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32 yıllık Gambit Satranç’ın Kurucusu

Savran Tekeli

"Satrançta sportmenlik, etik değerler sonuçtan
daha öncelikli olmalıdır."

Fatma Yılmaz
FIDE Hakemi
fyilmazmavikale@gmail.com

Biz sizi Gambit Satranç’ın kurucusu, satranç eğitimcisi olarak tanıyoruz. Yetiştirdiğiniz yüzlerce satranç
öğrencisinde sizi görmek de çok güzel! Ayrıca matematik öğretmenisiniz
ve bu yönünüzle de binlerce gencimizin hayatına yön vermişsinizdir. Bütün bunların detaylarını sizden dinleyelim. Kısacası, eğitimiyle, satranç
sevgisiyle, öğretmenliğiyle kimdir
Savran Tekeli?
2 Nisan 1936’da Fethiye’nin
42 km uzağında bir dağ köyü olan
Gürme’de doğmuşum. İlkokulu köyümde bitirdim.1949’da Antalya Aksu
Köy Enstitüsü’ne girdim. Evliyim, 4
çocuğum, 6 torunum var. Oğlum satranç eğitmenliği, kızlarımdan biri de
satranç hakemliği yapıyor. Torunlarım
da satranç oynar ama sadece Taylan
Can Tekeli’nin çeşitli şampiyonlukları
var.
Satranca kimin aracılığıyla ne zaman başladınız?
Satranç sporunu arkadaşlarımdan
öğrendim. Altlığı tebeşirle beton zemine çizer, kartondan yaptığımız figürlerle oynardık. 1955’te Balıkesir
Necati Eğitim Enstitüsü’ne girdim.
Okul müdürümüz rahmetli Adnan
Çakmakçıoğlu hem bir şair, hem de
satranç sevdalısı idi. Okulumuzun lokalinde bir adet satranç takımı vardı.
Erken kapan oynardı. Bazen öğle paydosunda başlayıp bitiremediğimiz oyun
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Savran Tekeli Feshane'de düzenlenen İstanbul Satranç Festivalı turnuvasında
yüzünden derse geç kalıp azar işitirdik.
1958’e kadar sıramız geldikçe oynayabildiğimiz o tek takımla satranç sevgimiz sürdü.
1958’de Gümüşhane’nin Torul
Ortaokulu’na atandım. Orada da Memurlar Lokali’nde satranç sevgimizi
sürdürdük. 1959 Haziranında asker
oldum. Askerlikte Mamak Muhabere
Okulu’nda Öğretim Kurulu’nda görevliydim. Aynı zamanda Elektronik Astsubay Okulu’nda matematik
öğretmenliği yaptım. Satranç oynamaya orada da devam ettim. Ancak
üstlerimizle oynarken onlara karşı kazanmamaya dikkat ediyorduk. 1960’ta
terhis oldum arkasından da Ağrı Doğubeyazıt Ortaokulu’na atandım. Önceki
yerlere göre Doğubayazıt’ta satranç
daha yaygındı. Memurlar Lokali’nin
yanısıra kahvelerde de satranç oynanırdı. Oranın güzel bir satranç geleneği

vardı, vezir istendiğinde de uyarı yapılırdı.
1963 yılında Antalya Elmalı
Ortaokulu’na atandım ama Elmalı’da
satranca ilgi yoktu. Ertesi yıl Finike
Ortaokulu’na müdür olarak atandım.
Okul müdürlüğümde başta satranç
olmak üzere tüm spor dallarına, sanat
etkinliklerine öğrencilerimi teşvik ettim. İlçenin tüm öğretmenlerinin desteğiyle Türkiye Öğretmenler Sendikası
(TÖS) Şube Başkanlığına seçildim.
Bu görevim sırasında TÖS Lokali’nde
satranç takımları bulundurarak bu sporun yaygınlaşmasına katkı sağlamaya
çalıştım. O sırada hem satranç hem
briç sevdalısı (uzun yıllar Cumhuriyet
Gazetesi’nde Briç sayfası yazarlığı yapan) Cumhuriyet Savcısı Şiar Yalçın
komşumuzdu, onunla fırsat buldukça
satranç oynardık. Şiar Yalçın’la oyunlarımızdan en büyük kazancım satrancın
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yorum ki.” diye yanıtladım. Dönüşte bilen öğrencilerimin olduğunu öğrendim.
Onlar bana öğrettiler, ben diğer bilmeyenlere öğrettim. Şimdi ilkokul birinci sınıfların öğrendiği notasyonu ben
40 yaşımda öğrenmiş oldum. Suadiye
Lisesi’nde çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdürdük. Dönemin satranç
ustalarından Feridun Öney, Turhan
Yılmaz, Gülümser Yılmaz Öney,
Can Yurtseven, Ali İpek gibi dostları
çağırarak öğrencilerimizle simultane
oynamalarını sağladım.

