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2015 Türkiye Görme Engelliler 
Şampiyonası 26 Ocak - 1 Şubat 2015 
tarihlerinde yapıldı. 

Görme Engelliler Spor 
Federasyonu’nun 2015 çalışma takvi-
minin ilk etkinliği olan Türkiye Görme 
Engelliler Satranç  Şampiyonası,  An-
talya Kemer’de Genel, Kadınlar, Genç-
ler ve Yıldızlar olmak üzere dört kate-
goride düzenlendi. 

2015 Türkiye Görme Engelliler 
Şampiyonası'nın  ilk turu GESFE Baş-
kanı Abdullah Çetin ve TSF Başkanı 
Gülkız Tulay'ın başarı dileklerinin ar-
dından 26 Ocak 2015 saat  16.00'da 
başladı.

Beş gün süren şampiyonada  Genç-
lerde 49, Yıldızlarda 38, Kadınlarda 66, 
Genelde 229 sporcu yarıştı. Yarışma 
sonunda kadınlarda, genelde, gençler-
de ve yıldızlarda bireysel sıralama ilan 

edilirken, aynı  kulüp adına yarışan üç 
genel, bir kadın ve bir genç sporcunun 
puanları toplanarak takım sıralaması da 
ilan edildi.  

Bireysel sıralamaların kadın sırala-
masında Zeynep Güleryüz beşinci kez 
şampiyon olurken, geçen yılın altıncısı 
Merve Köylü ikinci, geçen yılın seki-
zincisi Fethiye Gülastı üçüncü oldu.

Genel sıralamada Deniz Uğur 
üçüncü kez şampiyon olurken geçen 
yılın yedincisi Ünal Dönmez ikinciliğe 
yükseldi. Genel olarak görme engellile-
rin eski şampiyonları yerlerini gençlere 
devrederek çok daha alt sıralara dü-
şerken geçen yılın şampiyonu emektar 
Mümin Aksu bu yıl üçüncü oldu.

Gençler kategorisinde ise geçen 
yılın üçüncüsü Süleyman Saltık şam-
piyonluk koltuğuna yerleşirken geçen 
yılın dördüncüsü Ümit Selçuk ikinci, 

geçen yılın on beşincisi Tayfun Kuş ise 
üçüncü oldu.

İki yıldır düzenlenen Yıldızlar ka-
tegorisinde ise Şampiyon değişmedi 
ve Hüseyin Cem Cengiz 7 turda ka-
zandığı 6,5 puanla yeniden şampiyon 
olurken yarışmaya bu yıl ilk kez katılan 
Emre Eren Balcı ikinci, İsmail Uysal 
üçüncü oldu. 

Takım sıralamasında ise iki büyük 
şehir arasındaki çekişme bu senelik 
başkent lehine sonuçlandı: Ankara Al-
tınokta şampiyon, İstanbul Altınok-
ta ikinci, Ankara Çankaya Belediyesi 
Görme Engelliler Spor Kulübü ise 
üçüncü oldu. 

Yarışma 1 Şubat 2015 tarihinde 
dereceye giren sporculara ve kulüplere 
ödüllerinin verilmesinin ardından son 
buldu. 

Görme Engelliler
Türkiye Şampiyonası

Bireyselde, Deniz, Güleryüz, Saltık, Cengiz şampiyon! Takım sıralamasında ise Ankara Altınokta Şampiyon, 
ikinci İstanbul Altınokta üçüncü Çankaya Belediyesi  

Şampiyon Uğur Deniz ve turnuva ikincisi Ünal Dönmez GESFED yöneticileriyle

fyilmazmavikale@gmail.com
FIDE Hakemi
Fatma Yılmaz
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2015 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası

Genel  Kategori Final Sıralamada İlk On

Sıra Soyadı Adı UKD Puan

1 Deniz Uğur 1843 7½

2 Dönmez Ünal 1810 7

3 Aksu Mümin 1792 7

4 Karaköseli Şefik 1608 7

5 Kurnaz Soner 1504 7

6 Dal İbrahim 1624 6½

7 Solak Yusuf 1585 6½

8 Ev Emre 1594 6½

9 Güngör Gökhan 1723 6½

10 Boztepe Süleyman 1710 6

Kadınlar Final Sıralamada İlk On

Sıra Soyadı Adı UKD Puan

1 Güleryüz Zeynep 1309 7

2 Köylü Merve 1089 6

3 Gülastı Fethiye 1061 5½

4 Akbulut Merve 1160 5½

5 Gürses Bahar 1323 5

6 Eryılmaz Hediye 0 5

7 Kurbetoğlu Yeşim 1127        5

8 Çetintaş Huriye 0 5

9 Görmez Saadet 1127 5

10 Bulut Tülay 0 5

Zeynep Güleryüz, Merve Köylü, Fethiye Gülastı GESFED Yöneticileriyle

Gençler Final Sıralamada İlk On

Sıra Soyadı Adı UKD Puan

1 Saltık Süleyman 1523 7

2 Selçuk Ümit 1228 6

3 Kuş Tayfun 1222 6

4 Ergüleç Cüneyt 1272 5

5 Kıran Bünyamin 1230 5

6 Balcı Seyit 1290 5

7 Polat Burak Koray 1142 5

8 Çolak Recep 1136 5

9 Maviş Üzeyir 1125 5

10 Selçuk Emre 1084 4½

Gençlerde ilk üç

Şampiyon Ankara Altınokta Spor Kulübü



HABER

38

Ağustos 2015MK

Takım Sıralaması Final Sıralamada İlk On

Sıra Kulüp Adı Puan Bh1

1 Ankara Altınokta S.K. 30 168,5

2 İstanbul Altınokta S.K. 30 168

3 Çankaya Belediyesi  GESK 29,5 170,5

4 Boğaziçi Engelliler S.K. 27 167

5 Denizli  GESK 24,5 156,5

6 Gençlerbirliği  GESK 24 142

7 Selçuklu  GESK 23,5 144

8 Manisa  GESK 23 157

9 Engelsiz Akademi S.K. 23 151,5

10 Kayseri  GESK 23 143

Şampiyona Üçüncüsü Çankaya Belediyesi

Yıldızlar Final Sıralamada İlk 0n

Sıra Soyadı Adı UKD Puan

1 Cengiz Hüseyin Cem 1236 6½

2 Balcı Emre Eren 0 5½

3 Uysal İsmail 1038 5

4 Dönmez Muhammed 1166 5

5 Muslu Emrullah 1042 5

6 Sayılı Yusuf 0 5

7 Özgür Arda 0 5

8 Kayalı Furkan 1094 5

9 Büken Ahmet 0 5

10 Muslu Ali 0 4½

Yıldızlar ve Satranç Branş sorumlusu Kamil Çam

Şampiyonadan analizli oyunlar:

Ünal Dönmez - Şefik Karaköseli

(Analiz: Ünal Dönmez)

Görme engellilerin satranç yaşam-
ları, gören satrançseverlere göre daha 
yavaştır. Nitekim içinde bulunduğumuz 
engel hali çalışmalarımızı olumsuz yön-
de etkileyebiliyor özellikle büyük kay-
naklardan (kitaplardan) yararlanamı-
yoruz. Böyle olunca da analiz gücümüz 
bir noktada sınırlı kalabiliyor. Analiz ve 
oyun gücümü bilsem de severek takip 
ettiğimiz Mavikale’de yazma düşüncesi 
beni heyecanlandırdı ve Türkiye ikincisi 
olarak kendi oyunumu ve Türkiye Şam-
piyonu Uğur Deniz’in bir maçını analiz 
ettim. Ancak analizlerim bu bilgiler ışı-

ğında okunmalı ve değerlendirmelerin 
gücümüz oranında olduğu göz ardı edil-
memelidir.

26- Ocak 1 Şubat tarihleri arasında 
Antalya’da yapılan Görme Engelliler 
Türkiye Satranç Şampiyonasının 4. tu-
runda karşılaştığım basit ama en beğen-
diğim karşılaşma bu oyun olmuştu 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.0-
0 Bg4 Siyahın bu hamlesinden sonra 
biraz da ezber kurbanı satranççılar ol-
duğumuzu bir kez daha anımsıyorum 
çünkü Beyazların 3.Bb5’ten sonra ya 
Nf6 ya da 4...a6 sürüşünü bekleriz. 5.h3 
teoride ne var pek bilmiyorum ama sor-
gulanmasını hissettim, bu sebepten daha 
merkezde bir girişimim olmadı 5...h5 
Özel klasik agresif Siyah hamlesi 6.c3 a6 

7.Bxc6+ bxc6 8.d4 buraya kadar doğru 
oynadığımı hissediyorum baskıcı g4 Fi-
linden de kurtulursam rahatlayacağım. 
Klasik olan merkez kavramını uyguladı 
Beyazlar. Artık Siyahın her hamlesinde 
f3 Atını kırmaması durumunu hesap-
lamam gerektiğini biliyorum 8...Qf6 
Evet, beklenen an sanırım geldi dedim, 
rakibimin hırçın ve agresif tutumların-
dan etkilensem de yaklaşık 20–25 da-
kika düşündükten sonra bu vezir ham-
lesinden çok da korkmamak gerektiği 
sonucuna ulaştım ve şöyle bir yol bul-
dum: 9.hxg4 hxg4 10.Ng5 Qh6 11.f4 
Qh2+  Siyahın hamlesinde 11... g3 sü-
rüşüne 12. Nh3 kapatarak kurtarıyor 
Beyaz durumu. 12.Kf2 ya da Siyahlar 
şöyle devam edebilirdi 11... f6 12.Qxg4 
fxg5 13.fxg5 Qh4 13. Qxh4 Rxh4 14. 

