Kültür demişken Sırbistan ile 
Türkiye’yi satranç birikimi ve kültürü 
yönünden karşılaştırır mısınız? 

İki ayrı zamanda bu değerlendir-
meyi yapmak mümkün. 2000 öncesi 
Sırbistan çok üstündü ama 2000 son-
rası Türkiye’nin daha üstün olduğu-
nu düşünüyorum. Devletin desteği 
çok önemli, Türkiye’de devlet satrancı 
destekliyor ve devletin desteğini alan 
gençlerin başarısı ortada.

Bu nedenle de Belgrad ve Novisad 
iyi olsa da bir bütün olarak hem ulus-
lararası başarılarda hem turnuvalarda 
hem de organizasyonda Türkiye çok 
önde. 

Böyle olmasına rağmen Türkiye’de 
satranç kültürü tam oluşmuş ve yerleş-
miş değil. Sadece Sırbistan’a değil di-
ğer pek çok ülkeye baktığımız zaman 
satranç açılışından kapanışına tam bir 
seramoniye dönüşebiliyor. Cumhur-
başkanı gelip sessiz sedasız maçları 
izleyebiliyor. Bütün bunlar da satran-
ca verilen değeri gösteriyor. Onun için 
yetkiler açılışta ve kapanışta gelip spor-
cuları onurlandırmalı. Unutmamak ge-
rek ki önemsenmek insanı mutlu eder. 
Satrancı önemsemek de hem satranççı-
ları mutlu eder hem de satrancın geliş-
mesine katkı sağlar. Kültür böyle böyle 
oluşur.

Satranç başarısıyla birlikte satranç 

kültürünün de oluşması için bu kadar 
gelişmenin olduğu bir dönemde ailele-
re, eğitmenlere, sporculara hatta TSF 
yöneticilerine önerileriniz nedir?

Aileler, çocuklarını desteklesinler. 
Madalya için değil, çocukları sevdi-
ği için, çocuklarının gelişimine katkı 
sağladığı için çocuklarını satranca yö-
neltsinler. Çocuk severse başarı zaten 
gelecektir. 

Eğitmenler, aileyle diyalog içinde 
olsunlar, çocukları sadece satrançta de-
ğil psikolojik olarak da takip etsinler, 
desteklesinler. Satranç eğitmenleriyle 
ilgili ülkemizde yanlış bir kanı olduğu 
düşüncesindeyim. Sanki iyi bir satranç 
sporcusunun iyi bir satranç antrenörü 
olduğu zannediliyor. Ama gerçek öyle 
değil. İyi bir satranç sporcusu iyi bir 
satranç antrenörü anlamına gelmeyebi-
lir. Satranç antrenörleri mutlaka ehliyet 
sahibi olmalı, pedagojik formasyon al-
mış olmalı. 

Bu hakemler için de geçerli. Satranç 
bilmeyen, sporcu psikolojisinden anla-
mayan hakemler var. Hakemler de bu 
alandaki eksiklerini gidermeli. Çok üst 
düzeyli oyuncu olmasalar da belli dü-
zeyde oyun güçleri olmalı, oyun sonu-
nu bilmeliler ve sporcu psikolojisinden 
anlamalılar. 

Bu nedenle TSF’ye bu alanlarda 
da çok iş düşüyor: Hem oyunculuktan 
gelen ve antrenörlük yapmak isteyen 
sporcuları hem de hakemleri hem sat-
ranç bilgisi hem de spor psikolojisi yö-
nünden desteklemeli, eğitmeli.

Sporcular, sevdikleri için satranç 
oynasınlar, kendilerine katkı sağladığı-
nın bilincinde olarak, sabırla çalışsınlar. 
Başarının madalyada olmadığını, her 
oyunun kendileri için madalyadan çok 
daha değerli olduğunu bilsinler. Yene-
bilirler, yenilebilirler bunlar önemli de-
ğil, önemli olan kararlı olmak, azmet-
mek. Bunları yaparlarsa zaten başarı 
gelir. 

TSF çocukları, antrenörleri, velileri, 
hakemleri desteklesin, bizler de elimiz-
den geleni TSF’ye sunalım.