Hou Yifan Gambit Satranç Merkezi'ni ziyaret ettiğinde, küçük öğrencilere birlikte.
sportif yanının değil, eğitim yanının
önemli olduğu idi.
1967’de İstanbul Anadoluhisarı Ortaokulu’na atandım. Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Anadoluhisarı şubesinde satranç sporu çok
öncelikliydi. O yıllarda rahmetli Can
Yücel Kandilli’de oturuyordu. Lokalimizde sıkça buluşur satranç oynardık. Can Yücel’den satranç dışında
öğrendiklerimi anlatmaya sayfalar yetmez. Anlattığı öyküler, fıkralar bile kültürel yönden bana çok şey katmıştır.

yıllarda Cumhuriyet Gazetesi’nin düzenlediği Liselerarası Satranç Turnuvalarının teknik toplantısına katıldım.
Rahmetli Nevzat Süer “Sizin öğrenciler
yazmasını biliyorlar mı?” diye sordu.
Ben “Bizim öğrenciler lisede okuyor.”
dedim. “Hamleleri yazmayı biliyorlar
mı?” diye soruyu yineledi. “Ben bilmi-

İlk yıllarda son sıralarda yer alan
okul takımı 1980’li yıllardan itibaren
kızlar ve erkeklerde Galatasaray, Kadıköy Anadolu, Saint Joseph, İstanbul
Erkek, Alman, Darüşşafaka, İtalyan,
Saint Benoit, Robert Kolej gibi üst düzey eğitim veren liseler arasında yıllarca şampiyonluklar kazandı. Basında bu
başarıları okuyan öğretmen arkadaşlar satranç kolunun kuruluşuna karşı
çıktıkları için özür dilediler. O dönemin federasyon başkanı Muzaffer Paşa
ve yönetim kurulu üyeleri okulumuza
kutlama ziyaretinde bulundular. Okul
yönetiminden bu başarılarda katkımın
olduğunu belirten bir satırlık kutla-

1970’te Suadiye Ortaokulu’na
atandım. Orada da çevredeki kahvelerde satrançseverlerin bulunduğunu öğrendim. Bu arkadaşlara ben de
katıldım. 1976’da Suadiye Lisesi’nde
satranç kolunun kurulmasını önerdim,
tüm öğretmenler karşı çıktı. Bazıları o zaman tavla, 66 kolu da kurulsun
dedi, hatta satranç komünist sporudur
bile dediler. O kadar çok konuştum ve
o kadar inatçıydım ki sonunda “Lanet
olsun, peki kurulsun!” dediler. Okul yönetiminin değil öğrencilerimin maddi
katkılarıyla satranç takımları ve saatleri sağlayarak çalışmalara başladık. O
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ma
almadığımın
üzüntüsünü hala yaşarım.

Satranç turnuvalarında kullanılan
satranç takımlarının
model karmaşıklığından dolayı 1982
yılında satranç takımı üretmeye karar
verdim. Hem eğitim hem üretimle
bu spora katkı sağlamak beni mutlu
ediyordu. Aynı anda
Gambit
Satranç
Merkezi’ni kurdum.
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Peki, bu süreçte çok başarılı, çok
yetenekli dediğiniz
öğrencileriniz oldu
mu?

