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HABER HAZİRAN 2013MK

Türkiye Çocuk ve Yıldızlar Ligleri
Karaman 28 ilden 427 sporcuyu konuk etti

Kupa Antalya Telekom Spor Kulübü ve İzmir Aliağa GSK'nın

Fatma Öztürk

mavikale@tsf.org.tr
Spor Uzmanı

Türkiye Çocuk ve Yıldızlar 
Satranç Ligleri 19-24 Nisan 

2013 tarihlerinde Karaman Demosan 
Otel’de gerçekleştirildi. 63 takımın 
Çocuk Satranç Ligine, 28 takımın ise 
Yıldızlar Satranç Ligine katıldığı final 
karşılaşmalarında toplamda 427 sporcu 
mücadele etti. 

Çocuk Ligi şampiyonluğunu Antal-
ya Telekom Spor Kulubü elde ederken, 
yedinci turun ardından şampiyonluğu 
kesinleşen İzmir Aliağa Gençlik ve 
Spor Kulubü ise Yıldızlar Ligi Şampi-
yonu oldu.

Şampiyonanın başından sonuna 
kadar sporcu ve velilerin yanında olan; 
Karaman Valisi Murat Koca, Karaman 
Belediye Başkan Vekili Sami Karapı-
nar, Karamanoğlu Mehmet Bey Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Gök-
men, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı 
Mustafa Kemal Çokdinç, Karaman İl 
Emniyet Müdürü Lütfü Sönmez, Ka-
raman İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Cengiz Orta, Karaman İl Milli Eğitim 
Müdürü Asım Sultanoğlu, Karaman 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği 
Başkanı Ahmet Yenilmez, Karaman 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Mustafa Elduran, Türkiye Spor Ya-
zarları Derneği Karaman İl Temsilcisi 
Hüseyin Oğuz, Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık, Kara-
man Amatör Spor Kulupleri Federas-
yonu  Genel Başkanı Celalettin Özcan, 

Taşkale Belediye Başkanı Muhittin 
Sunaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekre-
teri Salih Baldız, İş Bankası Karaman 
Şube Müdürü Erdal Sarıgil, Organize 
Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Veki-

li Süreyya Peker kapanış töreninde de 
sporcuları yalnız bırakmadılar. Türkiye 
Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız 
Tulay ve Başkan Vekili Prof. Dr. Yu-
suf Doğruer'in katılımı ile gerçekleşen 

 İzmir Aliağa Gençlik ve Spor  Kulübü

  Antalya Telekom Spor Kulübü
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ödül töreni çoşkuyla tamamlandı. Lig 
maçları devam ederken Türkiye Sat-
ranç Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyeleri Halil Hilmi Darı, Temsilci-
likler Koordinasyon Kurulu Başkanı 
ve MHK Üyesi Uğur Tülüce, Temsil-
cilikler Koordinasyon Kurulu Asbaş-
kanı Mustafa Eroğlu önderliğinde bir 
toplantı gerçekleştirildi. Buluşmada 
Karaman'da yaşayan sporcular, antre-
nörler, hakemler ve velilerin beklenti-
leri ve sorunları üzerinde durarak, çö-
züm önerileri görüşüldü. 

Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
sı Birliği Başkanı Ahmet Yenilmez'in 
talebi üzerine farklı bir tasarı üzerinde 
görüşler paylaşıldı. "Her kahveye bir 
satranç takımı" adıyla hazırlanması 
düşünülen bir projeden ve bu proje-
nin olumlu getirilerinden bahsedildi. 
Ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar Odalar 
Birliği›nin talepleriyle kurumlar ara-
sında her yıl düzenli yapılabilecek bir 
turnuva oluşumu hakkında konuşuldu. 

Karaman Valisi Murat Koca ve 
Karaman Belediye Başkanı Dr. Kamil 
Uğurlu’yu makamında ziyaret eden 
Türkiye Satranç Federasyonu Başka-
nı Gülkız Tulay, yapılan görüşmeler-
de Kocaeli'nde başarıyla tamamlanan 
"Çocuklarımız için Doğru Hamlede 
Buluşalım" projesine benzer bir tasarı 
üzerinde yoğunlaşarak, bu tasarıyı ha-

yata geçirebilmek adına yapılması ge-
rekenler hakkında fikirlerini paylaştı. 
Ekim Benzetsel - Burcu Melis Temel
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 Vali Murat Koca makamında ziyaret edildi.

 Belediye Başkanı Dr. Kamil Uğurlu, Başkan Tulay'a kitabe armağan etti.
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Hayat Eğitim Kurumları ile Tür-
kiye Satranç Federasyonu iş-

birliği ve Makromarketlerin ana spon-
sorluğunda düzenlenen Türkiye’nin 
en çok katılımlı, 11. Altınşah Türkiye 
Geneli Ödüllü Satranç Turnuvası 4-5 
Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara Arena 
Spor Salonu’nda yapıldı.

Açılış hamlesini Ankara İl Mil-
li Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan’ın 
yaptığı yarışmaya 46 ilden (Hatay, 
Mersin, Zonguldak, Aksaray, İstanbul, 
Gaziantep…) ve KKTC’den toplamda 
2200’ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı. 
İlk tur eşlendirmesinde 2170 sporcu-
nun yer aldığı turnuvanın 10. turunda 
1439 kişi oynadı. 

Turnuvada Hayat Okulları’nın üst 
düzey yetkililerinin yanı sıra 125 Hayat 
Koleji çalışanı, 100’ün üzerinde güven-
lik görevlisi ve 50 hakem görev aldı. 

Her turda dağıtılan küçük ikram-
larla sporcuların beğenisi kazanılmaya 
çalışılırken turnuvada bu yıl bir ilke de 
imza atılarak sonuç ve eşlendirmeler 
cep telefonlarına mesaj olarak gönde-
rildi. Uygulamadan veliler, antrenörler 
ve katılımcılar memnun kaldılar.

Genelde beş, kızlarda üç olmak üze-
re toplamda sekiz kategoride İsviçre 
Sistemi on tur üzerinden Hızlı Satranç 
kurallarına göre oynanan yarışmanın 
sonunda Ankara, Hatay, Zonguldak, 

    fyilmazmavikale@gmail.com
FIDE Hakemi
Fatma Yılmaz

Denizli, Mersin, Aksaray, Yozgat ve 
İzmir’den gelen sporcular ilk üç dere-
celeri elde ettiler. 

Zorlu iki günün sonunda halk 
oyunlarının zenginleştirdiği ödül tö-
reni de satrançseverleri bekliyordu. 
Tabletten diz üstü bilgisayara, yarım 
altından çeyrek altına kadar onlarca 
ödül Hayat Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Songör, Ku-
rucu Temsilcisi Hidayet Doğan, Genel 
Müdür Hüsamettin Akçay, Balgat Ha-
yat Okulları Müdürü Bestami Erkoç, 
Etlik Hayat Okulları Müdürü Recep 
Uzanlık, Ankara Satranç İl Temsilcisi 
Nilüfer Çınar Çorlulu, Turnuva Başha-
kemi Hulusi Cihangir ve diğer yetkili-
ler tarafından sahiplerine ulaştırıldı.