Şampiyona ikincisi İstanbul Altınokta Spor Kulübü
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Re1 devam yolunda ise beyazlar aldı-
ğı materyali centilmence verirdi 12...
g3+ 13.Ke1 Qxg2 14.Qf3 işte buraya 
kadar hesapladım. Şahın cazibesi veziri 
kendine çekse de 14...Qxf3 15.Nxf3 
artık zafer sarhoşu olabilirim dedim faz-
la materyalin lüksü derler sanırım. 15...
g2 16.Rg1 Rh1 17.Kf2 Nf6 18.Kxg2 
Rxg1+ 19.Kxg1 Nxe4 20.fxe5 Kd7 
21.Nbd2 Ng3 bence de Siyahlar için 
taş kesmemek uygun ama konum buna 
müsait değil 22.Kf2 Nf5 23.Ne4 Be7 
24.Bg5 ama Beyaza taşları sadeleştir-
mek uygun diye düşünüyordum 24...
d5 25.Nc5+  d4 hanesini kullanabilirim 
diye düşündüm ve ayrıca şah çekiş ra-
hatsızlık verir ve aklına ilk kırmak ge-
lir diye düşündüm. 25...Bxc5 26.dxc5 
Rb8 27.b4 Ke6 28.a3 Rb5 29.Rh1 a5 
30.Rh8 f6 31.exf6 gxf6 32.Bf4 axb4 
33.cxb4 33. Beyazın hamlesi axb4 
hamlesi ile a erini uzak geçer olarak bı-
rakmak istedim 33...Rb7 34.Ra8 işte 
oyunun en hoşuma giden kısmı burası 
kalenin a1’den başlayıp a8’e kare şekli-
nin çizerek gelmesi ve siyah kaleye oyun 
şansının bulunmadığını söylemesi. 

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7+rzp-+-+-'
6-+p+kzp-+&
5+-zPp+n+-%
4-zP-+-vL-+$
3zP-+-+N+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

34...d4 35.Ke2 Kd5 36.Kd3 Rb5 
37.Bd2 37 Beyaz Fxc7 siyah kaleye 
yataydan oyun verir diye hoşlanma-
dım Fd2 hamlesi ile a4 sürüşünü yap-
mak istiyordum 37...Rb7 38.a4 Ne3 ve 
oyun bu hatayla bitiyor. 39.Rd8+ Ke6 
40.Nxd4+ Ke7 41.Nxc6+ Siyahlar 
zaten bir alet geriydi, kalenin oyun dışı 
kalmasına Atının düşmesi de eklenince 
rakibim terk etti. 1–0

Kerim Altınok (1844) - Uğur Deniz 
(1834) 

(Analiz: Ünal Dönmez)

8. turda Hoca Kerim Altınok - Öğ-
renci Uğur Deniz karşılaşması güzel 
başladı ama hesap hatası ile son buldu.