Öncelikle şunu
söyleyeyim, satranca madalya gözüyle
bakmıyorum. Satranç zaten çocuklara zihinsel olarak
çok şey kazandırıyor
bunun üstüne bir
de madalya olursa
elbette güzel olur.
Benim de başarısını
madalyalarla süsleyen öğrencilerim
1984
yılınoldu. Şu anda heda emekli oldum.
men aklıma gelenÖğrencilerimden
Gambit
Satranç
Merkezi
İstanbul
takım
birinciliği
kupasıyla
Soldan
sağa
üst
sıra:
Cahit
Türler: Hakan Erdoğan
Hakan
Erdoğan
(1991 Türkiye Şamkoğlu, Savran Tekeli, Can Yurtseven, Murat Pamuk. Alt sıra: Çetin Sel, Can Arduman
üniversiteli olmuşpiyonu), Burcu Can
tu. Birlikte Suadiye
öğrencilerime aldıkları madalya, kupa (20 yaş altı Türkiye şampiyonu), İlker
Lisesi’nin satranç başarısını sürdürmek
ve ödüllerden çok daha önemlisinin Arısoy (12 Yaş altı Türkiye üçüncüsü).
için okul yönetimine başvurduk. Kabul
eğitimlerine, mesleki başarılarına, ruh Bayan satrancımızın önde gelen isimedildi. Bir süre sonra, “Emekli olan bu
ve beden sağlığına katkısının oldu- lerinden Aslı Bayrak da benim öğrenarkadaş, hiçbir maddi beklentisi olmağu bilincini vermeyi ilke edindim. Bu cim.
dan neden hala çalışıyor?” biçiminde
ilkeye kendim de uyduğum için çok
olumsuz yorumlardan rahatsız oldum.
mutluyum. Anlaşmalı beraberliğin o
Ön plana çıkan öğrenciler demişBu nedenle çalışmayı durdurdum. 1980
turnuvadaki diğer sporculara haksızlık ken, bazı antrenörlerimiz ne yazık ki
yılında İstanbul Satranç Derneği üyesi
olduğunu düşünüyorum. Ben hiçbir kendilerince parlak gördükleri öğrenolmuştum. Bu üyeliğim satranç emekmaçımda anlaşmalı beraberlik yapma- cileri başka antrenörlerin elinden alçileri ile yakından tanışmamı sağladı.
dım.
maya çalışıyor. Bunu etik bulmuyorum.
Daha sonra İSD başkanlığına seçildim.
Gambit
Satranç
Merkezi… Önemli olan birilerinin öğrencilerini
Başkanlığım sırasında yoğun turnuvalar
düzenleyerek ve üye sayımızı arttırarak 1982’den 2014’e… dile kolay tam 32 kendisine yönlendirerek başarılıymış
bu sporun yaygınlaşmasına katkı sağ- yıl! Bu kadar uzun sürede ayakta kal- gibi gözükmek değil. Önemli olan satranca ilgisi olan çocukları fark edip onlamaya çalıştım. Sonraki yöneticiler- mayı nasıl başardınız?
ları satranç dünyasına kazandırmaktır.
den, seni örnek almaya çalışacağız gibi
Satranç takımlarında, saatlerinde
ödül değerinde sözler duymak beni çok
Sizinle ilgili olarak görüş sordubelli bir standart yoktu. Bu nedenle
mutlu etmişti.
1982’de Gambit Satranç’ı kurmuştum. ğum satrançseverler, yukarıda söyEmeklilikten sonra çeşitli okullar- Temel hedefim de satranç malzeme- lediklerinizi kanıtlarcasına “Birçok
da (Turhan Mediha Tansel, Yeşilbahar, si üretmekti. Ancak 1990’da Dünya derece yapmış satranç oyuncusunu