Tören 12. Altınşah’ta görüşmek di-

Hayat'ta satranç vardı 

11. Altınşah Turnuvası
Yarışmaya 46 ilden ve KKTC’den toplamda 2170 sporcu katıldı. Turnuva genelde beş, 

kızlarda üç olmak üzere toplamda sekiz kategoride zorlu mücadeleye sahne oldu.

7 Yaş Genel Kategori 2006-2007

Adı Soyadı İli Puan 

Yalçın Barış Üleylioğlu Hatay 10

Ömer Beyazıt Malğaç Zonguldak 9

Ali Arda Sağlam Ankara 8,5

8-9 Yaş Genel Kategori

Adı Soyadı İli Puan 

M.Umut Akoğlanoğlu Ankara 9

Ataman Süzük Denizli 9

Ahmet Alper Yüce Mersin 9

lekleriyle sona erdirildi. 

İlk üç dereceler

Hayat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Songör 06-14 Yaş Genel Kategori Ödüllerini verirken
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10-11 Yaş Genel Kategori

Adı Soyadı İli Puan 

Arda Altın Ankara 9

Doğukan Erdem Ankara 8,5

Muzaffer Enes Sakarya Aksaray 8,5

12-14 Yaş Genel Kategori

Adı Soyadı İli Puan 

Ateş Avcı Ankara 9

Furkan Özer Yozgat 8,5

Mehmet Ali Ertubay Ankara 8,5

6-14 Yaş Genel Kategori 

Adı Soyadı İli Puan 

Volkan Sevgi Ankara 9

Cem Kaan Gökerkan İzmir 8,5

Deniz Can Temizkan Hatay 8

6-9 Yaş Kızlar Kategorisi

Adı Soyadı İli Puan 

Sena Ahin Hatay 9,5

Şehnaz yunus Mersin 9

Ekinsu Duğan Ankara 8,5

10-14 Yaş Kızlar Kategorisi 

Adı Soyadı İli Puan 

A. Gülbün Yıldız Ankara 9,5

Ceylan Eroltu Hatay 9

Sevgi Toprak Hatay 8,5

6-14 Yaş Kızlar Açık Kategori

Adı Soyadı İli Puan 

Bulut Evrim Aluç Ankara 7,5

Ece Alkım Erece Bursa 7

Tuana Umay Çıtak Mersin 7
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Türk Silahlı Kuvvetler 2013 Tür-
kiye Şampiyonası 20-29 Mayıs 

2013 tarihlerinde Jandarma Eğitim 
Komutanlığı’nın ev sahipliğinde, TSK 
Ulusal Takım Antrenörü Mustafa 
Ulusoy’un destekleriyle gerçekleştirildi. 

20 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 
Açılış Töreni, Şehitler Müzesi’nin zi-
yareti, tanışma toplantısı ve Teknik 
Toplantı’nın ardından ilk tur saat 
14.00’da başladı. 2012 ve öncesinde ta-
kım turnuvası ve bireysel turnuva biçi-
minde yapılan TSK Şampiyonaları bu 
yıl bireysel yarışma olarak düzenlendi. 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığı, Sağlık Komutanlığı 
ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 
seçilerek gelen 8’er sporcu bireysel ola-
rak mücadele ettiler. 

On gün süren mücadele sonunda 
bireysel sıralamanın yanı sıra her ta-
kımdan en çok puan alan altı sporcu-
nun puanları toplanarak takım sırala-
ması da ilan edildi.

Hemen hemen her yıl konuk oyun-
culara ev sahipliği yapan TSK Şampi-
yonası bu yıl da askerlik görevini kısa 
dönem olarak yapan Arda Ergönen’i 
ağırladı. 1738 reyting ortalamasına sa-

hip 38 sporcunun 9 tur yarıştığı şam-
piyonada Ergönen, aldığı 7 puanla na-
mağlup TSK şampiyonu oldu. 

Bireysel sıralamada ilk sekizde 
yer alan sporcular TSK Ulusal Takım 
Kampı’na katılma hakkını da elde 
ederken kampa katılan sekiz sporcudan 
altısı 10-18 Ağustos 2013 tarihlerin-
de Polonya’da yapılacak olan NATO 
Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ede-
cekler. 

İlk turda geçmiş yıllarda TSK Sat-
ranç Şampiyonaları’nda pek çok kez 
dereceye giren, TSK şampiyonlukları 
da bulunan Gökhan Narman ikinci 
masada Abdülmelik Kırdağ karşısın-
da puan kaybederken Sedat Zengin-
Cüneyt Kuyumcu eşlendirmesinde de 

masadan puanla ayrılan taraf 2012’nin 
şampiyonu Zengin’i yenen Kuyumcu 
oldu. 

Turun son sürprizi ise on yedinci 
masadan geldi ve Yakup Çakıroğlu (0)- 
Nadir Özsoy (1836) karşılaşmasında 
yüzü gülen Çakıroğlu oldu.

İkinci turda sürpriz bir sonuç ger-
çekleşmezken üçüncü turda ilk üç ma-
sadaki oyuncuların masadan yarımşar 
puanla ayrılmaları gelecek turlarda ilk 
masalarda sıkça gerçekleşecek olan be-
raberliklerin de habercisiydi. 

Dördüncü tur maçları alabildiğine 
sakin geçerken kısa dönem askerlik 
görevini yapmakta olan Arda Ergönen, 
Devrim Alaşlar karşısında berabere ka-

TSK Türkiye Şampiyonası 
Şampiyon Jandarma ve Ergönen
Takım Şampiyonası’nda Kara Kuvvetleri ikinci, Hava Kuvvetleri üçüncü; Bireysel 

Şampiyona’da Serkan Akman ikinci, Devrim Alaşlar üçüncü

    fyilmazmavikale@gmail.com
FIDE Hakemi
Fatma Yılmaz

TSK Şampiyonu  Jandarma Genel Komutanlığı
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TSK Ulusal Takımına Katılma Hakkı Elden Sporcular 

(Bireysel sıralamada ilk sekiz)
Sıra İsim Takım Puanlar BH.

1 Arda Ergönen Hava K. Komutanlığı 7 48

2 Serkan Akman Deniz K. Komutanlığı 7 44
3 Devrim Alaşlar Hava K. Komutanlığı 6½ 45½

4 Gökhan Narman Sağlık Komutanlığı 6½ 43½

5 Ali Öztürk Kara K. Komutanlığı 6½ 36

6 Neşet Daler Sağlık Komutanlığı 6 46

7 Koray Kartal Jandarma Gn. Komutanlığı 6 44

8 Mehmet Tekin Jandarma Gn. Komutanlığı 6 37½

larak TSK şampiyonluğunu hedefledi-
ğinin de işaretini vermiş oldu.

Beşinci turun sürpriz sonucu Ser-
kan Akman-Sedat Zengin maçından 
geldi ve masadan puanla ayrılan taraf 
Akman oldu. 

Oynadığı maçlarla şampiyonaya 
hazırlıklı geldiğini kanıtlayan Serkan 
Akman, altıncı turda da TSK’nin en 
deneyimli ve başarılı sporcularından, 
geçmişte üç kez de TSK şampiyonlu-
ğu bulunan, Gökhan Narman’ı yenerek 
yedinci tura Arda Ergönen’le birlikte 
liste başı olarak girdi. 

