
Biz sizi hakem ve sporcu kimliğinizin de ötesinde yetiştirdiğiniz 
onlarca hakemimizdeki ve hakemlik sistemimizin temelindeki 
ilk isimlerden biri olarak takdire şayan emeğinizle tanıyoruz. 

Milli takımda da oynadınız, üst düzeyli antrenörsünüz de… Peki daha 
fazlası? Yaşınız, eğitiminiz, aileniz... Kısacası kimdir İsmet Arvit?
Bulgaristan doğumluyum. 1978 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç et-
tim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalından emekliyim. 
Eşim de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden hemşire olarak yeni emekli oldu. 
İki oğlumuz var. 

Satranca ne zaman başladınız ve sonrası?
Bulgaristan’da ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde iyi bir satranç eğitimi 
gördüm. İl, bölge birinciliklerinde, Bulgaristan yarıfinalinde, uluslararası 
turnuvalarda oynadım. 1976’da Polonya’da küçük bir kasaba olan Sando-
mierz’de düzenlenecek turnuvaya davet edildim. Gittiğimde kendimi dün-
yaca ünlü 48 özel davetli oyuncu arasında buldum. Bronstein, Kadınlar 
Dünya Eski Şampiyonu Gaprandashvili, Smeikal, Knaak, Schmidt, Shuba 
katılımcılar arasındaydı. Turnuvanın tur olmayan bir gününde Bronstein’a 
Vezir Gambiti Nimzovich Varyatında 1.d4 Af6 2.c4 e6 3. Ac3 Fb4 (Beyazın 
bu konumda üç devamyolu bulunmaktadır. 4.a3; Vc2 5.e3) zorluk çektiğimi 
söyledim. Hiç tereddüt etmeden açılışın fikirlerini anlattı, ayrıca Najdorf ’u 
yendiği maçı da analiz etti. Büyük bir oyuncu, büyük bir insandı. 
Türkiye’de de özel turnuvalarda Türkiye Birinciliklerinde, İstanbul karma-
sında, uluslararası turnuvalarda ve Türk milli takımında oynadım. 1979’da 
UKD Puanım 2346 idi. Bülent Korkut’tan sonra en yüksek ikinci UKD pu-
anına sahiptim. Türkiye ve Kıbrıs’ta pek çok simultane verdim. En büyük 
olanı İstanbul Üniversitesi’nde 1979’da 40 öğrenciye karşı verdiğim simul-
tanedir ki 1 yenilgi, 39 galibiyet ile sonlandı. 1981 yılı sonunda aktif satranç 
oyunculuğunu bıraktım. 
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Uluslararası Hakem ve 
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Tam da bu noktada oyunculuğunuzla ilgili iki 
soru:

Bunlardan birincisi başarılarınıza dair. 
Sizi başarıya götüren yüzlerce maçınızdan 
unutamadığınız birkaçı desem?
Maç çok elbette ama hangi birini saymalı, bir de 
onu yendim bunu yendim demek de ayıp olur 
ama illa bir ikisini söyleyecek olursam:

İsmet Arvit - Hagen vs Börsch
Berlin Uluslararası Turnuvası, 1985

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.¤c3 g6 5.e4 ¥g7 6.¥e2 
0–0 7.h4 e6 8.dxe6 ¥xe6 9.h5 ¤c6 10.hxg6 hxg6 
11.¥g5 ¤d4 12.¥d3 £a5 13.£d2 ¤b3 14.axb3 
£xa1+ 15.¤d1 ¦fe8 16.¥h6 ¥h8 17.¤e2 b5 
18.f4 ¥g4 19.0–0 £a6 20.f5 ¤xe4 21.fxg6 fxg6 
(21...¤xd2 22.gxf7#) 22.¥xe4 ¦xe4 23.£d5+ 
¦e6 24.£xa8+ ¢h7 25.¦f7+ ¢xh6 26.£xh8+ 
¢g5 27.g3 ¥h5 28.£d8+ ¢h6 29.¦f8 1-0