Zihni Paşa, 30 Ağustos, 23 Nisan Zeh- Yaş Grupları yarışması için Polonya’ya henüz çocukken keşfetmiş, yetiştirra Hanım, Gökdil, Özel Sezin, Özel gönderildim, çocuklarımız orada başa- miş ve satranç dünyasına kazandırKoç, Çağrı Bey Bilfen, Kalamış, Le- rısız olunca kendimi sorumlu hissettim mıştır. Uzun yıllar satranç kulübünü
man Kaya, Özel Parmak Çocuk) okul- ve yurda dönüşte yer tutarak Gambit maddi ve manevi fedakarlıklarda bularındasatranç eğitimi verdim. Bu okul- Satranç Merkezi olarak satranç eğiti- lunarak açık tutmuş, satranca gönül
larda önemli dereceler elde ettik. Ama mine de başladık.
verenlerin uğrak yeri olmasına imkan
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söylemek istersiniz?
Türkiye Satranç
Federasyonu
tarafından 1990 yılında
Polonya Varşova’da
Dünya Yaş Grupları
Şampiyonası’na katılan takımımızın kafile başkanlığı görevine getirildim. Bütün
giderleri oyuncuların
aileleri karşıladı, kendi giderlerimi de ben
cebimden karşıladım.
Bu turnuva seyahati
boyunca satranç dışında çok kazanımlarımız oldu. SergiSavran Tekeli atölyesinde satranç takımı üretiyor
ler, müzeler gezdik,
sağlamıştır.” dediler. Peki, siz fark et- sosyal yapının nasıl olması gerektiğini
tiğiniz çocukları satranç dünyasına öğrendik, doğanın nasıl korunduğunu
kazandırmak için kimlerden destek gördük, Kasparov’la tanıştık. Satrançaldınız? Kimler Gambit Satranç’ta çıların bu spora verdikleri önemi algıladık. Bu etkinliğin izlenimlerini TSF’ye
eğitmen olarak size destek sundu?
rapor ettim.
Hakan Erdoğan, Azeri Fikret SideBiz sizi daha çok eğitmen olarak
ifzade, Azeri Elçin Esedov, Ziya Nutanıyoruz
ama oyunculuk ve hakemhov. Hayri Özbilen’in para almadan
lik
yönünüz
de var bildiğimiz kadasunduğu desteklerin ise haddi hesabı
rıyla.
yok.
Çalışmalarınızı hep aynı adreste
mi yürüttünüz?
Hayır ne yazık ki… Başlangıçta eğitim amaçlı kurulmadığımız için bir yer
yoktu, 1991’de yer tutarak eğitime başladık. Her tuttuğumuz yerde ancak 3-4
yıl kalabildik. Malum satrançtan çok
kazanma şansınız yok. Çok kazanamayınca kira, giderler her şey sorun. 3-4
adres değişikliğinden sonra doğrudan
kendimize ait bir yer olması düşüncemizden vazgeçerek dershanelerle çalışmaya başladık ama aslında gönlümden
geçen Gambit Satranç’ın yeniden kendi bağımsız yerine kavuşmasıdır.
Yurtdışında Türkiye’yi temsil eden
grubun sorumlusu olduğunuzdan
söz ettiniz? Bu görevinizle ilgili neler
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Evet, dediğiniz gibi satrançta ben
kendimi daha çok eğitimci ve yönetici
olarak görsem de oyunculuk ve hakemliğim de var ama oyunculuğum üst düzeyde değil. Ancak oyunculukta edindiğim deneyimlerden öğrencilerime
aktarma konusunda yarar görüyorum.
Hakemlik konusuna gelince evet, hakemlik belgem var ama hiç hakemlik
yapmadım.
Dünya satrancından beğendiğiniz
isimler?
Max Euwe, Karpov, Anand.
Saydıklarınız içerisinde sizce satrancın en büyük ismi kim?
Karpov!