Yedinci turda Neşet Daler-Sedat 
Zengin maçı Zengin’in formsuzluğunu 
bir kez daha belgelerken Daler’in milli 
takımda yer alacağının da habercisi gi-
biydi.

Turnuvanın en uzun süreli, en çe-
kişmeli karşılaşmalarının oynandığı se-
kizinci tur bittiğinde bireysel şampiyon 
da takım şampiyonu da kesin değildi, 
her şey dokuzuncu tura kalmıştı. 

Dokuzuncu turda ilk iki masada 
oynanan Gökhan Narman-Arda Er-
gönen, Neşet Daler-Devrim Alaşlar 
maçlarının beraberlikle sonuçlanması, 
üçüncü masada oynanan Serkan Ak-
man-Serdar Sarı maçının Akman’ın 
galibiyetiyle sonlanması bireysel sı-
ralamayı belirleyen sonuçlar olurken, 
Jandarma Genel Komutanlığı spor-

cularının aldıkları puanlar kendilerini 
ulusal takımda ilk altıya taşıyamasa da 
Jandarma Genel Komutanlığı’nı takım 
şampiyonluğuna taşımaya yeterli oldu. 

Şampiyonanın ödül töreni 29 Ma-
yıs 2013 Çarşamba günü saat 15.00’da 
başladı. Törende dereceye giren ta-
kımlara kupa, sporculara madalya ve-
rilirken Şampiyon Jandarma Genel 
Komutanlığı’na da şampiyonluk ku-
pasının yanında, bir yıl aradan sonra, 
Genel Kurmay Kupası verildi. Genel 
Kurmay Kupası her şampiyona sonrası 
bir yıllığına şampiyon olan komutanlı-
ğa veriliyor ancak kupanın daimi sahibi 
olabilmek için üç yıl üst üste şampiyon 
olmak gerekiyor.

Tören, NATO’da ülkemizi temsil 
edecek sporculara ve antrenörlere başa-
rı dileklerinin ardından sona erdi.

Takım Sıralaması

Sıra Komutanlık Puan 

1 Jandarma Gn. Komutanlığı 33

2 Kara K. Komutanlığı 30

3 Hava K. Komutanlığı 29½

4 Sağlık Komutanlığı 28

5 Deniz K. Komutanlığı 26½

Jandarma Eğitim Komutanlığı Antrenörü Mustafa Ulusoy 
şampiyonluk kupasını J. Eğt. K. Kurmay Başkanı Kur. Alb. 

İsmail Ekici'den alırken 

Serkan Akman, Arda Ergönen ve Devrim Alaşlar J. Eğt. K. Kurmay Başkanı Kur. Alb. İsmail Ekici ile birlikte
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Prof. Dr.  Mehmet Haberal Bi-
lim ve Sanat Etkinlikleri kap-

samında düzenlenen Başkent Takım-
lar Kupası’nın beşincisi 26 – 28 Nisan 
2013 tarihlerinde düzenlendi. Başkent 
Üniversitesi Spor Merkezi’nde davetli 
üniversitelerin katılımıyla gerçekleşti-
rilen yarışmada gençler bir yandan bir 
araya gelmenin güzelliğini yaşarken bir 
yandan da birbirinden güzel maçlara 
imza attılar.

26 Nisan 2013’te saat 17.00’da baş-
layan karşılaşmaların ilk turu sürp-
rizleri de beraberinde getirdi ve OD-
TÜ-Karabük eşlendirmesinin Burak 
Özalp (1214) Onur Şentürk (1814) 
karşılaşmasında masadan puanla ayrı-
lan taraf Onur Şentürk olurken Tutku 
Doruk Bayramoğlu (1759) Şafak Can-
ci (1418) karşılaşmasında takımına ya-
rım puan kazandıran Canci oldu. İkinci 
turun tek sürprizi Veli Gençay Sungur 
(1600) Recep Tayyip Teke (1393) ma-
çından geldi ve masadan puanla ayrılan 
taraf Teke oldu. Diğer turlarda belir-
gin sürprizler yaşanmazken “Hekim-
likle, satranç bir arada çok zor.” diyen 
Veli Gençay Sungur formsuzluğuyla, 
son turda Burak Özalp’e de zorlu anlar 
yaşatan Eren Ataseven de formda olu-
şuyla dikkat çeken sporculardı. 

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kenan Araz, Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Abdulkadir Varoğlu’nun 
destekleri, Sağlık Bilimleri Fakülte-
si Spor Bilimleri Bölüm Başkanı ve 

    fyilmazmavikale@gmail.com
FIDE Hakemi
Fatma Yılmaz Spor Merkezi Koordinatörü Prof. 

Dr. Hülya Aşçı ile Spor Uzmanı 
Aylin İbişoğlu’nun organizatörlü-
ğünde düzenlenen ve üç gün süren 
maçlar sonunda 2012’de dördüncü 
sıraya gerileyen ODTÜ yeniden 
şampiyonluk kupasını kaldırırken, 
2012’nin üçüncüsü Bilkent Üniver-
sitesi bir sıra ilerleyerek ikinci oldu. 
2012’de şampiyonluğu son turda kıl 
payı kaçıran misafir Karabük Üni-
versitesi ise bir sıra daha gerileye-
rek üçüncü sırada yer aldı. 

Beşinci Başkent Takımlar 
Kupası’nın ödül töreni 28 Nisan 
2013 Pazar günü yapıldı. Törene 
katılan Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Spor Bilimleri Bölüm Başkanı ve 
Spor Merkezi Koordinatörü Prof. 
Dr. Hülya Aşçı ile Spor Uzma-
nı Aylin İbişoğlu farklı üniversi-
telerde okuyan gençleri Başkent 
Üniversitesi’nde görmekten duy-
dukları mutluluğu dile getirdiler. 
Tören, dereceye giren takım ve 
sporculara kupa ve madalyalarının 
verilmesiyle sona erdi.  

Beşinci Başkent Takımlar Kupası 

ODTÜ Şampiyon
Üç gün süren zorlu maçlar sonunda Bilkent Üniversitesi ikinci olurken Karabük Üniver-

sitesi üçüncülük kupasıyla yetindi.

Masa Dereceleri

Birinci Masa

Sıra Adı Soyadı Takım
1 Burak Özalp ODTÜ

2 Eren Ataseven Başkent Üniversitesi 
3 Onur Şentürk Karabük Üniversitesi

İkinci Masa

Sıra Adı Soyadı Takım
1 Erkin Karaokçu ODTÜ
2 Mert Özateş Bilkent Üniversitesi
3  Serdar Ay Bilkent Üniversitesi

Üçüncü Masa

Sıra Adı Soyadı Takım
1 Ilkin Ege Okay ODTÜ
2 Batuhan Sütbaş Bilkent Üniversitesi
3 Fazlı Keskin Karabük Üniversitesi

Dördüncü Masa

Sıra Adı Soyadı Takım
1 Şafak Canci Karabük Üniversitesi
2 Muhammet Ali Ünlü Polis Akademisi
3 Kadir Gökhan Aluç Başkent A
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Satranççılar İSD’yi anlatıyor
Yöneticilerin, üyelerin, müdavimlerin gözüyle İstanbul'un en eski "satranç okulu"

Mert Erdoğdu (Yazının hazırlan-
dığı tarihte İSD Başkanı): Türkiye’nin 
ilk satranç kurumu olan İSD 1943 yı-
lında kuruldu. O dönemden bugüne 
onlarca milli oyuncu yetiştiren bu kök-
lü dernek hala İstanbul’daki satranç-
severlerin uğrak noktası. Federasyon 
ile birlikte düzenlediğimiz turnuvalar, 
üyelerimiz tarafından düzenlenen pu-
anlı satranç faaliyetleri, satranç analiz 
ederken her zaman bulabileceğiniz eski 
milli oyuncular, İSD’yi satrançseverler 
açısından çok cazip hale getiriyor. Kı-
sacası bir satrançseverin mutlaka uğra-
ması gereken bir satranç yuvası İSD.