Metin Asılkefeli – İsmet Arvit
Türkiye Birinciliği, 1979

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 e6 4.e3 ¤f6 5.¤c3 ¤bd7 
6.¥d3 dxc4 7.¥xc4 b5 8.¥d3 ¥b7 9.0–0 a6 10.b3 
c5 11.¥b2 cxd4 12.exd4 ¥d6 13.¦e1 0–0 14.¤e5 
£c7 15.¦c1 ¤xe5 16.¤xb5 ¤f3+ 17.gxf3 ¥xh2+ 
18.¢g2 £f4 19.¤c3 £g4+ 20.¢xh2 £xf3 0-1

İkincisi ise oyunculuğa veda edişinizle 
ilgili: Bu kadar zirvede olduğunuz bir 
dönemde oyunculuğu neden bıraktınız?
Koşullar öyle gerektirdi, öncelikler değişti ve sat-
rançla bağımı hakem ve antrenör olarak sürdür-
meye karar verdim.

Biz de sizi zaten daha çok hakem 
kimliğinizle tanıyoruz. Hakemliğiniz nasıl 
başladı?
Hakemlikte de Bulgaristan’da milliliğe kadar 
yükselmiştim. 1981’de Türkiye adına milli oyun-
cu olarak katıldığım Atina Balkaniadı’nda FIDE 
temsilcisi tarafından Pula-Yugoslavya’da düzen-
lenecek olan uluslararası hakemlik kursuna davet 
edildim. 1982’de kursu tamamlayarak uluslarara-
sı hakem oldum. O tarihten bu yana uluslararası 
hakemliği sürdürmekteyim.
Bir de konu dışı olsa da bir konuyu daha eklemek 
isterim: Hakemlik lisans numaram F-2. Kahra-

Arvit’in Türkiye’de katıldığı ilk turnuva.

1979 İstanbul Üniversitesi Simultanesi.
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man Olgaç F-1. Oysa federasyon üyesi olarak 
benim ısrarlı önerimle, Kahraman Olgaç benden 
4-5 sene sonra uluslararası hakem yapıldı. Doğru 
sıralama 1. İsmet Arvit, 2. Jirayr Çakır, 3. Kahra-
man Olgaç olmalıydı. Türkiye Satranç Federas-
yonu’nun bu hatayı düzeltmesini hala beklemek-
teyim. 

Peki, TSF’deki görevleriniz?
1982-1991 yılları arasında TSF’de hakemlerden 
sorumlu başkan, 1991-2000 yılları arası Merkez 
Hakem Kurulu başkanı olarak görev yaptım. 
Türkiye’de hakemlik müessesesini kurarak ilk 
“Satranç Hakemliği Yönetmeliği”ni hazırladım.
1982-2000 yılları arasında 7 TSF Başkanı ile ça-
lıştım. (Jirayr Çakır, Emekli General Muzaffer 
Özsöy, Hayri Özbilen, Uluğ Nutku, Celil Layik-
tez, Kahraman Olgaç ve Emrehan Halıcı.) MEB 
Satranç Kurulu’nda Gürol Terim ve Kahraman 
Olgaç ile birlikte görev yaptım. İstanbul Satranç 
Derneği Başkanlığı yaptım. İspanyol Açılışı-Mar-
shall Hücumu adlı satranç kitabının tercümesini 
gerçekleştirdim.

Onca çalışma, onlarca turnuva… Zor bir 
soru: Görev yaptığınız turnuvalardan onunu 
sayalım desem?