Neden Karpov?
İyi oyunculuk hele hele de dünyanın
en iyi oyuncusu konusu tartışma
götürür elbette. Üstelik bu dönemden
dönemede değişir. Benim favori satranççımın Karpov olmasının nedeni
ise onun oyunculuğunun çok ötesinde.
Kendisiyle tanışma şansım oldu. Tam
bir beyefendi. Çok az insanın, kendi
alanında dünyanın zirvesinde olup da o
kadar alçakgönüllü olabileceğini düşünüyorum.
Yerli oyuncularımızdan sizin açınızdan en iyiler desem…
Satrancın en iyileri demem doğru
olmayabilir ama benim açımdan Ateş
Ülker, Salih Muratoğlu ve Can Arduman satrançta örnek alınacak dostlar.
Geçmişi şöyle biz düşünürseniz satranç nereden nereye geldi?
Daha da ileriye gitmesi için neler yapılmalı?
Türkiye’de satranç mülki amirler tarafından kumar sayılırdı, bundan kurtulduk. Ülkemiz bölgelere ayrılarak baş
antrenörler sağlanmalı. Satranç kitaba
çok dayalı. Her geçen gün kitap artışı var. Bu yayınlar bir kurul tarafından
denetimden geçmeden yayınlanmamalı. Klasik turnuva biçimlerinin yanısıra yeni modeller yaratılmalı. Örneğin
50 masa üzerinden İstanbul- Ankara,
İstanbul-Anadolu Yakası-İstanbul Avrupa Yakası, Dede-Anne-Baba-Çocuk
Takım Turnuvaları gibi. Spor kulüplerinin tamamında satrancın kabul edilmesi için çaba gösterilmeli.
Türkiye satrancından kimleri tanıyorsunuz? Ve tanıdıklarınızla ilgili
neler söylemek istersiniz?
Son zamanlarda öne çıkanlardan
ismen tanıyıp şahsen tanımadıklarım
var. Eskilerden Nevzat Süer, Suat Atalık, Ateş Ülker, Can Arduman, Can
Yurtseven, Ali İpek, Suat Soylu, Yazar
olarak Ümit Ünkan, Selim Palavan.
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Yönetici olarak da Celil Layiktez ve
kahraman Olgaç. Satrançta ün yapmış
ama bu spora yanlış yaklaşanlar var.
Ama bunları isimlendirmenin yararı yok. Ülkemiz satrancına yayın yolu
ile katkıda öncülük eden Yayınevi ise
İnkılap’tır.
Adlarını saydığınız sporcularımız
o dönemde hangi yarışmalarda oynuyorlardı?
Çok
sayıda
turnuvada
oynayamıyorlardı ne yazık ki! Çünkü
çok sayıda turnuva yoktu. Olanların
başında ise ulusal düzeyde Türkiye
Şampiyonası’nı, uluslararası düzeyde
ise Olimpiyadları ve Balkaniadları sayabiliriz.
Üst düzeyli oyuncu değilim
dediniz fakat oyuncusunuz da sonuçta. Çok istemenize rağmen sizin katılamadığınız turnuvalar var mı?
Olmaz olur mu?
Neden katılamıyorsunuz peki?
Zaman! Zaman yetmiyor ne yazık ki. Yetmeyen zamanda insan önce
kendi zevklerinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Uygunsuz zaman koşulları
nedeniyle bazı turnuvalara istediğim
halde katılamıyorum.
Turnuvalarda oynayamamak dışında satrançla ilgili yapmak isteyip
de henüz yapamadıklarınız var mı?
Satranç kitap projelerim var, henüz
gerçekleştiremedim. Bunlar: Satranç
Merdiveni Basamak 1 ve Hamle sayısı
verilmeyen problem kitabı
Kitap demişken benim TSF yöneticilerine ya da TSF nezdinde Yayın
Kurulu’nda olan sizlere bir önerim
var: Satranç kitaba dayalı bir spor.
Son zamanlarda da satrançla ilgili
çok kitap basılıyor ama bunların birçoğu denetimden uzak. Sanki çoğu
da ticari amaçla basılıyor. TSF ya da
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sizler baskı öncesinde bu kitapları
incelemeli ve uygun gördüklerinizi
