
10

MK HABER MART 2013

Ali İpek Anı Turnuvası
Burak Özalp şampiyon

Ali İpek’in aramızdan ayrılışının 
yıl dönümü dolayısıyla düzen-

lenen anı turnuvasında Özgür Akman 
ikinci, FM Ildar Salakhutdinov üçüncü 
oldu. 

7 Mart 2012 tarihinde aramızdan 
ayrılan satranç sporcusu, eğitmen, yö-
netici, satranç köşesi yazarı, tasarımcı 
FM Ali İpek anısına düzenlenen tur-
nuva 7-10 Mart 2013 tarihlerinde Tür-
kiye Satranç Federasyonu salonunda 
gerçekleştirildi. 

110 kişinin kayıt yaptırdığı turnu-
vada Ankara, Bursa, Eskişehir, Giresun, 
İstanbul, Kayseri, Manisa ve Mersin’den 
gelen sporculardan reyting sıralamasına 
göre 40 kişi yarıştı. Reyting ortalaması 
1885 olan turnuvanın bütün katılımcı-
larının Elolu (2300-1601) olması dik-
kate değerdi. 

TSF çatısı altında Yasin Emrah 
Yağız direktörlüğünde düzenlenen 
turnuvanın açılış töreni 7 Mart 2013 
saat 18:30’da başladı. TSF Asbaşkanı 
Aşkın Keleş, Genel Sekreter Erman 
Üsküdarlı’nın da katıldığı, oyuncular-
dan hakemlere, öğrencilerinden veli-
lere pek çok kişinin anısını paylaştığı 
törende duygu yoğunluğu, Ankara İl 
Temsilcisi Nilüfer Çınar Çorlulu’nun 
konuşmalarıyla zirveye ulaştı. 

90 dakika hamle başına 30 saniye 
eklemeli tempoyla İsviçre Sistemi 6 tur 
üzerinden oynanan turnuvanın ilk turu 
açılış konuşmalarının ardından saat 
19:00’da başladı. Çokça beraberliğin 
olduğu birinci turda sürpriz sonuçlar 

Volkan Sevgi-Göktan Yılmaz, Deniz 
Baş-Halit Yavuz İbik ve Uğur Doğa 
Yazıcı-Tutku Bayramoğlu’nun oynadığı 
masalardan geldi: Göktan Yılmaz, yaş 
grubunun en iyi oyuncularından pek 
çok başarının sahibi Volkan Sevgi’den 
1 puan almayı başarırken diğer iki ma-
sada karşılaşmadan başarıyla kalkan 
sporcular yılların oyuncularına kafa 
tutan genç adayı İbik ve Yazıcı oldu. 
Çocuk yaştaki oyuncular bu sonuçlarla 
daha ilk turda, bu yarışmada da çok ge-
ride kalmayacaklarının haberini vermiş 
oldular.

yönetim kurulu üyelerinden, il tem-
silcileri toplantısının da aynı tarihte 
yapılacak olması nedeniyle, pek çok il 
temsilcisine kadar, satrancın geleceğine 
yön verenler turnuva salonunu ziyaret 
ettiler. 

Üçüncü turda belirgin bir sürp-
riz yaşanmazken tur bitiminde Özgür 
Akman, (FM) Ildar Salakhutdinov ve 
Burak Özalp 3’er puanla zirveye yerle-
şen isimler oldular. Turnuvanın en bü-
yük sürpriz sonucu ise dördüncü turda 
alındı ve yükselişini sürdüren Burak 

Ildar Salakhutdinov, Burak Özalp ve Özgür Akman

İkinci turun en büyük sürprizi yarış-
manın iki numaralı oyuncusu Vasileios 
Parginos ile yarışmaya on ikinci sırada 
başlayan Burak Özalp maçında yaşan-
dı ve masadan 1 puanla kalkan taraf 
Özalp oldu. 

Üçüncü tur öncesinde turnuva adeta 
ziyaretçi akınına uğradı. TSF başkanı 
Gülkız Tulay’dan kurul başkanlarına, 

Özalp 2300 Elo puanıyla turnuvanın 
1 numaralı oyuncusu (FM) Ildar Sa-
lakhutdinov karşısında masadan 1 pu-
anla ayrıldı. Dördüncü turun bir diğer 
sürprizi ise onuncu masada oynanan 
Halil Nejat Özmen-Doğa Boran Şa-
hin karşılaşmasından geldi ve Şahin 
yılların oyuncusu Özmen’den 1 puan 
almayı başardı. Beşinci tura gelindiğin-
de Özalp ve Akman dört puanla zirve-
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8, 9, 10 demiştim, hemen saniyesinde 
anladı tabii ki: 7x8x9x10.