1976 Varşova Polonya Krstev-Yug, Arvit, Bronstain, Gunev Bg.

Dönemin TSF Başkanı Celil Layiktez ile.
(1991 Türkiye Ustalar Birinciliği, İstanbul Satranç 

Derneği, Tepebaşı)

Devlete bağlanan TSF’nin ilk Başkanı  
Kahraman Olgaç ile.
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1984-2000 yılları arasında Kıbrıs’ta da hakem, 
oyuncu ve antrenör yetiştirdim. Kıbrıs Cumhur-
başkanı Sayın Rauf Denktaş tarafından kabul 
edildim.
Eğitimlerde her bir hakem adayına, satranç ha-
kemlerinin sadece kuralları uygulayan kişiler 
değil, aynı zamanda birer eğitimci de olmaları 
gerektiği fikrini aşılamaya çalıştım. 
O dönem yetiştirdiğim hakemlerden pek çoğu 
uluslararası hakem olma başarısını gösterdiler. 
Özellikle Tahsin Aktar’ı burada anmak isterim, 
kendisini beğeniyle takip ettim, hakemliğe çok 
emek verdi. 

Başhakem olarak 400’ün üzerinde turnuvada 
görev aldım. 18 Türkiye Birinciliğinde, 18 MEB 
tarafından düzenlenen ilkokul, ortaokul, lise ve 
üniversiteler şampiyonalarında, 4 kez Balkani-
ad şampiyonalarında (ikisinde başhakem olarak 
1993 Ankara, 1994 Varna, Bulgaristan), 1990 
Novi-Sad Yugoslavya Olimpiyatı ilk masalar, 
1998 Elista, Kalmukya Rusya Olimpiyatı sektör 
hakemliği ve 2000 İstanbul Olimpiyatı bayanlar 
1. masa hakemi olarak görevde bulundum. Ça-
nakkale Troya Satranç Turnuvası’nın ilk 11 yıl 
organizasyonunu ve başhakemliğini, FMV Işık 
Okulları Satranç Turnuvası’nın organizasyonunu 
ve başhakemliğini yaptım.
9. Dünya Şampiyonu Karpov’un tercümanlığını 
ve verdiği simultanenin hakemliğini yaptım.

Bütün bunlara ek olarak hakemliğimizin 
temelinde de sizin emeğiniz var. Biraz da 
bunlardan söz eder misiniz?
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Satranç Fede-
rasyonu’nun düzenlediği hakemlik kurslarında 
FIDE Hakemler Başkanı Kazichin’in imzalayarak 
bana hediye ettiği “Satranç Kuralları”, Bulgaris-
tan Satranç Federasyonu’nun “Satranç Kodeksi”, 
SSCB Satranç Federasyonu’nun “Satrançta Ha-
kemlik” kitaplarından da yararlanarak satranç 
eğitim kursları verdim. Tanıdığınız pek çok ulus-
lararası hakemin de içinde olduğu yüzlerce ha-
kem yetiştirdim.

1991 Kıbrıs Hakemlik Kursu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi satranç takımı 1989 İs-
tanbul Ligi birincisi Mehmet Bayramiçli, İsmet Arvit, 

Prof. Dr. Akdoğan Erözbek, Dr. Ateş Ülker
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Sizinle de birlikte çalışma fırsatımız olmadı ama 
ilk kadın uluslararası hakemimiz olduğunuzu 
biliyorum. Ayrıca bir tarihte görme engellilerle 
ilgili bir konuda takılmıştım ve konuyu en üst 
düzeyli hakemlerimizden birine danıştığımda 
Fatma Yılmaz’a sor diyerek bana sizi adres gös-
termişti. Böylece görme engellilerdeki çabanız-
dan haberdar oldum o günden sonra da bu alan-

Peki, sizin yetiştirdiklerinizden sonraki 
hakemlerle ilgili neler demek istersiniz?
2000 sonrasında Türkiye geneli turnuvalarda ak-
tif olarak görev almadığım için hakemleri genel 
olarak değerlendirme fırsatım olmadı, tanıdıkla-
rım içerisinde Ahmet Uçtu, Hakan Özgür, Bilge 
İbrahim Özel’i beğenirim.