tavsiye etmelisiniz. Belki yine çok
sayıda basılacak ama hiç değilse
sizler uygun olanla olmayanı ayırmış
olacaksınız. Kitap almak isteyenler de
zamanla TSF önerisini dikkate alarak
kitap almaya yöneleceklerdir. Bu da
beraberinde hem yazılan kitapların
kalitesini yükseltecek hem de iyi kitapla
okuyucuyu bir araya getirecektir.
Yayın Kurulumuza önerileriniz
için teşekkür ederiz. Sözünü ettiğiniz
tarzda bir inceleme daha önce bizlerin
de gündeminde yer almıştı. Önerinizi
de dikkate alarak konuyu bir kez daha
gündeme getirir değerlendiririz.
Peki, satrancın diğer üyelerine,
satranççılara, ailelere, eğitmenlere,
yöneticilere önerileriniz var mı?
Satranççılara öğütlerim: Madalya
ve kupaların değil satrancın diğer
yararlarının çok daha öncelikli
sayılması.
Ailelere önerim: Çocuklarınıza
sevmedikleri bir besini sevdirmek için
gösterdiğiniz aynı çabayı satranca uzak
durması halinde de harcayınız. Siz de
satranç öğreniniz. Evinizde bir masada
daima hazır bir satranç takımı bulunsun.
Eğitmenlere önerim: Şu ana kadar
yazdıklarımı okusunlar. Satrançta tamlık özelliğini uygulasınlar. At L gider
demesinler, bulunduğu kare dahil dört
içinde L biçiminde hareket eder desinler. Şahın değeri sonsuz demesinler.
Sportmenliğin sonuçtan daha öncelikli olduğunu bilsinler. Satranç bir savaş
oyunudur demesinler.
Yöneticilere önerilerim ise “satrancın temel ilkesi olan dokunulan taşın
oynanması gerektiği” kuralıdır. Bu nedenle bir taşa dokunmadan önce enine boyuna ölçüp biçmek gerekir çünkü
yanlış taşa dokunduktan sonra iş işten
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geçmiştir artık. Yöneticilik de satranç
gibidir. Bir söz, bir karar vermeden
önce kılı kırk yarmak gerekir. Kılı kırk
yararak verdiğimiz kararların, sözlerin
de arkasında durmalıyız. Tersi durum
hem yöneticileri hem de hedef kitleyi
zor duruma sokar ki bu da kimsenin
tercih etmediği bir sonuç.
Pek çok zamanınızı alan, hayallerinizi süsleyen,şöyle olsaydı daha iyi
olurdu dediğiniz, bu kadar sevdiğiniz
satranç size neler kazandırdı?
Hız, hoşgörü ve benden farklı düşünenlere saygı duymayı kazandırdı.
Çalıştığım kurumlardaki üst ve astlarımla davranışlarımı düzenledi. Bu dediklerim, en güzel tanımını ise Hakan
Erdoğan’ın annesinin cümlelerinde
buldu. Hakan Erdoğan henüz 10-12
yaşlarındayken annesi “Hakan satranca
başlamadan önce biz tartışıyorduk ancak her tartışmamız kavgayla bitiyordu.
Satranca başladıktan sonra da tartışıyoruz. Şimdi ise tartışmalarımız anlaşmayla bitiyor.” demişti. Ayrıca burada
İsmet Paşa’nın torunu Hayri İnönü’nün
de bir sözünü eklemek isterim. Bir dönem oğlu Münci İnönü’ye satranç dersi
vermiştim. Hayri İnönü’nün bir konuşmasında Münci’ye satranç aracılığıyla
centilmenliği öğrettiniz.” demesi benim açımdan inanılmaz derecede sevindiriciydi.
Kısacası satranç kavgayı değil,
anlaşmayı; kibiri değil, centilmenliği
öğretiyorsa, insanlar da bunların farkındaysa ne mutlu bizlere!
Son olarak satranç dışı hobileriniz
desem?
Müzik dinlemeyi, yürüyüş ve spor
yapmayı çok severim.
Söyleşimizin sonunda okuyucularımız adına çok teşekkür ediyor, size
bol müzikli, yürüyüşlü, sağlıklı uzun
bir ömür diliyoruz.