 Beni en çok üzen anı ise Gazi Üni-
versitesi hastanesinde yatarken, son 
günleri artık. Benim telefon numa-
ramdaki sayılar arasında bir bağlantı 
bulmuş, bu bağlantıyı Nilüfer bile bu-
lamaz, diyerek söylemişti de ama onu 
o halde görmenin verdiği üzüntü ile 
benim aklımda kalmamış… 

Biz 1984 yılında tanışmıştık. 26 
Ocak 1988’de evlendik, 31 Kasım 
1995’de boşandık.  Hiç küs olmadık! 
Bir keresinde annem şunu yanına al, 
diye bana bir şey uzattığında,  ben 
kolumu sallamadan yürüyemem diye 
kabul etmemiştim. Ali İpek de benim 
kolumu rahat rahat sallamam için eş-
yalarımı taşır, yanında benim en çok 
ihtiyacım olabilecek nesneleri bulun-
dururdu. Benim ihtiyacım olabilecek 
hep bir kalem, çakmak, sigara ve giysi 
vardı çantasında. 

Onu kaybetmek gerçekten çok acı. 
Tek tesellim, son gününe kadar ailecek 
yanında olmamızdır.

Halil Nejat Özmen: Sevgili Ali 
İpek’i 1973 sonları veya 1974 başların-

bir otobüs dolusu insanla karşılaştık. 
Otobüsün şoförü de babama "Kızınızı 
göndermeyin, kesin yolda kalacağız!" 
dedi. Babam gitmemen konusunda be-
nim fikrimi değiştirmeye çalışsa da ben 
otobüse bindim. Çok kötü bir yolculuk 
değildi. İstanbul’a geldiğimde gördüm 
ki, felaket asıl orada! Akşama doğru 
İSD’ye gidebildim. Hafta sonuydu ve 
İstanbul Takımlar Birinciliği iptal edil-
mişti. Dernek bomboştu, sadece Vatan 
abi ve Dernek Genel Sekreteri Ümit 
Bey vardı. Beni görünce şaşırdılar: 
İstanbul’dan tek bir kişi bile gelemedi 
siz Ankara’dan nasıl geldiniz? O anda 
kapı açıldı ve Ali İpek geldi. O da bir 
hayli uzak bir noktadan, Pendik’ten 
gelmişti. Ali ve ben Akrep burcuyuz, 
başarma konusundaki disiplinlerimiz 
çok benzemekte.

 Ali İpek matematikle ilgilenmeyi 
çok severdi, etrafına sürekli sorular so-
rarak insanlara zorlu dakikalar yaşatırdı. 
Bir gün şu arabamın plakası ne ilgisiz 
rakamlardan oluşmuş, hiç bir bağlantı 
bulamadım, bir de sen bak, demişti. Bu 
tür konularda beni birazcık rakip ola-
rak gördüğü de kesin idi. Plaka: 06 S 
5690 Benim bulduğum bağlantı masa-
ya yumruk atmasına neden olmuştu: 7, 

ye yerleşmişti ama bu tur ikisi için de 
kolay olmayacaktı ve maç beraberlikle 
sonlandı. Turun en zor karşılaşmaların-
dan birisi de şüphesiz üçüncü masada 
Volkan Sevgi-Vasileios Parginos ara-
sında oynandı ve başarıya ulaşan taraf 
Sevgi oldu.

Son tura gelindiğinde ilk iki sırayı 
4,5 puanla Özalp ve Akman paylaşır-
ken onların hemen arkasında 4 puanla 
Salakhutdinov ve Sevgi yer alıyordu ve 
derecelerin belirlenmesi son tura kal-
mıştı. Kazanç ya da beraberliğe göre 
final sıralamanın tamamen değişeceği 
son turun ilk iki masasında Salakhutdi-
nov–Akman, Özalp-Sevgi karşılaşması 
gerçekleşti ve maçlar berabere bitin-
ce Burak Özalp birinci, Özgür Ak-
man ikinci, (FM) Ildar Salakhutdinov 
üçüncü olurken Volkan Sevgi, Erkin 
Karaokçu ve Mustafa Yelken üçüncü-
lüğü paylaşan isimler oldular.