Çocuk psikolojisine bu kadar önem 
veriyorsunuz, siz eğitmenlik yaptınız 
mı? 

İstek Vakfı’nda ve Bosna Sancak 
Satranç Derneği’nde eğitmenlik yap-
tım. Hatta o yıllarda Özge Yalçın adlı 
bir öğrencim Kübra Öztürk’ün arkasın-
dan ikinci olmuştu. 

Peki, satranç yöneticiliği yaptınız 
mı ya da yapmak ister misiniz? 

20 yıl Pendik Bosna Sancak Kültür 
Derneği’nde yöneticilik yaptım. Tur-
nuvalar, dersler vb. Ancak son yıllarda 
manevi olarak kendimi sorumlu hisset-
sem de görevli hissetmiyorum.

Satranç yazarlığınız var mı?

Yok, çünkü Türkçemin yeterli oldu-
ğunu düşünmüyorum. Sırpçam daha 
iyi.

Yeniden genel satranca dönelim. 

1997 Konya Yapı Spor’la Lig Birinciliği 
madalyasını dönemin TSF Başkanı Emrahan 
Halıcı’dan alırken.
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Dünya satrancından beğendiğiniz 
isimler?

Mikhail Tal, Kotov… Kotov’un sat-
ranç felsefesini çok önemsiyorum. “Her 
satranççı önce kendini tanımalı ve ona 
göre satrancını belirlemeli.”

Türkiye satrancından kimlerle ilgili 
neler demek istersiniz?

Tanıdığım, sevdiğim pek çok sat-
ranç ustası ağabeyim, arkadaşım var 
ama ben öncelikle Nevzat Süer’i an-
mak isterim. Tam bir satranç emektarı, 
imkansızlıklar içinde çalıştı, saygıyla 
anıyorum. Satranç Emektarları Selim 
Palavan, Savran Tekeli, fedarasyonun 
bütün başkanları… İyi ki vardınız da 
satrancımız bu güne geldi.

Ayrıca Selim Palavan, Mübin 
Boysan, Siracettin Bilyap, İsmet İb-
rahimoğlu, Kahraman Olgaç, Hayri 
Özbilen, Demir Büyüközkaya, İsmail 
Doğantuğ, Uluğ Nutku, Ali İpek hepsi 
bir birinden değerli satranç ustaları…

Peki, saydığınız isimlerle ilgili bir 
sözcük ya da bir cümleyle ne demek 
istersiniz?

Selim Palavan, beyefendi; Mubin 
Boysan, yıldırım satranç; Siracettin 
Bilyap, kültür; Kahraman Olgaç, mev-
ki sevdalısı, ısrarcı, mücadeleci; Hayri 
Özbilen, dürüstlük; Demir Büyüköz-
kaya, hoşgörü, yardımseverlik; İsmail 
Doğantuğ, pimpirikli; Uluğ Nutku, 
filozof; Ali İpek, sevgimden başka bir 
kategoriye sokamam.

Daha genç nesilden ise neredeyse 
bütün illerden tanıdıklarım var.

Samsundan Asılkefeli’ler, İzmir’den 
Yakup Erturan, Enis Bilyap, Van’dan 
Cahit Türkoğlu, Siirt’ten İhsan Kılıç, 
Antalya’dan Yavuz Kemaloğlu, eski 
İstanbullu yeni Fethiyeli Cem Pe-
kün, Diyarbakır’dan İbrahim Tofan, 
Mersin’den Aydın Duman…

Kadın satranççılardan Betül Cemre 
Yıldız, Kübra Öztürk başarılı satranç-

çılarımız… Umarım daha da yükselir-
ler ve GM olarak satranç tarihimizdeki 
yerlerini alırlar. 

Sayamadığım satranççılar beni 
bağışlasın çünkü o kadar çoklar ki… 
Daha da çok olsunlar ama hepsini bu-
rada saymam mümkün değil. Bu vesi-
leyle saydığım sayamadığım bütün sat-
ranççılara buradan sevgi ve saygılarımı 
iletmek isterim. 