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 b6 4.g3 
Bb7 5.Bg2 Bb4+ 6.Bd2 Be7 7.Nc3 
0-0 8.0-0 Konum iki taraf için de ga-
yet hoş ve sakin sularda oynanıyor ancak 
yine bu tür konumlarda Beyazın hafif 
üstünlüğünden bahsedilebilir Oyun 8...
c6 8... Siyahlar Ne4 ya da 8... d5 oyna-
yabilirdi 8... d5 hamlesinden sonra Şöy-
le bir varyant olabilirdi. 8…d5 9.cxd5 
Axd5 10.Kc1 Ad7 11.Va4 Axc3 12.Fxc3 
Fd5 12. Kfd1 Ve8 şeklinde bir konum 
elde edilirdi. 9.Qc2 d5 10.cxd5 cxd5 
bence piyon yapısı itibariyle eşit bir ko-
num 11.Ne5 Nfd7 Siyahın yaptığı son 
Afd7 hamlesi bence şüpheli, sebebi ise 
Siyahları sıkışık konumda bırakması. 
Ad3 çekilirse Afd7 anlamsız kalabilir. 
12.Nxd7 Qxd7 13.Rac1 Nc6 14.e3 
{14. e3 sürüşünün acelesi yoktu bunun 
yerine Veziri d3’e gelerek oyundaki Fa6 
hamlesini kesmeliydi hem de c hattın-
dan vezirini çekerdi. 14...Ba6 {14... 
Ab4 daha dakiktir sebebi ise 14... Ab4 
15. Va4 Vxa4 16.Axa4 Fa6 17.Kc7 Fd8 
18.Kc3 Fb5Sebebine gelince 18 Fxf1 
19.Fxf1 alışından sonra b4 atı a3 sürü-
şüne maruz kalabilir a5 sürüsüyle Siyah-
lar atı kurtarsa bile b6 eri zayıf kalabilir 
fark şudur: b3 sürdürerek kalenin b3’e 
gelip b6 erine basmasını engellemek. 
Sonuçta şöyle bir durum olurdu: 18... 
Siyahın hamlesi Fxf1 19.Fxf1 a5 20. 
a3 Aa6 21.Kb3 Ab8 22.Axb6 Fxb6 23. 
Kxb6 Ad7 24. Kd6 Af6 25. f3’ten sonra 
kalite geri olmasına rağmen Beyazlar o 
kadar da perişan değildir. 15.Rfd1 15... 
Kac8 hamlesine 16.Fxd5 hamlesi gelir 
15. Kfd8 hamlesine ise16. Kc7 şeklinde 
devam edilir. Beyazlar d5 erini uygun bir 
zamanda alabilir aksi takdirde Beyazlar 
15. Kfd1 yerine 15.Axd5 exd5 16.Vxc6 
Vxc6 17. Kxc6 Fxf1 18.Şxf1 hamlele-
rinden sonra az evvelki kalite fedasın-
dan pek de farkı olmadığını görürüz 
ve bundan daha iyi olan kanımca şudur 
18...Kac8 gelir ise 19.Fxd5 hamlesi ile 
yanıt bulur ya da 18...Kfd8 hamlesine 
ise 19…Kc7 seklinde devam edilir ve 

ilerleyen aşamada Siyah d5 erine sarı-
lırsa oyun bulamaz. 15...Nb4 16.Qb1 
Bd3 17.Qa1 Bc2 18.Rf1 Bd3 19.Rfd1 
Bg6 Siyahlar Beyazların taşlarının 
ahengini bozmakla kalmayıp b7 Fili-
ni de daha kuvvetli bir çapraza getirdi 
bu oyunda b4 Atının da hakkı yenmez. 
20.a3 a5 20...a5 güzel gözükse de 21. e4 
sürüşünden sonraki varyant da ilginçtir. 
20...a5 21. e4 Ad3 22.exd5 Axc1 23. 
dxe6 fxe6 24.Vxc1 hamlesinden son-
ra oluşan konumda bence Siyah sadece 
hafif üstündür. Kac8 hamlesinden son-
ra 21.Ne2 b5 22.Nf4 Nd3 23.Nxd3 
Bxd3 24.Bxa5 Bc4 25.b4 f5 26.Qc3 
Rfc8 27.Qd2 hamleleriyle devam etti. 
27.Vc3 ve ardından Vd2 hamleleri Vb2 
hanesinden de yapılırdı. Kale f8’de ka-
labilirdi ama mücadele zaten vezirkana-
dında. 27...Rxa5 28.bxa5 Bxa3 Evet, 
taktik temalar satrancın bir parçasıdır 
bu kalite fedasından sonra Siyahın o 
kadar da kötü olması beklenemez. Filler 
pozisyonu idare eder gibi ancak Siyah 
ciddi bir üstünlük ummamalı. 29.Ra1 
b4 Kb1 daha iyi olabilir. 30.Rdb1 Qa4 
31.Bf3 Qxa5 32.Bd1 32.Fe2 olmalıydı. 
Aynı renkli filler değişilse kalite üstün-
lüğü fayda verebilirdi ancak Va6 hamlesi 
buna da müsaade etmez. 32...Qa6

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+-zpp'
6q+-+p+-+&
5+-+p+p+-%
4-zplzP-+-+$
3vl-+-zP-zP-#
2-+-wQ-zP-zP"
1tRR+L+-mK-!
xabcdefghy

Evet, hesap hatasının olduğu kısma 
geldik ve Siyahlar hem kalesini geri alır 
hem de materyal üstünlüğünü sağlar. 
33.Rxb4 Oyunda Kxb4 yerine Fc2 de 
oynanabilirdi. 33...g6 Şg2 Şg7 34.h4 
Kc7 şeklinde sürerdi 0-1
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Biz sizi ülkemizin önde gelen sat-
ranç sporcusu, 1976 Türkiye şampi-
yonu, olarak tanıyoruz. Ayrıca müzik 
hocasısınız. Bu yönünüzle de binlerce 
gencimizin hayatına yön vermişsiniz-
dir. Bütün bunların detaylarını sizden 
dinleyelim. Kısacası, eğitimiyle, satranç 
sevgisiyle, müzik hocalığıyla kimdir Fe-
ridun Öney?