Turnuvanın ödül töreni 10 Mart 
2013 Pazar günü saat 20:00’da ger-
çekleştirildi. Törende dereceye giren 
sporculara para ödülü ve kupaları ve-
rilirken Nilüfer Çınar Çorlulu da birer 
kitap hediye etti. Turnuvanın belki de 
anlamlı ödülü yine Nilüfer Çınar’dan 
geldi. Çınar, Ali İpek’in 1976’da Tür-
kiye ikinciliğinden kazandığı kupayı 
Şampiyon Burak Özalp’e hediye etti. 
Tören ödüllerin sahiplerini bulmasının 
ardından sona erdi.

Anılarda FM Ali İPEK
Ali İpek Anı Turnuvası’nda arka-

daşları kendisini anlattı. İşte onlardan 
bazıları:

Nilüfer Çınar Çorlulu: 1987 Mart 
ayıydı. Yunanistan’da yapılacak olan 
Zonal turnuvaya ben ilk defa gidecek-
tim. Ülke genelinde çok fazlaca kar ya-
ğışı vardı. Ankara – İstanbul karayolu 
kapanmıştı. Ailemin beni turnuvaya 
göndermeme kararı alması karşısında o 
kadar çok ağladım ki sonunda babam 
beni terminale götürmeye razı oldu. İs-
tanbul seferleri iptal edilmiş durumda 
idi. Babam beni, eve dönmem için ikna 
etmeye çalışırken, cenazeleri olduğu 
için İstanbul’a gitmek zorunda kalan 

Nilüfer Çınar Çorlulu ve Burak Özalp
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da İstanbul Satranç Derneği’nde tanı-
dım. O zamanlar daha taktik ve keskin 
oynardı. Son 10-15 yılında oyunu daha 
sakinleşti. (Ya da ben böyle düşünüyo-
rum.) Ali ile ilgili çeşitli anılarım var, 
ama bunların çoğunluğu çok önemli 
değil ve iz de bırakmadı, biri hariç!

Arşivlerime göre ilk oyunumu-
zu 1976’da Selahattin Adil Paşa Anı 
Turnuvası’nda oynamışız ve Ali tabii 
ki kazanmış. Yıllar içinde Ali ile çeşit-
li turnuva ve organizasyonlarda 8 - 9 
kere karşılaştık. 3 - 4 kere Ali kazandı, 
4 beraberlik ve sadece bir kez ben ka-
zandım. 

Aramızdaki maçlardan Ali için en 
önemli olanı 18 kişi kapalı döner tur-
nuva olarak İstanbul’da düzenlenen 
“1980 Türkiye Şampiyonası”ndaki oyu-
numuzdu. Sondan 3. turda aramızdaki 
oyuna başlamadan önce, Ali ikinci du-
rumdaki iki oyuncunun 1 puan önünde 
şampiyonluğa doludizgin gidiyordu. 
Ve üstelik benimle oynadıktan sonraki 
turda turnuvanın en zayıf satranççısı 
ile son turda da orta sıralardan birisiyle 
oynayacaktı. Yani 3 maçta 2,5 - 3 puan 
alıp arkasından gelenlerle puan farkını 
açması bekleniyordu.

Oyun eşit giderken, benim 31. 
hamlede yaptığım soru hamleyi, Ali 
gayet güzel değerlendirip 34. hamlede 
oyunu +- duruma getirdi. Üstelik  
hamlede ben bir soru daha yapınca 
Q hamlesi oynarsa en çok 7 ham-
lede mat eden bir konum yakalıyordu. 
Ama bu sırada ikimiz de ciddi zaman 
sıkışıklığına girmiştik (o zamanlar za-
man artırmalı oynanmıyordu), onun 
için en doğru hamleleri göremiyorduk. 
Ali Bd ile konumunu savunarak +- 
durumu sürdürdü. Ben kötü durumda 
olmanın getirdiği psikoloji ile ya tutar-
sa düşüncesiyle basit tehditler yaparak 
oynamaya çalışıyordum.

Zaman sıkışıklığında Ali Q 
yapınca, bana 4 hamlede mat olanağı 
doğdu ve oyun bir hamle daha kısala-
rak 3 hamle sonra matla bitti. Ali başı-
nı elleri arasına aldı ve masada sessizce 
kalakaldı, yıkılmıştı.

Son iki turda zayıf oyunculara karşı 
alacağı iki puan (hatta 1,5 puan) ona 
yine de şampiyonluğu getirecekti, ama 
o moral bozukluğu ile sonraki turda 
sondan ikinci olan kişiye de yenildi. 
Son tur kazandı, ancak turnuvayı üç 
kişi (Ergun Gümrükçüoğlu, Ali İpek 
ve Ateş Ülker) eş puanla (10,5 puan) 
bitirdi ve Ali şampiyonluk için 15 sene 
daha beklemek durumunda kaldı.