16 yaşımdan beri düzenli olarak 
geldiğim İstanbul Satranç Derneği’nin, 
kişisel ve satranç alanındaki gelişimim-
de büyük katkısı olmuştur. Bu yüzden 
beni yetiştiren bu derneğe hizmet et-
mek fırsatı benim için çok tatmin edi-
ci bir durum. Benim gibi satrançsever 
gençlerin gelip Türkiye’nin en iyi oyun-
cularından nasihatler alabileceği bir 
kurum yaratmak en büyük idealimiz. 
Buna aslında İSD’nin bana kazandır-
dıklarını geri ödeme çabası da diyebi-
liriz.

İSD ile ilgili elbette pek çok anım 
var. Aklıma ilk gelen ve çok sevdiğim 
anım ise babychess oynarken başıma 
gelen bir olay. ISD’de babychess her 
zaman çok popüler olmuştur ve haliyle 
Türkiye’nin en iyi babychess oyuncuları 
İSD’lidir. Bu anım da bu oyuncuları-
mızdan biri ile alakalı. Rahmetli Demir 
amca ile ortak olmuştum ve karşımız-
da Hasan Kılıçaslan ve yanılmıyorsam 
Fikri Cengiz vardı. Demir amca mat 
atağı yemekten nefret eder, ben de 
onun tersine çok nadir durur, sürekli 

oynarım. Ama ben ne kadar oynasam 
da Demir amca bazen bana kızar ve 
hamle yapmayı bırakıp beni izlemeye 
başlardı. Çünkü rakibe giden taşlar ona 
tehditler yapmaya başlardı bu da onun 
hiç hoşuna gitmezdi. Ben dalmış oy-
narken Demir amcanın oynamadığını 
fark ettim ve dönüp ‘Amca neden oy-
namıyorsun? Bayrağın kötü oldu oyunu 
kaybedeceğiz!’ dediğimde bana donup 
‘Bir sürü taş verdin, benim durumumu 
bozdun!’ diye cevap verdi. Ben de o za-
manlar çok hırslıyım ve Demir amcaya 
“Hadi amca, lütfen oyna konumuna 
bir şey olmaz, sana bir şey yapamaz, 
yoksa oyunu zamandan kaybedeceğiz! 
diye ısrar edince Demir amcanın ver-
diği cevabı hiç unutamıyorum: ‘Kayba 
razı olcaz!’ Tabii bu söz daha sonrala-
rı dernekte efsane haline geldi. Öyle 
ki aradan onca zaman geçmiş olması-
na rağmen birisi diğeri yüzünden mat 
atağı yediğinde hala bu sözü manalı bir 
şekilde kullanır: ‘Kayba razı olcaz!’

Ateş Ülker (İSD Eski Başkanı): 
Kurucu üyeliğini Murat Sertoğlu, Emin 
Erkul, Selahattin Adil, Ahmet Tev-
fik Yücesoy ve Hamit Saraçoğlu’nun, 
bakanlığını kurucu üyelerden Ahmet 
Tevfik Yücesoy’un üstlendiği İSD 
1943’te kurulur. Ben kurucu üyelerden 
sadece Murat Sertoğlu’nu yakından 
tanıma fırsatı buldum. Defalarca gö-
rüştüm. Ne yazık ki sağlığında kurucu 
üyesi olduğu İSD’nin mevcut lokaline 
gelmesini sağlayamadım. Kendisiy-
le görüşmelerimiz sırasında bana bir 
satranç saati hediye etmişti. Bu saatin 
düğmeleri iriydi ve altın suyuna batırıl-
mıştı. Arkadaşlar bu nedenle bu satranç 
saatine Cadillac lakabını uygun gördü-
ler. Murat Sertoğlu yanılmıyorsam ben 
devlet hizmeti yükümlülüğüm nede-
niyle Artvin Şavşat’ta çalışırken öldü. 
(1988-1990?)

Başkanlık dönemime gelince: Ben 
1979’da İstanbul Satranç Derneği Baş-
kanlığı yaptım. Bu benim açımdan 
sürpriz sayılmazdı. Çünkü ben derneğe 
ilk defa 1966’da gelmiş, 1967’de üyelik 
işlemini tamamlamış ve üye olduktan 
1-2 yıl sonra da yönetimde görev alma-
ya başlamıştım. O dönemde büyükleri-
miz yönetimde görev almaya çok istekli 
değildi. Bu nedenle ben hem İstanbul 
Satranç Derneği’nde hem de resmi 
olmayan federasyon zamanında çeşitli 
görevler aldım. Bu şekilde 20’li yaşlarda 
yöneticilik yapmaya başlamış oldum.

Yönetim açısından her zaman övü-
neceğimiz etkinlik ise 1975 Balkan 
Satranç Birinciliği olmuştur. Bu et-
kinlik devletin maddi desteği olma-
dan sadece toplanan bağışlarla Sait 
Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirildi. 
Bu tahminen 35 civarında oyuncunun 
katıldığı bir takım yarışmasıydı ve o 
günün koşullarında ileri doğru atılan 
önemli bir adımdı. Turnuvanın hem 
yeri beğenilmişti hem de konuklara ve-
rilen hediyeler o zaman için bir yeni-
lik olmuştu. 1980’de tekrar İstanbul’da 
düzenlenen aynı yarışma bu kez Pera 
Palas’ta sorunsuz tamamlandı. Ancak 
Boğaziçi’nde yapılan yarışma daha çok 
ses getirmişti.

Resmi federasyon kurulduktan son-
ra 1997-2000 döneminde yeni fede-
rasyonda da görev aldım. Ancak daha 
sonraki dönemde sağlık sektöründe 
ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. 
İnsanın sağlığı geri plana itildi. Özel 
sektörde ciro veya kazanç ön plana 
geçti bütün bunlara bağlı olarak da asıl 
mesleğim olan hekimlikte sorunlar ya-
şamaya başladım. Bunlara bağlı olarak 
da satrançla ve satranç yöneticiliğiyle 
yeterince ilgilenemedim.

Sabahattin Mesçioğlu (üye): Be-
nim için çok büyük bir ihtiyaç. 75 ya-
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şımdayım, dostlarım burada, kısacası 
benim açımdan vazgeçilmez bir mekan.

İbrahim Erdinç Şimnu (üye): Der-
neğe gelmek hobilerimden biri! Dost-
larımla buluşma yerim.

Süleyman Şahin (üye): Her anlam-
da eğitim merkezi.