21.04.1956 İstanbul Üsküdar doğum-
luyum. Babam Dr. Cahit Öney, kızım 
Remel Öney, ağabeyim Rıza Öney, eşi 
Gülümser Öney ve yengemin ailesi Tur-
han Yılmaz, Lütfi Yılmaz, Gülsevil Yıl-
maz ve Türkiye eski bayanlar şampiyonu 
olan Nimet Öney ve yine eski bayanlar 
şampiyonu olan Fatmanur Öney. Kısacası 
geniş bir satranç ailesi sayılırız biz.

Annem ev hanımı, babam radyolo-
ji mütehassısıdır. Satrancı babamdan 

öğrendim. Kendisinin şiir, müzik, ede-
biyat, satranç ile ilgili birçok yayınları 
vardır. Daha fazla bilgi edinmek iste-
yenler cahitoney.com adresini ziyaret 
edebilirler.

Kızım Remel Öney şu an Fransa’da 
Psikokriminoloji üzerine yüksek lisans 
yapmaktadır. Kendisi gerek ülkemiz-
de gerekse yurt dışında birçok satranç 
turnuvasına girmekte ve satrancını üst 
seviyelere çıkartmayı amaçlamaktadır.

Bana gelince hali hazırda İTÜ Türk 
Müziği Devlet Konservatuarı’nda "sa-
natçı öğretim görevlisi", Kompozisyon 
Bölümü başkanlığı görevlerimi sür-

dürmekteyim. Ayrıca ve İTÜ Rektörü 
Mehmet Karaca’nın danışmanıyım. 

Satranç ve müzik… İkisi bir arada 
kulağa çok hoş geliyor… Gerçek ya-
şamda da öyle mi? Benzerlikleri var 
mı örneğin?

Satranç ve müziğin benzer yönleri 
çok fazla. Her ikisini de bilim, mate-
matik ve sanat çerçevesi içinde incele-
yebiliriz.Her ikisinin de sahip olduğu 
muazzam kombinatif alternatifler cez-
bedicidir. Her ikiside kişiyi dinlendirir 
bir de işin içine iyice girebilmişseniz 
aldığınız haz vazgeçilemez ve mukayese 
edilemez cinsten olur. Her ikisinde de 
hüzün ve sevinç bir arada yaşanır. Ha-
yatımda satranç ve müziğin olmasını 
babam Dr. Cahit Öney'e borçluyum. 
Çünkü her ikisine de onun sayesinde 
başladım...

1976 Türkiye Şampiyonu 
FM Feridun Öney 

1974 Grubunda Avrupa Gençler Üçüncüsü 

Ali İpek- Feridun Öney

Feridun Öney

7. Balkan Birinciliği

Oturan Dr. Necmi Uysal, Feridun Öney (arkası dönük), en 
sağda Rıza Öney, en arkada ayakta Hazım Müftüoğlu

fyilmazmavikale@gmail.com
FIDE Hakemi
Fatma Yılmaz
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Gelelim satrancın hayatınızdaki 
detaylarına… Ne zaman başladınız, 
hangi turnuvalarda oynadınız, hangi 
başarıları elde ettiniz?

1969’da başladım. Hoca hiç yoktu. 
Ağabeyim Rıza Öney’e ve bana babam 
öğretmişti, tek hocamız da o oldu di-
yebilirim. O dönem elimizde çok fazla 
kaynak, çok fazla olanak da yoktu. TSF 
yöneticisi Cavit Uzman 6 ayda bir, abo-
nelerine Informator getirirdi. Dünyada 
satranç adına ne olup bittiğini ondan 
öğrenmeye çalışırdık. Yine o dönem-
deki tek kitabımız Selim Palavan’ın 
Türkçe’ye çevirdiği Satrancın Esasları 
idi. Bir de 70’li yıllarda babam "Europe 
Echecs" dergisine abone olmuştu. Açı-
lışlara da ondan çalışıyorduk. Bu çalış-
malar sayesinde Alekhine Savunmasını 
başarılı bir şekilde oynamaya başladım. 
Hatta Alekhine Defence 2001’de kitap-
laşınca benim Azzopardi’ye, Nedev’e 
karşı oynadığım oyunlar bu kitapta yer 
aldı.