 Ali’nin 36 hamle gayet iyi oynayıp 
bir hata ile oyunu kaybetmesi gerçekten 
üzücüydü. İlginç bir nokta da, asistan-
lık yaptığım ve okulum açıldığı için o 
turdan sonraki son iki turu oynamadan 
Ankara’ya dönmek zorunda olmamdı. 
Keşke Ali’yle son iki turda oynama du-
rumunda olaydık da, hükmen kaybımı 
Ali’ye karşı alaydım.

Şimdi düşünüyorum da Ali İpek’e 
karşı bir kez kazandım, o da kazandı-
ğım halde üzüldüğüm oyunlarımın ba-
şında gelir!

Sevgili Ali, hep ışık içinde ol.
Hayati Topaloğlu: Ali İpek TED 

Koleji’nde eğitimci olarak çok önemli 
görevler yaptı. Her cumartesi Kızılır-
mak Sokak’taki TED’de, boş zaman-
larımızı değerlendirmek amacıyla 15 
dakikalık Hızlı Satranç turnuvaları 
düzenler, biz de katkı yaparak bu tur-
nuvalara katılır, bazen de ödül kazanır 
mutlu olurduk. Kendisi bu turnuvalara 
katılmazdı. 

Kanser olduğunu öğrendiğinde-öğ-
rendiğimizde tevekkül göstermişti. O 
günlerde bile Taraçaya gelir seyreder 
ve nazının geçtikleriyle oynardı. Yine o 
günlerde bana demişti ki: “Ben gençler-
de Türkiye şampiyonu oldum, yetişkin-
lerde de aynı başarıyı gösterdim. Allah 
ömür verirse bu yıl altmışıma gireceğim 
ve Türkiye Emektarlar Turnuvası’nda 
oynayarak şampiyon olup üçleyeceğim:”  
Ne yazık ki son isteğini gerçekleşti-
remeden 7 Mart 2012'de aramızdan 
ayrıldı. 2012 Nisan ayında Emektarlar 
Türkiye Şampiyonası’nda gözlerimiz 
hep onu aradı, kendi aramızda hep onu 
konuştuk! Toprağın bol olsun, arkada-
şım! 

Erdem Arslan: Ali ipek ile tanış-
mamız 1990 yılında TED Lokali’nin 
kurulması ile oldu. TED Lokali’nde-
ki hafta sonu turnuvalarında oynu-
yordum. Klasik olacak ama Ali İpek 
sadece iyi bir satranççı değil, aynı za-
manda iyi bir öğretici ve eğitimci idi. 
Sayısız çocuk ve genç yetiştirerek Türk 
satrancına kazandırdı. Aynı zamanda 
müthiş espriliydi. Bir turnuva sırasında 
rakiplerimle sohbet ederken benim için 
onlara ”dikkat edin, Erdem göründüğü 
kadar zayıf değildir!” demişti. 

Bence insanlar eserleriyle yaşarlar. 
Ali İpek de yetiştirdiği satranççılar ve 
satrancımıza katkıları ile unutulmazlar 
arasında yerini almıştır.

Özgür Akman: Satrançla merha-
balaşırken Ali İpek benim yanımday-
dı. Çocukken oynadığım turnuvalarda 
beni sürekli ikaz eden, bildik sözleri ve 
mimikleriyle bana yol gösteren hocam-
dı. Sadece satrançta değil, hayata dair 
pek çok alanda da bana yol gösterdi. Öz 
babamla da mizaçları benzediğinden 
olsa gerek Ali İpek benim satranç ba-
bamdı! Sevdiğim, çok saygı duyduğum, 
korktuğum hatta bazen de çok kızdı-
ğım babam!

Ali  Marandi ailesi: Cemil Can’a 
sadece iyi bir satranççı olmayı değil, 
ahlaklı bir sporcu olmayı da öğrettiği-
niz için çok teşekkür ediyoruz. Onun 
başarılarının temel harcını siz koydu-
nuz, satranç yolunu siz aydınlattınız!

“Şampiyonları ancak şampiyonlar 
yetiştirir!” sözünüzde de ne kadar haklı 
olduğunuzu herkese kanıtladınız! Dai-
ma gönlümüzde yaşayacaksınız!