Kerim Altınok (Görme engelliler 
Türkiye eski şampiyonu): Yıl 1983, 
yaz mevsiminin sıcak günleri. İstanbul 
Satranç Derneği Union Frances’ten 
sonra taşındığı, Meşrutiyet Cadde-
si’ndeki yerinde, iki-üç basamakla çıkı-
lan bir giriş katında. İkiz kardeşim Se-
lim Altınok’la birlikte Türkiye Gençler 
Şampiyonası’na katılmaya karar veri-
yoruz. O yıllarda Türkiye Gençler Bi-
rinciliği tek bir final turnuvası şeklinde 
İstanbul’da yapılıyor. İl seçmeleri filan 
henüz ortalıkta yok, çünkü o kadar çok 
satranç oynayan sporcu ve genç yok. 
Kendine güvenen İstanbul’a gelip şam-
piyonaya doğrudan katılabiliyor. 

Turnuvaya 45 kişi kayıt yaptırıyor. 
Zaman kontrolü 40 hamle için 2’şer 
buçuk saat. Maç hala bitmemişse, artık 
unuttuğumuz bir kavram: Ajurne! Bit-
meyen oyunlar ertesi güne bırakılıyor.

Turnuvanın hakemi bugün sat-
ranç camiasında dostlarınca “Üstad” 
lâkabıyla anılan Serdar Çelik. Serdar 
Bey o zamanki FIDE kurallarına baka-

rak görme engelimiz dolayısıyla bizlere 
yarım saat de ek süre veriyor. Yani 40 
hamle için 3 saat, otur doya doya dü-
şün. 

Turnuvada o güne kadar Nevzat 
Süer’in satranç köşesinden adlarını 
duyduğumuz birçok güçlü oyuncu var. 
Suat Atalık, İzak Romi, Hakan Han, 
Hakan Erdoğan, Reha Diril… 

Birinci turda Uygar isimli daha 
önce adını duymadığım bir arkadaşla 
eşleşiyoruz. Rakibim oldukça kuvvet-
li. O güne kadar lisede ve üniversitede 
oynadığımız bütün arkadaşlarımızı ko-
layca yeniyorduk. O zaman bir gerçeği 
anlıyorum: Burası bizim okul değil sat-
ranç derneği! Nitekim ilk maçımı kay-
bediyorum, ne yalan söyleyeyim biraz 
hayal kırıklığı yaşıyorum.

Ajurneyle turların başlangıç saatleri 
arasındaki boş zamanlarda turnuva ha-
kemi Serdar Çelik’in içeride meraklıla-
ra eğitsel analizler verdiğini duyuyoruz. 
Paul Keres’in oyun sonu örneklerini 
anlatıyor.

Derneğin girişinde sol tarafta küçük 
bir bölme var. Burada Türk satrancının 
duayenlerinden biri oturuyor: Nevzat 
Süer! Biz 1978’den başlayarak o güne 
kadar beş yıldır Nevzat Bey’in Cum-
huriyet Gazetesi’ndeki satranç köşe-
sini aralıksız izliyor ve gazeteden kes-
tiğimiz kupürleri arşivliyoruz. Nevzat 

Bey’le mektuplaşıyoruz. Ama onunla 
tanışmamız ancak bu turnuva vesile-
siyle İstanbul Satranç Derneği’nde ger-
çekleşiyor. Nevzat Hoca hep aynı yerde 
oturuyor, hafif bir sesle konuşuyor, tam 
bir İstanbul beyefendisi. Karşısında ce-
zaevindeyken Cumhuriyet okuyan ve 
Nevzat Bey’e mektup yazarak onunla 
köşesi aracılığıyla haberleşen etüt ya-
pımcısı Yunus Emre Özbey var. Nevzat 
Hoca onun hazırladığı etütleri gazete-
de yayınlamıştı. 

Bir tur çıkışında Taksim’e Ateş Ül-
ker ve Cem Karadağ ile birlikte gidiyo-
ruz, yolda sohbetin konusu Ateş Ülker 
ile Adnan Şendur arasında yapılan kör-
leme partiler. İzak Romi, Hakan Erdo-
ğan, Engin Bolcan, Çığ Süer eşleştikle-
rimden aklımda kalanlar. 

Son turlardan birinde ise karşımda 
Ali Nihat Yazıcı oturuyor. Sicilya oynu-
yorum. Kalite geri düşüyorum. Sonuçta 
partiyi kaybediyorum. Oyundan sonra 
çok ilginç bir şey oluyor: Derneğin bu-
gün de olduğu gibi o zaman da bütün 
işlerine koşturan sevgili Vatan Hacıe-
fendioğlu aramızdaki tabiriyle Vatan 
ağabey yanımıza yaklaşıyor ve partinin 
sonunda Ali Nihat’ın vezir fedasıyla 
oyunu bitirebileceği başka bir kazanç 
yolunu gösteriyor. O zamanlar iyi ta-
nımadığım için hayretten ağzım açık 
kalıyor ve “Bu derneğin çayına çubuğu-
na bakan yardımcı emektarı dahi vezir 
fedası görecek kadar iyi satranç bili-
yor.” diyorum. Sonradan sevgili Vatan 
ağabey’in iyi bir hızlı satranç oyuncusu 
olduğunu öğrenecek ve kendisiyle bir-
çok görme engelliler turnuvasında da 
hakemlik desteğiyle birlikte olacaktık.

İSD’de o günlerde tanıştığımız baş-
ka isimler de var. Örneğin Cihat Tür-
koğlu, Fahri Nemlioğlu, Suat Boztepe, 
Mehmet Bayramiçli, Çetin Sel, Turhan 
Yılmaz, Can Arduman ve Can Yurtse-
ven…

Üniversitedeki derslerimizin yo-
ğunluğu, iş hayatına atılma gibi telaşlar 
yüzünden İSD’ye yıllarca bir daha gi-
demedik. Tekrar gittiğimizde de İSD 
artık Ağa Camii yakınında Sakızağacı 
sokaktaki yerine taşınmıştı. İlk gittiği

Selim Palavan - Mübin Boysan
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miz dönemden son dönemdeki gi-
dişimize kadar geçen süre içinde der-
nekte üyeler dahil pek çok şey değiş-
mişti. Değişmeyen ise sevgili Vatan 
ağabeyimizin bir yandan servisini ya-
parken diğer yandan daha da ustalaşa-
rak Yıldırım oynamasıydı.

Selim Altınok (Görme engelli-
ler Türkiye eski şampiyonu): Aslında 
Kerim’in anlattığı pek çok şey benim 
de anılarımın arasında yerini korur. 
Bunlara ek olarak da şunları anlatabili-
rim: Benim ilk turdaki rakibim Ayhan 
Mutlu idi. Onunla oyunum benim ilk 
resmi turnuva partimdir. Mutlu o gün-
lerde tıp fakültesinde öğrenciydi. Son-
radan güçlü bir satranççı olarak bazı 
turnuvalarda ismini duydum. İSD’yi ilk 
turnuvamın ev sahibi, Mutlu’yu da ilk 
rakibim olarak unutmadım.

1983 Gençler Şampiyonası’nda be-
nim bir ajurne oyunum vardı. Soyadını 
anımsayamadığım Koray isimli oyun-
cuyla karşılaşmıştım. İlk gün sonunda 
Koray ajurne hamlesini yapıp notasyo-
nu zarfa koyarken nedense telaşlanmış-
tı. Turnuva hakemi Serdar Çelik bunu 
fark etmiş olacak. “Heyecanlanma, te-

laşa gerek yok!” diyerek genç rakibimi 
sakinleştirmeye çalışmıştı.