Ayrıca satrancımın gelişmesinde 
yine babamın desteğiyle gittiğim yurt 
dışı turnuvalarının da katkısı olmuştur.

Yurt dışındaki bireysel turnuvalara 
tek mi gidiyordunuz?

Birkaçına şimdi Çapa Diş 
Hekimliği’nde profesör doktor olan ar-
kadaşım Sami Büyükgökçesu’yla gitti-

ğimizi hatırlıyorum. Fransızcasının iyi 
olması benim için de avantajdı.

Bu süreç 2002’ye kadar devam etti.

2002 yılına kadar dediniz, 2002’den 
sonra ara mı verdiniz?

Ara vermek demeyelim çünkü sat-
ranca gerçek anlamda hiç ara vermedim 
vermeyi de düşünmedim ama 2002’de 

İTÜ’deki işlerim yoğunlaşınca satranca 
ara vermek zorunda kaldım. O tarihten 
sonra da vakit buldukça turnuvalara ka-
tılır oldum.

Sizin döneminizin önde gelen 
oyuncuları kimlerdi?

Nevzat Süer, İlhan Onat, Ateş Ül-
ker, Siracettin Bilyap, Adnan Şendur, 

Suat Soylu, Can Arduman, Teoman Ulucan, Özgür Solakoğlu, Feridun Öney ve Ali İpek

29. Satranç Olimpiyatı-19901970 sonları
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Ergun Gümrükçüoğlu, İsmail Doğan-
tuğ, Murat Pamuk, Can Arduman, Tur-
han Yılmaz, Ali İpek, Suat Soylu, Can 
Yurtseven, Fatih Atakişi, Suat Atalık, 
Erdinç Arbil ve 1980 Türkiye Bayanlar 
Şampiyonu Joan Arbil şu anda ilk aklı-
ma gelenler.

Bu saydıklarım içerisinde İzmir’de 
yaşayan Arbil ailesinin hepimizden 
farklı bir yönü vardı. 1970’leri düşünür-
sek o dönem bizler için hayal bile edile-
meyecek sayıda, belki yüz tane kitapları 
vardı. Ayrıca oturdukları evin bir katını 
İzmir Satranç Derneği’ne ayırmışlardı. 
Bu nedenle İzmir satrancının temelleri 
daha o yıllarda Arbil ailesinin çabaları, 
Ergun Gümrükçüoğlu, İlhan Onat, Si-
racettin Bilyap gibi isimlerin destekleri 
ile atıldı, güçlendi diyebiliriz.

Bu süre içerisinde elde ettiğiniz üst 
düzeyli başarılarınız?

Çok turnuvada oynadım, başarılı ol-

duğum epeyce de turnuva oldu ama bun-
ları tek tek hatırlamam mümkün değil 
ne yazık ki ama Türkiye gençler ve 1976 
Türkiye şampiyonu olmam ilk aklıma 
gelenler. O dönemde Avrupa Gençler 
şampiyonası tek kategoride yapılmıyor-
du, gruplara ayrılarak yapılıyordu. Ben 
de kendi grubumda Avrupa üçüncüsü ol-
muştum. 1984’te ilki yapılan Uluslararası 
Selanik Turnuvası birinciliğim, 2002’ydi 
sanırım Almanya’da yapılan bir turnuva-
daki birinciliğim sayılabilir.

Bunların dışında 1973 yılından 2002 
yılına kadar Olimpiyatlar, gençler bi-
rincilikleri, Balkan birincilikleri ve özel 
turnuvalar da dahil olmak üzere pek çok 
turnuvada Türkiye’yi temsil ettim, temsil 
ettiğim bu turnuvalarda takım kaptanlığı 
da yaptım.

FM unvanınızı ne zaman aldınız?

1984’te. Selanik Turnuvası sonrasında.

Neredeyse yarım asırdır gerek ül-

kemizde gerekse yurtdışındaki pek çok 
turnuvada satranç oynuyorsunuz. Bu 
oyunlarınız içerisinde sizde iz bırakan-
lar desem…

Pek çok ama ilk aklıma gelenler 
Velimiroviç, Şuba, Makropoulas ve 
Azzopardi’ye karşı kazançlarım. Ayrıca 
Çekoslavakya, Groningen’de Lubomir 
Ftacnik’e karşı da çok öğretici bir bi-
çimde kazanmıştım. Etik olmayacağını 
düşündüğüm için yerli oyunculara karşı 
başarılarımı söylemeyeyim.