M. Erdem Kayar: Ali Ağabe-
yi 1996-97 yıllarında TED Kolejliler 
Takımı’nın genç masasında oynarken 
yakından tanıma şansım oldu. Her 
Ankara’ya gelişimde kendisi beni kar-
şılar, ilgilenirdi. Satrançla daha ciddi 
uğraşmama vesile olan da Ali İpek’tir. 
Deplasmanlı lig maçları öncesi, cuma 
akşamları sohbetler eder birlikte za-
man geçirirdik. Derin satranç sevgisi 
nedeniyle satranca ciddi yaklaşımının 
yanında matematikten tasarım ve rock 
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müziğe uzanan zengin karakterli nük-
tedan bir insanı tanımanın mutlulu-
ğuyla kendisini saygıyla anıyorum.

Aşkın Taşan: Satranç dünyamızın, 
saygın, beyefendi, nüktedan kişiliği ve 
örnek sporculuğu ile satranç anlayışı-
nın sembolü değerli büyüğüm, dostum 
Ali İpek,

Bu akşam yine “anıların çubuğu”nu 
yakınca, bak neler geldi aklıma:

Tasarladığın logonla her zaman 
aramızdasın! Ama yalnızca o mu? Tur-
nuvalardaki centilmence mücadelen, 
dürüstlük ve disiplin anlayışın, ama 
en çok o inanılmaz esprilerin, her biri 
mutlaka bir hayat dersiyle biten, anla-
tımı sadece sana özgü o maç anıların. 
Oyunlarında neredeyse seninle birlik-
te nefes alan taşların. Çoğu gözümün 
önünde, her dem çok taze. Bunlardan 
birini, izninle, paylaşmak isterim:

Mayıs 2011! Ankara‘da, Arena Spor 
Tesisleri’nin önünde MEB Satranç Fi-
nali, sohbet ediyoruz. Sen son ameliya-
tından yeni kalktın ve aramıza geldin. 
Emektarlar ulusal takımını konuşuyo-
ruz. Artık 60 yaşındaydın. Seçilme ve 
oynama şansı en yüksek oyuncu olarak 
herkes seni görüyordu. Sohbetin orta-
larına doğru sana "Aynı takımda birlik-
te oynamak ve hazırlanmak!” teklifimi 
yapmıştım. Sen de espriyi anlayıp, o 
zaman tedavisi sürerken bile ameliyat-

larını erteletip, turnuvalara kaçamak 
yapan, iyileşme umudu taşıyan rahmet-
li Nurettin Reis’i de 3. masaya transfer 
teklifi fikrini dile getirmiş, takımın adı-
nı da “Onkoloji Aslanları” koymuştun. 
Dördüncü masamız boş kalmıştı ama 
dileğimiz de zaten üç kişilik takım ya-
rışmasından yanaydı! Son zamanların-
da bunu Reis’e de anlattım, telefonda. 
Koca Dev’in kısık kısık, son kahkaha-
sıydı… Bunu unutamam!

Sonra ikiniz de sessiz sedasız trans-
fer oldunuz, takım dağıldı. Ben, birlikte 
maç yapacağımız “rakiple” yalnız kal-
dım… Bana şimdilik beraberlik teklif 
ediyor. Mücadelem, ben de transfer 
olana kadar sürecek, dostum!

Genç kuşaklara örnek teşkil eden 
“satranç anlayışına”, onu sevenlerine…

“Ülke satrancımızın ve Türkiye Sat-
ranç Federasyonu’nun sembol ismine”

Ve satranca adanmış bir hayata,

Sevgili dostum, Ali İpek’e

Saygıyla…

Fatma Yılmaz: Herkeste nasıldır 
bilemem, ama bende hep son görüntü-
lerdir aklımda kalıp, gözlerimde resim-
lenen:

6 Ocak 2012, TSF Yayın Kurulu 
toplantısı... Toplantıya katılanlar: M. 

Sabri Koçak, Nilüfer Çınar Çorlulu, 
Fahri Karabay, Ergin Çiftçi, Fatma Koç 
Öztürk ve ben. Gündemi, adını Ali 
İpek’in çizdiği TSF logosundaki mavi 
kaleden alan süreli yayınımız, Mavikale 
dergisinin on birinci sayısı oluşturuyor. 
Sonradan Ali İpek de geliyor, artık iyi-
ce zayıflamış, halsiz, bitkin… Bir süre 
sonra toplantının sonuna kadar kala-
mayacağını bildirerek ayrılmak istiyor 
ve ayrılıyor da… Ama her zamanki 
gibi bir ayrılma değil bu, tokalaşmıyo-
ruz örneğin. Sadece hepimiz aynı anda, 
söz birliği etmişçesine ayağa kalkıyor 
ve adeta saygı duruşunda bekleyerek 
gözden kayboluncaya kadar kendisini 
uğurluyoruz!