Ajurne partiler diğer gün tur başla-
madan önce oynandığından erteleme-
ye maçı kalan oyuncular erken gelmek 
zorundaydı. Ben rakibimden çok önce 
İSD’deydim. Partinin konumunu dizip 
onu beklerken rahmetli Fahri Nemli-
oğlu masaya geldi. Birlikte analiz yap-
maya başladık, benim konumum kö-
tüydü. Muhtemelen kayıptı. Nemlioğlu 
kötü pozisyonları savunmakla dernekte 
nam salmış bir ustaydı. Epey uğraştı 
benim için, ama pek kurtuluş görün-
müyordu.

Bu arada rakibim geldi, nefes nefe-
seydi, koşmuştu anlaşılan! Hiç unut-
muyorum. Koray’ın zarfı açıldı, Serdar 
Çelik yazılı hamleyi anons etti: h6! 
Tahta üzerinde böyle bir hamle müm-
kün değildi. İmkansız hamle! Oysa 
Koray’ın beklenen hamlesi a6 idi. He-
yecandan olacak, yanlış yazmıştı, ku-
rallar gereği hakem rakibimin maçı 
kaybettiğini ilan etti. Koray da ben de 
şaşırdık. İkimiz de bu kuralı tam olarak 
bilmiyorduk ve tabii ki ilk defa karşıla-
şıyorduk. 

Kerim’in belirttiği sporculardan 
farklı olarak Feridun ve Rıza Öney’le 
de sanırım o turnuva sırasında yine 
İSD’de tanıştık. 

Kadın satrancımızın önde gelen 
isimlerinden Gülsevil ve Gülümser 
Yılmaz ile Nimet Yardımcı da o turnu-
va sırasında olmasa da o yıllarda İSD’de 
tanıştığımız sporculardı.

Yine o yıllardan hatırladığım, tur-
nuva salonunun sessizliğinde satranç 
saatlerinin tik taklarıdır. Fischer saati 
diye bir şeyden haberimiz vardı ama 
henüz saniye eklemeli dijital saatler ne 
İSD’ye ne de başka mekanlara gelmişti. 
Mekanik, elle kurulan saatlerle oynar-
dık. Bir tanesi bizim evde de hala durur. 

Şimdi düşünüyorum da o günler-
den bu güne tam 30 yıl geçmiş! Dernek 
kendine ait bir yer edinemediği için 
birkaç adres değiştirmiş, hatta dernek 
binası yanmış. Bütün bunlara rağmen, 
tarihsel sorumluluğunu yerine getirme-
nin onuruyla dernek dimdik ayakta, bir 
araya getirdiği, yetişmesine katkı sun-
duğu pek çok satranççının Türkiye sat-
rancının zirvesinde durduğu gibi!

1969 - RCD Turnuvası

ANI-SÖYLEŞİ
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1981 Türkiye Şampiyonu
IM Suat Soylu

memin hemen arkasından da 1981’de 
Türkiye şampiyonu oldum. Aynı yıl 
Budva 1981 Zonal Turnuvası’nda da 
iyi derece alarak FIDE Ustası (FM) 
oldum. Çok fazla turnuva birinciliğim 
ve derecelerim var. Önemliler arasın-
da, 1982 Uluslararası Çeşme Turnuvası 
birinciliğim, 1995 Başbakanlık Ku-
pası şampiyonluğum, 1998’de Türkiye 
Şampiyonası’nı birinciyle eş puanla 
tamamlayarak eşitlik bozmalardaki 
ikinciliğim, 1990 ve 2002 Olimpiyatla-
rı’ndaki masa ikinciliklerim sayılabilir.

Uluslararası usta (IM) oluşunuz 
oldukça gecikmeli. Biraz da bu süreç-
ten söz eder misiniz?  

2003’te IM oldum ancak 1980’le-
rin federasyon yönetimi ilk normu-
mun farkına varabilseydi 20 sene 
önce IM olabilirdim. İlk normumu 
1981 Zonal Turnuva’da almışım an-

Biz sizi bir dönem ülkemizin 
en başarılı birkaç satranççı-

sından biri, 1981 Türkiye şampiyonu, 
günümüzün yılda birkaç turnuvada 
oynamaya ancak vakit bulabilen spor-
cusu olarak tanıyoruz. Peki, sizi, sizin 
cümlelerinizle tanıyalım desek… Sat-
ranca nasıl başladınız, eğitiminiz, işi-
niz, aileniz, çoluk çocuk vb. Kısacası 
kimdir Suat Soylu?

1960 Niğde doğumluyum. Gazi 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi me-
zunuyum. Evliyim, işletme mezunu bir 
kızımız, yazılım mezunu bir oğlumuz 
var. Balıkesir’de eşim ve köpeğimizle 
yaşıyorum. Boş zamanlarımda ICC’de 
oynamayı seviyorum. 

Satranca kimin aracılığıyla ne za-
man başladınız?

Satranca başlamam Fischer-Spasky 
maçı ortamından etkilenip 1974 yı-
lında oldu. Edindiğim Süer Satranç 
Dergileri ve Satrancın Esasları kitabı 
ile kısa zamanda teorik bilgiler edinip 
6 aylık bir bilgi birikimiyle turnuva 
deneyimi olmayan bir oyuncu olarak 
1975 Türkiye Küçükler Birinciliği’ne 
katıldım. Zamanın bütün ünlüleri ara-
sında 4-7. olduğumda bunu başarısızlık 
sanmıştım.

Peki, başarı saydıklarınız?
Üç Ankara Birinciliği sonrası 

1979’da ilk kez genç milli oldum. 1980 
Türkiye Birinciliği’nde dördüncülüğüm 
var. İlk kez büyük milli takıma seçil-

cak kimse ilgilenmediği gibi farkına 
bile varmamışız. Ali Nihat Yazıcı yıl-
lar sonra bunun norm olması gerektiği 
konusunda FIDE’ye başvurarak nor-
mumu onaylattı. Ayrıca 2000  - 2002 
Olimpiyatları’ndan ve o yıllardaki bir-
takım başka turnuvalardan da norm al-
dım ancak takip etmedim. 1981-2000 
normları müracaatı sonrasında 2003’te 
İtalya’da açık bir turnuvada reytingim 
2396’ya yükseldi. Aynı yıl Lig’de de 
2400 reyting barajını geçince IM ol-
dum.

Söz ettiğiniz dönemleri düşünür-
sek, federasyon desteği yok denecek 
kadar az, kaynak neredeyse yok! O 
koşullarda sözünü ettiğiniz başarıları 
elde edip IM olmak bir yana o tur-
nuvalara katılmak bile çok zor hat-
ta neredeyse imkansız. Olanakların 
kısıtlı olduğu o dönemlerde destek 

    fyilmazmavikale@gmail.com
FIDE Hakemi
Fatma Yılmaz

Satranç zaman kaybı değil başka ufukların kapısıdır. En ufak ticari faaliyeti, sanatı, 
filmi… istem dışı analiz ediyorum. Eğer bunu fayda kabul ederseniz, satrancı tavsiye 
ediyorum.