Türkiye satrancının geçmişi ve bu-
günü. Yönetim, sporcu, kaynak, ha-
kem, antrenör turnuvalar vb. açısın-
dan değerlendirir misiniz?

Benim satranca aktif olarak ka-
tıldığım yıllarda en önemlisi maddi 
zorluklar vardı. Kabaca bazen sadece 
parası olanlar uluslararası etkinliklere 
katılabilirdi. Kesinlikle yaş grupları diye 
bir olgu yoktu. Ben 20 yaşında Türkiye 
birincisi olduğumda en genç oyuncuy-
dum turnuvada. Halbuki şimdi gençler 
kendi yaş kategorilerinde yarışabiliyor-
lar. Sorunuzun ikinci kısmıyla inanın 
ilgilenmiyorum. Satranç nevi şahsına 
münhasır olmalı. Her şeyi ile.

Satranç yöneticiliği yaptınız mı?

Emrehan Halıcı’nın başkanlık yap-
tığı dönemde federasyonda görev almış-
tım ancak çok kısa sürmüştü. Ankara’ya 
gidip gelmeler okulumu engelliyordu. 
Musa Tebi ve Uluğ Nutku zamanında 
da İSD’de görev aldım. Yöneticilik sa-
yılır mı bilmiyorum ama yaklaşık on 
yıldır İTÜ’de de simultaneler (çoğul 
gösteriler) yapmaktayım. Bu yılki gös-
terimiz de 22 Nisan’da.

Peki, satranç yazarlığınız?

İki üç yıl kadar bir bulmaca dergi-
sinde, yine iki yıl kadar da Birgün gaze-
tesinde yazdım. Yine üç yıl kadar TRT 
2’de satranç programı yapmıştım.

TSF Başkanı Emrehan Halıcı, Konya Yapı Spor kaptanına birincilik kupasını verirken Feridun Öney ile.
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Bu kadar uzun süre satrancın için-
de olunca ülkemiz satrancının önde 
gelen, satranca emek veren isimleri-
nin neredeyse tamamını tanıyorsu-
nuzdur ama bir sıralama yaptığınızda 
kimler ön plana çıkıyor?

Nevzat Süer, Mübin Boysan, Cavit 
Uzman, Musa Tebi, Seracettin Bilyap, 
Selim Palavan, Uluğ Nutku… Saydı-
ğım isimler gerek oyuncu gerekse yöne-
tici olarak ülkemiz satrancının önemli 
kilometre taşlarıdır. Selim Palavan 
Satranç Kitabım ile Türk satrancında 
çok önemli bir yer tutar. Ancak Nevzat 
Süer’in tek başına çıkardığı Süer Sat-
ranç Dergisi ve yine kendisinin ön ayak 
olduğu liselerarası satranç birincilikleri 
satrancın Türkiye sathında gelişmesin-
de çok çok önemli rol oynamıştır.

Peki, sizin açınızdan dünya satran-
cında ön plana çıkan isim ya da isimler 
desem?

Boby Fischer!

Neden Fischer?

Fischer, tek başına koskoca Rus 
ekolünü devirdiği için Fischer…

Gelelim günümüz satrancına, sat-
ranççılarına… Günümüz satrancını 
ve satranççılarını nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Şu anda adeta profesyonel bir algı 
var gibi. Şöyleki ülke genelinde turnu-
vaya katılabilmek için kişinin başka bir 
işi olmaması gerekiyor.

Size huzur veren, sabretmeyi öğ-
reten satrançla ilgili olarak çocuklara, 
ailelere, eğitmenlere önerileriniz ne-
lerdir?

Bugünün Türkiye’sinde yaşayan aile-
ler ve tabi ki çocukları çok şanslı sayılır. 
Şu andaki imkanlar dahilinde satrancın 
vermiş olduğu önemli değerlerin yanı 
sıra kazanılan unvanlar ve turnuvalar ile 
gençlerimiz amatörlükten de sıyrılabi-
lirler. Tabi ki bu bağlamda ailelere de 
çok önemli görevler düşmektedir. Ço-
cuklara önerim severek oynasınlar, hoca 
desteği, aile desteği çok önemli ama ça-

lışmak çok daha önemli, ellerinde bilgi-
sayar gibi her daim hazır bekleyen bir 
araç var, onu iyi kullansınlar. Ailelere 
tavsiyem ise kendileri de satrancın için-
de olsunlar, çocuklarını desteklesinler, 
ama kesinlikle zorlamasınlar.

Onca yıl, onca emek, onca başarı, 
peki bunlara bağlı anılar?