Sevgili Ali İpek, 

Aradan bir yıldan fazla zaman geçse 
de değişen bir şey yok! 

Bizler, arkadaşların, öğrencilerin 
aynı saygıyla seni anıyor ve selamlıyo-
ruz!

Yazımızın sonunda Ali İpek'in zor-
lu bir maçını sizlerle paylaşıyoruz.

Igor Miladinovic – Ali İpek
2001 Balkan Şampiyonası - İstanbul
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H. Nejat Özmen, Emrah Yağız, Hulusi Cihangir, Aylin İbişoğlu, Ildar Salakhutdinov, Nilüfer Çınar Çorlulu, Burak Özalp, Özgür Akman ve Fatma Yılmaz
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Türkiye Görme Engelliler Şampi-
yonası 31 Ocak - 3 Şubat 2013 tarihle-
rinde Antalya, Kemer’de yapıldı.

Şampiyonada geçen yıla oranla bu 
yıl %50’lik bir artış oldu ve sayı 220’ye 
ulaştı. Genel, kadınlar ve gençler olmak 
üzere üç ayrı kategoride yapılan şam-
piyonanın sonunda bireysel sıralama ve 
takım sıralaması belirlendi.

İsviçre Sistemi yedi tur, her sporcu-
ya 90 dakika,  hamle başına 30 saniye 
eklemeli tempoyla oynanan şampiyo-
nanın genel kategorisinde hiç görme-
yen ve elleri olmadığı için takım da 
kullanamayan İbrahim Dal tamamen 
körleme oynayarak yenilgisiz şampiyon 
oldu. 2012’de ilk üçte yer alamayan iki 
isimden Mümin Aksu ikinci, Kerim 
Osman Altınok ise üçüncü oldu. 

Kadınlar kategorisinde Zeynep 
Güleryüz üçüncü kez şampiyon olur-
ken, İmrahan Taşın ikinci, Yeşim Bil-

giç üçüncü oldu. Gençler kategorisinde 
Süleyman Saltık şampiyonluk koltu-
ğuna yerleşirken, 2012’nin şampiyonu 
Soner Kurnaz ikinci, 2011’in şampi-
yonu Seyfettin Çağrı Yıldırım üçüncü 
oldu.

32 ilden 66 kulübün 4 gün süreyle 
yarıştığı, kulüplerin genel 
kategorisinden en başarılı 
iki, kadınlarda ve genç-
lerde birer sporcusunun 
puanları toplanarak yapı-
lan takım sıralamasında 
İstanbul Altı Nokta Spor 
Kulübü şampiyon olurken 
Ankara Altınokta Spor 
Kulübü ikinci, Konya 
Selçuklu Görme Engel-
liler Spor Kulübü üçüncü 
oldu. Şampiyonanın ka-
panış töreni 3 Şubat 2013 
tarihinde yapıldı. Törene 
katılan Görme Engelliler 

Spor Federasyonu Başkanı Abdullah 
Çetin, yaptığı kapanış konuşmasında 

Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda Genel kategoride İbrahim Dal, Kadınlar kategorisinde 
Zeynep Güleryüz şampiyon olurken, Gençler kategorisinde Süleyman Saltık, takım sıralamasında ise 
İstanbul Altı Nokta zirveye yerleşti.

İbrahim Dal şampiyon

bütün sporcuları kutlayarak, önümüz-
deki yıl takım şampiyonasının ve birey-
sel şampiyonanın ayrı ayrı yapılacağının 
sözünü verdi. Tören yerel yöneticilerin 
ve GESFE Başkanı Abdullah Çetin’in 
dereceye giren sporculara madalya, ta-
kımlara kupalarını vermelerinin ardın-
dan sona erdi.

 Taşın, Bilgiç, Köylü ve Gülastı

İbrahim Dal, Mümin Aksu ve Kerim Osman Altınok

Takım Şampiyonu İstanbul Altı Nokta Spor Kulübü

    fyilmazmavikale@gmail.com
FIDE Hakemi
Fatma Yılmaz
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İstanbul Satranç Derneği
70 yaşında!

ğişen onca zaman içerisinde işinizi 
değiştirmeyi hiç düşünmediniz mi?