Yeniden size dönelim, oyunlarınız 
dediğimizde sizde iz bırakanlar? 

Avrupa dördüncülüğüme büyük 
katkısı olduğu için Dünya  Bayanlar  
Şampiyonu  Nona  Gaprindashvili  ve 
GM Evgeni Vasiukov  ile yaptığım 
maçlar benim için çok değerli:

Salih Muratoğlu - 
Nona Gaprindashvili

15th ch-Euro Seniors +65 Eretria-
GRE, 2015

1.d4 c5 2.c3 ¤f6 3.¤f3 e6 4.e3 d5 
5.¥e2 ¤c6 6.0-0 ¥d6 7.¤bd2 0-0 
8.£c2 e5 9.dxe5 ¤xe5 10.¤xe5 ¥xe5 
11.¤f3 ¥c7 12.¦d1 £e7 13.c4 dxc4 
14.£xc4 ¤e4 15.¥d2 ¥d7 16.¥e1 
¥c6 17.a4 ¦fd8 18.b4 ¦xd1 19.¥xd1 
¦d8 20.bxc5 £xc5 21.£xc5 ¤xc5 
22.¤d4 ¥e8 23.¥c2 ¥e5 24.¥c3 ¥f6

Rakibim burada beraberlik teklif  
ediyor, seve seve kabul ediyorum. ½-½

Evgeni Vasiukov - Salih Muratoğlu
15th ch-Euro Seniors +65 Eretria-

GRE, 2015

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.h4 h6 
5.g4 ¥e4 6.f3 ¥h7 7.h5 e6 8.¥d3 
¥xd3 9.£xd3 £a5+ 10.¤d2 c5 11.c3 
cxd4 12.¤b3 £a6 13.£xa6 ¤xa6 
14.cxd4 ¤b4 15.¦h2 ¦c8 16.¢d1 
b6 17.¥e3 ¤e7 18.a3 ¤a6 19.¤e2 
¤c6 20.¦c1 ¢d7 21.f4 g6 22.hxg6 
fxg6 23.f5 gxf5 24.gxf5 exf5 25.¤g3 
¤e7 26.¦xc8 ¢xc8 27.¥g5 ¤g6 
28.¥f6 ¦h7 29.¤xf5 ¢d7 30.¥g5 

SÖYLEŞE SÖYLEŞE

Salih Muratoğlu, 2016 Türkiye Emektarlar şampiyonluk kupasını TSF Başkanı Gülkız 
Tulay’ın elinden alırken.
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h5 31.¤e3 ¢e6 32.¤d2 ¤c7 33.¤f3 
¥e7 34.¦g2 ¢d7 35.¥f6 ¤f4 36.¦f2 
¤ce6 37.¤g5 ¤xg5 38.¦xf4 ¤e6 
39.¦h4 ¢c6 40.¥xe7 ¦xe7 41.¤f5 
¦h7 42.¢d2 ¢d7 43.¢e3 ¦h8 44.a4 
¦h7 45.b4 a6 46.¢d3 ¦f7 ½-½

Bir de galip geldiğim ve üzüldüğüm 
maçım… 1993 Türkiye Şampiyonası. 
Turnuvanın son turu, Ali İpek ile eş-
leştim. Gerilerdeydim. Hakan Erdoğan 
– Can Arduman eşleşti. Arduman ve 
İpek şampiyon adayı. Can Arduman 
maçı berabere, biz oynuyoruz. Ali ka-
zanırsa Türkiye şampiyonu, berabere 
kalırsa şampiyonluk eşitlik bozmalara 
kalacak. Ama benim pozisyonum iyi 
yine de berabere teklif etse kabul ede-
ceğim, teklif etmedi ben gittikçe iyi 
pozisyona geçtim ve ne yazık ki maçı 
kazandım ama sevinemedim. Maçımız 
bitince Can Arduman bana sarıldı ve 
şampiyonluğu kendisine kazandırdığı-
mı söyledi. Grünfeld oynamıştım işte o 
maçım:

Ali İpek - Salih Muratoğlu
Türkiye Şampiyonası, 1993

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.cxd5 
¤xd5 5.e4 ¤xc3 6.bxc3 ¥g7 7.¥c4 
0-0 8.¤e2 c5 9.¥e3 £c7 10.¦c1 ¤d7 
11.0-0 a6 12.a4 e6 13.f3 ¦e8 14.£d2 
¤b6 15.¥b3 c4 16.¥c2 ¤d7 17.¥h6 
b6 18.e5 £d8 19.¦ce1 ¥b7 20.¤g3 
£e7 21.¥e4 ¥d5 22.¥g5 £a3 
23.¦a1 £f8 24.h4 h6 25.¥e3 ¦ed8 
26.h5 ¥xe4 27.fxe4 g5 28.£e2 b5 
29.¤h1 £e7 30.¤f2 f6 31.exf6 ¤xf6 
32.e5 ¤d5 33.¥c1 ¤xc3 34.£c2 
b4 35.¤g4 ¦xd4 36.¤f6+ ¥xf6 
37.¦xf6 ¦d3 38.¥xg5 £c5+ 39.¢h1 
hxg5 40.¦af1 ¦a7 41.¦f8+ ¢g7 
42.¦8f3 ¦ad7 43.¦g3 ¤e4 44.¦g4 
£d4 45.¢h2 £xe5+ 46.¢g1 £d4+ 
47.¢h2 b3 48.£c1 ¦e3 49.£b1 ¦d5 
50.£c1 ¦f5 51.¦d1 b2 52.£c2 £c3 
53.¦d7+ ¢f6 54.£d1 ¦d3 55.¦xd3 
£xd3 56.£e1 b1£ 0-1

Ali İpek için gerçekten üzücü ol-

muş, siz de sevinememişsiniz ama biz 
bu anınızla bir kez daha Ali İpek’i sev-
giyle anmış olduk. 

Söyleşimizin sonlarına yaklaşırken 
satranç dışı hobileriniz desem? 

Kitap okumayı seviyorum. Bir haf-
ta on günde bir kitap bitiririm, bitire-
mezsem eksiklik hissediyorum. Kitap 
okurken de kendimi şanslı hissedi-
yorum çünkü okuduklarım uzun süre 
hafızamda kalıyor hatta bu okudukla-
rım benliğimde yer ediyor diyebilirim. 
Terzilik ve ayakkabıcılıktan da anlarım 
ama sevmedim. Fotoğrafçılık zaten 
mesleğim.

Kendi kendime yazarım. Anı, anek-
dot vb. ama bunları yayınlamayı düşün-
müyorum. 

Bilgisayarı sevmem, daktilo sesini 
severim, belki de ta gençliğimden gelen 
daktilom Maria ile ilgilidir bu daktilo 
sevdam.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

İhtiyarlık olgunluk demek… 
Sevgi olduğu sürece sorun yok, kötü 
düşünce insanı hasta ediyor. Bendeki 
sevgi çoban sevgisi gibi… Hani çoban, 
kuzusunu özleyince oturur ağlar ya ben 
de öyleyim: Bir çiçeğe, bir ağaca, bir 
kuzuya yoğun sevgiler besleyebilirim. 
Bu insanlar için de geçerli… Bütün 
insanlara önerim ise sevmek için ihtiyar 
olmayı beklemesinler. Etraflarına seve-
cen baksınlar, görecekler ki dünyamız-
da sevilecek çok şey var, kendileri de 
dahil…

Bu güzel söyleşi için okuyucuları-
mız ve kendim adına çok teşekkür ede-
rim. İnanıyorum ki söyleşimizi okuyan 
satrançseverler hem hayata, hem sat-
ranca hem de kendilerine daha bir sev-
giyle bakacaklar. İyi ki söyleşi önerisini 
kabul ettiniz, iyi ki varsınız ve daha 
nice güzel yıllarda sağlıkla, mutlulukla 
var olun.

Ben de dergide bana yer ayırdığınız 
için çok teşekkür ederim. İyi dilekleri-
niz için siz de sağ olun.

SÖYLEŞE SÖYLEŞE

Ali İpek’le 1975