Hangi birisini anlatmalı…Türkiye 
birincisi olduğum yıl. Şampiyonluğu-
mun hemen arkasından Cumhuriyet 
gazetesinde soyadı İstanbulluoğlu olan 
bir gazeteci benimle röportaj yapmış ve 
de gazetede yayınlamıştı. Ben de aka-
binde kendimi ödüllendirmek adına o 
güne kadar yapmadığım bir şeyi yapmış 
ve Büyükada’ya tek başıma gezmeye 
gitmiştim.

Zannederim bahar aylarıydı, .Ada’yı 
dolaştım, sonra dönmek için vapur bek-
lemeye başladım ancak hava yağmurlu. 
İskelenin karşısındaki kahvehane, çay 
bahçesi karışımı yerde vapuru bekleye-
yim dedim. İçeriye girdiğimde içerdeki 
ustaların satranç oynadığını gördüm. 
Önce biraz karıştım, hep terslediler, 
sonra çok biliyorsan gel oyna dediler. 
Oynadık, ama hepsi çok zayıf, hepsi ye-
niliyor benim gibi çocuğa. En sonunda 
Ada’nın en iyisini apar topar evinden 
getirdiler, o da kaybedince “Böbürlen-
me, bir Feridun Öney var, oyun bile 
alamazsın1” dediler. Ben de “O Feridun 
Öney benim” dedim elbette inanmadı-
lar ve beni kahveden kovaladılar.

Bizim zamanımızda federasyon des-
teği yoktu. Ben babamın katkılarıyla üç 
kez Groningen’deki turnuvaya katıldım. 
Bu turnuvaların bir güzel yanı da okul 
çocuklarına verdiğim simultanelerle 
harçlığımı çıkarabilmemdi.

Harçlığımı çıkarmam ne kadar gü-
zelse planör uçuşum bir o kadar tehli-
keliydi. Eskiden oyunlar ajurneye ka-
lırdı. Yani bu gün oynadığınız oyuna 
hakem kararıyla, belli kurallar çerçe-
vesinde ertesi gün devam edebilirdiniz. 

Ayaktakiler (soldan sağa) Aydın Guseinov, Ali İpek, Can Arduman, Evgeni Vasiukov, Suat Soylu Önsıra ortada Turhan Yılmaz ve Ferid
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Benim de son maçım ajurneye kalmış-
tı. Maçlar Groningen’de benim uçak 
biletim Amsterdam’dan. Maç bitince 
soluğu planörlerin yanında aldım, pla-
nörler acemi. Acemi planörler eşliğinde 
Groningen’den Amsterdam’a yolculuk 
ama ne yolculuk!

Hayatınızda hep olan, bazen se-
vindiren, bazen hüzünlendiren sat-
ranç size ne kazandırdı?

Satranç bana kısaca sabırlı olmayı 
öğretti diyebilirim. Kötü zamanlarımda 
dahi onun varlığı bana huzur veriyor.

Söyleşimizin sonunda biraz da ho-
bilerinizden söz edelim. Satranç dı-
şında nelerle ilgileniyorsunuz?

Müzik, müzik, müzik...

Müzik hobiniz mi, işiniz mi?

Hobim de diyebilirim, işim de… 
Hobimin işime dönüşmesi de… Hatta 
yaşam tarzım bile desem abartmış ol-
mam. Kızımın adı Remel biliyorsunuz. 
Remel Türk müziğinde 28 zamanlı bir 
usul. Benim master tezimdi. Ve kızımın 
adı buradan geliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk 
Musikisi Devlet Konservatuarı’nda 31 
yıldır bu işi yapmaktayım. Şu an halen 
konservatuar kompozisyon (bestecilik) 
bölümü başkanlığı görevimi ifa ediyo-

rum. Kanun sazını icra etmekteyim.

Peki besteleriniz?

Bestelerim de var elbette, ilk aklıma 
gelenlerse

“Sen benim biricik gülümdün”

“Her aşık olan ah mı eder.”

“Elin avcumda çicek taze mine”

“Kim demiş, kış günü yaz olmaz 
diye...”

En sevdiğiniz müzik eseri?

Aslında şarkıları birbirinden ayır-
mam ama Artaki Can’a ait nihavent 
“Koklasam saçlarını bir gece ta fecre 
kadar” adlı eserin yeri bende farklıdır.

Bu güzel söyleşi için okurlarımız 
adına size, desteklerinden dolayı Gü-
lümser-Rıza-Mehmet Öney ailesine 
ve kızınız Remel Öney’e çok teşekkür 
ediyoruz.
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