Hayır, düşünmedim. 
Siz işinizi değiştirmeseniz de üye-

ler değişmiş, başkanlar değişmiş hatta 
dernek birkaç kez adres değiştirmiş. 
İlk adresi biliyor musunuz?

O dönemde Taksim Belediyesi 
Gazinosu’nda yer verilmiş ve çalışma-
larına orada başlamış.

Peki, ilk başkan?
Ahmet Tevfik Yücesoy
Sonrasında kimler başkanlık yaptı 

biliyor musunuz? 
1963’e kadar Dr. Emin Erkul, Mu-

hip Aksan ve Mübin Boysan başkan-
lık yapmış, başkaları da yapmış olabilir 
ama ben onlarla çalışmadım. 1963 ve 
sonrasında ise; Musa Tebi, Jirayr Çakır, 
Osman Tekin, Ali Nihat Üntak, Hayri 
Özbilen, Ümit Yurtseven, Ateş Ülker, 
Nejat Dilmen, Nevzat Süer, Macit İs-
kenderoğlu, Savran Tekeli, Muhittin 
Madralı, Uluğ Nutku, Yavuz Taner, 
Metin Yılmazbaş, Demir Büyüközka-
ya, Suat Atalık, Nafiz Özalp, Mert Er-
doğdu.

50 yılda 19 başkan! İlk yirmi yıl-
daki dört başkanı da eklediğimizde 
sayı yirmi ikiye çıkıyor. Dernek baş-
kanlığının tamamen gönüllülüğe da-
yandığını düşünürsek, insanlar onca 
işlerinin arasında neden böyle bir 
gönüllüğü de üstleniyorlar? Dernek 

Abide-i Hürriyet Caddesi,  
No: 118/2 Şişli-İstanbul 
adresine ulaştığımızda bizi 

70 yıllık İSD’nin 50 yıllık emektarı, 
dernekle özdeşleşen Vatan Efendioğlu 
karşıladı. Biz de kendisine hem kendi-
sinin, hem derneğin hem de fotoğraf-
larıyla dernek duvarlarını güzelleştiren 
Murat Sertoğlu, Hamit Saracoğlu, 
Ahmet Tevfik Yücesoy, Emin Erkul, 
Selahattin Adil, Mübin Boysan, Orhan 
Günsav, Musa Tebi, Muzaffer Özsoy… 
gibi isimlerin öyküsünü sorduk:

İstanbullu olsun olmasın birçok 
satranççı sizi tanıyor ama biz yine de 
sizi sizin tümcelerinizle tanıyalım. 
Kimdir Vatan Efendioğlu?

1948 Trabzon doğumluyum. Eşim 
ev hanımı. 28, 42 ve 43 yaşlarında ol-
mak üzere üç oğlumuz var. Küçük oğ-
lumuz bilgisayar öğretmeni, büyükler 
ticaretle uğraşıyor.

Peki, İSD’de çalışmaya başlamanız 
nasıl oldu?

1950’lerde İstanbul’a geldik. Ağa-
beyim Nevzat Süer’le tanışıyordu. 
Onun aracılığıyla 1963’te dernekte ça-
lışmaya başladım. 

1963’ten 2013’e tam yarım asır ol-
muş, yüzyıl değişmiş. Siz geçen, de-

başkanlığı insanlara ne kazandırıyor? 
Dernek başkanlığının hiçbir ekono-

mik getirisi yok doğru! Hatta tam ter-
sine pek çok başkan yeri gelmiş cebin-
den derneğe para aktarmış, yeri gelmiş 
derneğin kirasını ödemiştir. Derneğin 
onlara tek getirisi ise elbette saygınlık 
olmuştur, çünkü derneğimiz gerçekten 
çok saygın ve satrancın saygın isimleri-
ne de her zaman ev sahipliği yapmıştır.

Başkanlar demişken, her başkan 
kendine özeldir ve sizin de her baş-
kanla anılarınız vardır. Fakat Musa 
Tebi’yle ilgili anlatılan bir seçim öy-
küsü var. Mutlaka siz de buna tanık-
sınızdır. Olayı sizden dinleyebilir 
miyiz?

Başkanlık seçimi. Musa Tebi de 
aday. Oylar kullanılıyor, sayılıyor, so-
nuçta kullanılan oy sayısı seçmen sa-
yısından bir eksik çıkıyor. Bir daha sa-
yıyorlar, durum değişmiyor. Sonradan 

o

o
o

İSD (İstanbul Satranç Derneği) "İstanbul Türk Şatranç Klubü” ismi ile 5.6.1943 yılında kuruldu. Türkiye’de kurulan ve günümüze kadar hiç 
ara vermeden faaliyetini sürdüren ilk resmi satranç kuruluşu oldu. 