Soylu - Radulov 
1981 Türkiye Birinciliği sonrasi - Atina - Balkan Takımlar - 1. masa
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aldığınız, o olmasaydı ben bunları ya-
pamazdım dediğiniz kişi ya da kişiler 
oldu mu? 

Merhum Kahraman Olgaç! Kendi-
sinin hayatımda önemli bir yeri vardır. 
Babam gibiydi, mahalle komşumuz 
olduğundan  kitaplığını bana açmıştı. 
Onun kitaplarıyla satranç çalıştım. Bir 
çeşit menajerlik de yaptı diyebilirim. 
Sponsorlar bulamasa turnuvalara bile 
gidemezdim. Çıkardığım dergilere yazı 
takviyesi de yaptı. Hatta eşimle tanış-
tıran da oğlum Erce’nin, erkence ve 
erkekçe demekmiş, adını veren de ken-
disidir. Yazıları ve destansı hikayeleri ile 
de hep yanımda olmuştur.

Şimdi kendi tarihime baktığımda 
bir kez daha görüyorum ki adeta haya-
tıma yön vermiş! Saygıyla anıyorum!

Bu kadar destek almış olsanız da 
satranca ara vermeyi düşündüğünüz 
ya da tamamen bıraksam dediğiniz 
dönemler oldu mu?

Önceleri Çanakkale’de daha sonra 
da Balıkesir’de eczacılık yaptığım için 
satranca fazla zaman ayıramadım. Bu 
nedenle çok düzenli bir oyuncu oldu-
ğum da söylenemez, yılda bir iki turnu-
vada oynayabilirsem kendimi şanslı sa-
yıyorum. Kendi koşullarım içinde aktif 
sporculuk yapmam neredeyse imkan-
sızdı ben de yapamadım zaten. Hatta 
son dokuz yıldır da hiç oynamıyorum 

desem yeridir. Onun için de satrançla 
ilgili olarak kendimi “pratiksiz ve de-
vamsız” olarak tanımlıyorum. Bütün 
bunlardan kaynaklı olarak da satranç 
hayatım, bulunduğum amatörce nok-
tadan öteye geçemedi. Böyle olmasına 
rağmen satrancı tamamen bırakmam 
da söz konusu değil.

Aktif sporcu değilsiniz belki de 
aralarınız oyunculuğunuzdan daha 
uzun süreli. Bu kadar uzun aralardan 
sonra yeniden bir turnuvada oynaya-
yım dediğinizde satranç çalışma ihti-
yacı duyup sıkı bir çalışmaya girdiği-
niz oluyor mu? 

Satranca ara verdiğim süreler ne 
kadar uzun olursa olsun, döndüğümde 
satranç çalışmıyorum ancak ender de 
olsa merak ettiğim bir sistemi incele-
rim.

Satrancın Esasları’nın etkisiyle 
Capablanca’dan çok şey öğrendiği-
nizi, onu kendinize model aldığını-
zı biliyoruz. Hatta tarz olarak sizi 
Capablanca’ya benzeten satranççıla-
rımız da var. Peki, Capablanca dışın-
da dünya satrancından beğendiğiniz 
isimler?

Ben Cabaplanca ve Fischer öğreti-
si ile stilime, düşünceme yön verdim. 
Oyun tarzıma uymayan Alekhine, 
Karpov ve Kasparov’u da beğendim. 
Bu aralar herkes gibi Carlsen’i hayretle 

izliyorum. Artık bu düzeyde oyuncular 
adeta bir bilgisayar gibi oynuyorlar. 

Saydıklarınız içerisinde sizce sat-
rancın en büyük ismi kim?

Gelinen nokta ortada olsa da in-
sanlar bilgisayar gibi oynasa da ben 
saf bir yetenek olarak gördüğüm 
Capablanca’yı ilk sıraya koyarım. 

Peki, Türkiye satrancını ve sat-
ranççılarını değerlendirir misiniz? 
Sizce, satrancımız dünya satrancının 
neresinde? 

Satranç bir gelenek ve kültürdür 
onun için ne kadar yatırım yapsak da 
süper oyuncular yaratamıyoruz. En 
azından şimdiye kadar yaratamadık. 

Sizi iş yoğunluğunuz içerisinde 
genel olarak uzun süreli turnuvalarda 
göremiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda sa-
dece Türkiye İş Bankası Ligi’nde oy-
nadınız. 2013’te de Lig’de oynayacak 
mısınız?

Dediğiniz doğru, zaman sıkıntım 
nedeniyle uzun süreli turnuvalarda oy-
nayamıyorum bu nedenle hafta sonu 
turnuvalarını tercih ediyorum. Bu yıl 
Lig’de oynayıp oynamayacağım konusu 
ise henüz net değil. Kulüp seçmedim 
belki oynarım ama oynayacağım takı-
mın belli bir hedefinin olması ancak 
bana karışmaması gerekiyor.

Lig demişken… Bazı sporcuları-
mız sonuna kadar oynanması taraf-
tarı olsa da özellikle ilk masalarda 
çokça beraberlikler yapılıyor. Sizinle 
ilgili bilgi topladığım aşamada Yakup 
Bayram uzun bir süre oynadığınız 
bütün maçlarda anlaşmasız olarak 
berabere kaldığınızdan, belki de en 
çok berabere kaldığınız oyuncunun 
kendisi olduğundan söz etti. Buradan 
da hareketle sonuç berabere olacaksa 
bile siz de sonuna kadar oynanması 
gerektiğine inananlardan mısınız?

Maçın oynanması gerektiğine ina-
nırım ama beraberliğe tamamen karşı 
olduğum da söylenemez. Yakup’la öyle 
denk gelmiştir, her iki tarafın da puana 
ihtiyacı vardır onun için sonuna kadar 
oynamışızdır. Yoksa benim de berabe-

1990 - Kahraman Olgaç'ın Evi
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re yaptığım maçlarım var. Ne de olsa 
beraberlik stres alır. O maçı berabere 
yapar, sonraki maçlarınıza bakarsınız. 
Beraberlik yetiyorsa ya da başka den-
geleri bozuyorsa da beraberlik yapabi-
lirim elbette. Bunların ötesinde Can 
Arduman benim çok yakın arkadaşım 
şampiyonluğa bile oynasak onunla 
maçlarımız hep anlaşmalı olarak bera-
bere biter. Kısacası yerine ve zamanına 
göre anlaşmalı beraberlikler iyidir!

İster berabere kalmış olun, ister yen-
miş ister yenilmiş olun, çok önemsedi-
ğiniz, hatta satranç kariyerimin köşe 
taşları dediğiniz maçlarınız mutlaka 
vardır. Bu tür maçlarınızın birkaçından 
söz eder misiniz? 

Sözünü ettiğiniz türden partilerim 
elbette çok var, biz burada birkaçından 
söz etmekle yetinelim:

Suat Soylu - Adrian Negulescu
Balkaniad U20 Bihac, 1979
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Bu maçımı, uluslararası ilk partim 
ve dönemin gençler Avrupa üçüncüsü 
Adrian Negulescu ile birinci masada 
oynamam nedeniyle önemserim. O 
maçımı daha sonra analiz ettiğimde 
ustaya duyduğum güvenden dolayı ara 
ara taş kazançlarımı kaçırdığımı gör-
düm.