Faaliyetlerini önce, Serkidoryan salonlarında ve sonra Tokatlayan İş Hanı’nda, 1945 Mayıs ayında Taksim Belediye Gazinosu’nda sürdürdü.

1943 yılında 400 civarında üyesi vardı. (1943 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde İstanbul’da kayıtlı 7000 seçmen bulunuyordu).

Vatan Efendioğlu

    fyilmazmavikale@gmail.com
FIDE Hakemi
Fatma Yılmaz
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anlaşılıyor ki Musa Tebi, “oy kullansa 
kendine verecek, kendine oy verse ayıp 
olacak” düşüncesiyle oy kullanmamış!

Derneğe kimler geliyor?
Gelmeyen yok! Herkes geliyor! 

Aklınıza satranç adına kim geliyorsa 
hepsinin az ya da çok yolu düşmüştür 
derneğe. Günümüzde ise Suat Atalık, 
Ateş Ülker, Mert Erdoğdu, Hasan Kı-
lıçaslan sıkça gelenlerden.

Dünya çapında tanınan satranççı-
lardan gelen oldu mu?

1960-61 yıllarında Dr. Max Euwe, 
1975, Lothar Schmidt (1972-Fischer-
Spassky maçının hakemliğini de ya-
pan Schmidt, Yedinci Balkan Satranç 
Turnuvası’nın da hakemliğini yapmış-
tır.) 1977’de Korchnoi geldi ve spor 
yazarlarında simultane verdi. Dernek-
te de 6-7 oyuncuyla yıldırım oynadı. 
1978, László Szabó geldi ve simultane 
verdi. 1982, Karpov eşiyle derneği ziya-
ret etti. 1984, Sosonko simultane ver-
di. 1990, Adorian ve Gufeld seminer 
verdiler. 2010, Aronian geldi, yıldırım 
oynadı. Shakhriyar Mamedyarov, Az-
maiparashvili derneğimize geldi.

Satrancın önde gelen isimlerine 
ev sahipliği yapan, kendi satranççı-
larımıza karşı adeta bir okul görevini 
üstlenen derneğin giderleri nereden 
karşılanıyor? 

Üyelik sistemi ve üyeler-
den elde edilen aidatlar var. 
Zaman zaman turnuvalar ya-
pılıyor, katılımcılardan alınan 
katkı payının bir kısmı turnu-
va masraflarına harcanırken 
bir kısmı derneğe kalıyor ama 
bunlar yeterli değil! Bunların 
dışında da bağışlar var. Öyle 
böyle 70 yıldır yaşamını sür-
dürüyor işte. 

Derneğin kaç üyesi var ve 
üyeler ne kadar aidat ödü-
yorlar? Tam bilmiyorum ama 
binlerce vardır. Üyelik aidatı 
10 TL ve bunu ödeyenlerin 
sayısı ise sanırım 150’yi geç-
mez.

Aktif olan üyelerin derneğe gelme 
sıklıkları nedir? 

Değişmekle birlikte genel olarak 
günlük 30 kişi geliyor. Bu sayı hafta 
sonlarında artıyor. Turnuva zamanı ise 
60-70’i buluyor.

Bu 70 yıllık süre içerisinde dernek 
hiç kapandı mı?

Yasal olarak kapanmadı ama 1981’de 
derneğin de olduğu bina yanınca der-
nek de 8-10 ay kadar kapalı kaldı.

Peki, bu süreçte kaç adres değiştir-
di?

Benim çalıştığım ilk adres: Sakız 
Apartmanı, ABD Konsolosluğu yanı, 
Tepebaşı

İkincisi: Lyon Fransız binasının 
giriş katı. Orada 1978-1981 yılları ara-
sında kaldık. Yangın çıkınca zorunlu 
olarak dernek de taşındı.

Üçüncüsü: Ağca Cami Sokak. 
1981’den 1987’e kadar da orada kaldık. 

Dördüncüsü: Burası! Şubat 
1987’den beri de buradayız.

Bunca satranççının içinde işinizi 
gücünüzü bırakıp satranç oynayasınız 
geliyor mu? 

İşi gücü bırakıp oynamak olmuyor 
elbette ama yeri geliyor oynuyorum, 
yeri geliyor hem servise bakıp hem ha-
kemlik yapıyorum.

Bu güzel söyleşi için okuyucuları-
mız adına çok teşekkür ederiz.