Dragoljub Velimirovic- Suat Soylu 
Budva zt Budva, 1981
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Bu partim, benim satranç hayatımın 
kırılma noktasıdır ve bana rakibi hem 
küçümsememeyi hem de gözümüzde 
büyütmemeyi öğretmesi bakımından 
önemlidir. Çünkü rakibim ustalığına 
güvenerek kayıp varyantları oynadı. 
Ben de ne yazık ki onun ustalığına 
duyduğum güven nedeniyle bu fırsat-
ları tam olarak değerlendiremedim ve 
oyun berabere bitti. Oysa 42...¤a4 ye-
rine 42...¤d1 oynasaydım devamında 
43. ¢a3 £b2 44. ¢b4 £c3 45.¢a3 
£a5 mat kaçınılmaz olacaktı. Ama ne 
yazık ki 40 hamle kontrolünü geçtiğimi 

fark edemedim ve zaman sıkışmasında 
olduğumu zannettiğim için dört ham-
lelik matı göremeyince oyunu birkaç 
hamle sonra berabere yaptım. Bu bera-
berlikle birlikte kaçırdığım sadece ya-
rım puan değildi elbette. Kazansaydım 
1981’de uluslararası usta olacaktım, be-
rabere kalınca IM oluşum da yirmi yıl 
sonraya kaldı.

Ni Hua - Suat Soylu
Bled Ol. (Men) Bled, 2002
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.  .  .  
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Bu maçımın önemi ise 
Olimpiyatlar’da ikinci kez masa ikincisi 
olmamdaki etkisinden gelir.

Suat Soylu - Marc Narciso Dublan 
Türkiye Kulüpler Şamp. Konya, 2009

.  .  .  . 
 .x x .  
.x x .-  .x 
x .  . - 
.  .  . 
 .  .  
.h  .h  . 
 .  .  . 
x .hx  .  . 
 .x x .x x 
.  .x x .  
. x .x  .  
.  . h .xh xh 
. h .  .  
.  . x .x 
h . h . h 
.x  .  .x 
x .  .x  
.  .  .  
.  .  .  
.  . x .x 
 . -

Yukarıdaki partim için de satranç 
stilimi özetleyen parti diyebilirim. Sat-
ranç stilim ile ilgili duyduğum en doğ-
ru tanımı İsmail Doğantuğ yapmış ve 
“Sen ‘best move’cusun!” demişti. Kont-
rol edebildiğim oyunlarda birçok değil, 
kazanan tek hamle vardır. Onun için bu 
partimin benim oyun stilimi özetledi-
ğine inandığım gibi didaktik bir oyun 
için de iyi bir örnek diyebilirim. Oyu-
nun tamamını incelediğimizde belli bir 
noktadan itibaren kazanacak tek ham-
leler karşısında Siyahın çaresiz kaybet-
tiğini görürüz.

Şimdi de günümüze ve satrançla 
ilgili düşüncelerinize yönelik bir biri-
ne bağlı üç soru sormak istiyorum:

1-Düzenli olarak zaman ayırama-
mış olsanız da hafta sonu turnuvala-
rıyla yetiniyorum deseniz de satranç 
yaşamınızda hep olmuş olmaya da 

devam ediyor. Nedir sizin açınızdan 
satranç ya da satrancı nasıl tanımlar-
sınız?

2- Satranç size neler kazandırdı? 
3- Ailelere, çocuklarına satranç 

eğitimi aldırmalarını öneriyor musu-
nuz? 

Satrancı tarif ederken yeteneği, ge-
lişimi, zekâyı vb. geliştirdiği gibi, inan-
madığım basmakalıp tanımlar kullanır-
dım. Ancak sonradan anladım ki diğer 
insanlardan farklıyım ve en ufak olayı, 
durumu ilişkiyi ticari faaliyeti, sanatı, 

filmi her şeyi istem dışı analiz ediyo-
rum. Hayatta hep birkaç hamle ötesine 
istem dışı beynim çalışıyor. Eğer bunu 
fayda kabul ederseniz ailelere satrancı 
tavsiye ediyorum. Satranç zaman kay-
bı değil başka ufukların kapısıdır. Bu 
yaşımda, bulunduğum tepeden geçmiş 
yaşamımı seyrettiğimde bunları daha 
iyi anlıyorum.

Geçmiş yaşamınızı seyrettiğimiz-
de neredeyse tek başınıza çıkardığınız 
dergiler de görüyoruz: Analiz ve Sat-
ranç Dünyası! Biraz da bunlardan söz 
eder misiniz?

Analiz’i üst seviye satranç oyuncu-
suna hitaben Rus Şahmat dergisini ör-
nek alarak çıkarmıştık. Ancak fazlaca 
üst seviyeye yönelik olduğu için baskı 
sayısı az oldu. Derginin bütün yazı-

larını ben yazdım diyebilirim. Ticari 
amaçla çıkardık ancak hitap ettiği alan 
dardı. 

Kaç sayı çıkardınız?
Analiz beş sayı sürdü, reklamsız ya-

şayamadı. Gerçi bitirmemizde başka 
nedenler de etkili oldu. İzin almayı ih-
mal ettiğimiz için Sıkı Yönetim İdaresi 
tarafından 1402. maddeye göre yargı-
landık! Dergiyi kapattık. O dönem bize 
destek olan Sıkı Yönetim Komutanı 
Şahap Ar Paşa’ya buradan da teşekkür 
etmeliyim. Hakkımızdaki soruşturma-
yı engellediği gibi desteği sayesinde 
dergiyi Ankara’da yurtlara dağıttık. 

Peki, Satranç Dünyası… 
Satranç Dünyası’nı Analiz’in hemen 

arkasından çıkarmaya başladık. Daha 
genele hitap eden bir dergiydi. 14.000 
satış sayısı ile belki de Türkiye’de tek, 
dünyada da sayılı bir dergidir. Onun da 
yazılarının çoğunu ben yazdım ancak 
kendisi nerede bilemesem de (en son 
20 sene önce görmüştüm) Çetin Kaya 
Erten’in idealizmini anmak gerekli.

Satranç Dünyası kaç sayı devam 
etti?

Satranç Dünyası Adam Yayıncılık 
sahipliğinde çıkmasına rağmen bir yıl 
yaşayabildi. Satış sayısı satranç dergile-
rinde zamanla azalıyor. Okuyucu bek-
lediğini bulamıyor. Bunlara bağlı olarak 
tiraj düşünce ticari firma yayını kapatı-
yor. Satranç Dünyası’nda da böyle oldu. 
Satışlar düşünce bizim reklam bulma-
mız beklendi ama reklam bulmak kolay 
değildi üstelik ben de askere gidiyor-
dum. Sonuçta bir yıl dayandıktan son-
ra Satranç Dünyası da kapanmış oldu 
ama kapanmadan bir önceki sayının 
satışının da 9.000 olduğunu belirtmek 
isterim.

Satranç dışı hobileriniz?
Satranç dışında hobi edinmedim 

desem yeridir. Her şeyden birazcık, sa-
kin, normal, sıradan bir hayatı yaşayıp 
gidiyorum işte.

Bu güzel söyleşi için bütün oku-
yucularımız adına, çok teşekkür edi-
yoruz.

2012 Türkiye İş Bankası Satranç Ligi