1990 Karpov soruları yanıtlıyor, İsmet Arvit tercüme ediyor.

Ön sıra: Solda başta Ahmet Haznedaroğlu, sağ başta İsmet Arvit, Arka sıra Özgür Solakoğlu ve Müslim Ersoy 
(Türkiye Birinciliği Yarı Final, Kastamonu).
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60 senelik satranç hayatımda Steinitz, Lasker, 
Capablanca ve Carlsen dışında dünya şampiyon-
larının tamamını görme fırsatı buldum. Bu ne-
denle sadece Türkiye’de değil dünyada da satranç 
geçmişimle kendimi ayrıcalıklı görürüm.
Fischer ve Tal bana ilham veren oyuncular ol-
muştur. 1962 Varna Satranç Olimpiyatı’nda onla-
rı izleme fırsatı buldum. Olimpiyat katılımcıları 
arasında kimler yoktu ki…
SSCB: Botvinnik, Spassky, Petrosian, Keres (Ye-
dek: Geller, Tal) 
ABD: Fischer, Benko, Evans; 
Arjantin: Najdorf, Bolbochan, Pano 
Hollanda: Euwe, Doner 
Macaristan: Portish, Sabo, Bilek 

daki çabanızı da takdirle takip ediyorum.

Gelelim antrenörlüğünüze?
Bulgaristan’da Rusçuk-Dunav Takımı’nda ba-
şantrenör olarak genç, bayan ve erkek takımını 
çalıştırdım. Dunav, Rusçuk şehrinin ünlü spor 
kulübüdür. Bulgaristan Spor Genel Müdürlü-
ğü’nün verdiği antrenörlük belgem bulunmak-
tadır. Sofya’daki Türkiye Büyükelçiliği tarafından 
doğruluğu tasdik edilmiştir. 
Marmara ve İstanbul Kültür Üniversite’sinde sat-
ranç eğitmeni olarak görev aldım. Türkiye Üni-
versiteler Birinciliğinde Marmara Üniversitesi ile 
bireysel ve takım olarak Kadınlarda üst üste iki 
yıl ikinci, İstanbul Kültür Üniversitesi ile birey-
sel ve takım olarak yine Kadınlar kategorisinde 
üst üste iki yıl şampiyonluk yaşadık. Bireysel ça-
lışmalarımda öğrencilerimden Yaş Gruplarında 
Melodi Dinçel dört yıl İstanbul birincisi, Türkiye 
üçüncüsü, Türkiye ikincisi ve Türkiye şampiyonu 
oldu. Timur Özdemir Yaş Gruplarında üç defa 
İstanbul şampiyonu oldu, Dünya Amatörler Sat-
ranç Şampiyonası’nda dünya ikincisi oldu. 

Oyunculuk, hakemlik, antrenörlük, 
eğitmenlik… Satrancın her alanında 
emeğiniz var.

Bunca emek verdiğiniz satrancın 
beğendiğiniz oyuncuları kimler?
Fischer, Tal, Keres. Aktif Oyunculardan: Caru-
ana, Giri, Harikrishna diyebilirim ama burada 
saymadıklarıma haksızlık olur. Şöyle ki: 

Karacaali Bursa Hakemlik Kursu, Tahsin Aktar’ın hakemlik 
eğitimlerine başlangıç yılları, 1994.

Akkum-Mersin Gürol Terim, Kahraman Olgaç, İsmet Arvit, Mete Savacı hakem adayları ile bir arada.
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oldum. Fischer, Grunfeld Açılışını seçerek Bot-
vinnik’e sürpriz yaptı, kale oyunsonu Fischer’in 
bir piyon fazlasıyla ajurne oldu. Rus oyuncular 
moralleri bozuk bir şekilde salonu terk ettiler. 
Gazete haberlerinde o gece Rus oyuncuların otel 
odalarında lambalarının hiç sönmediği, olumsuz 
analizler yapıldığı ve Geller’in sabah saat 6’da kal-
karak etüt beraberliği bulduğunu yazmaktaydı. 

Keyifle yaşanan, satrançla dolu bir 
yaşam… Tanışma şansı bulduğunuz 
dünyanın satranç devleri… Onca büyük 
isim içinde dünyanın her daim 1 numarası 
sizce kim?
Bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sat-
ranç oyuncusu Bobby Fischer’dir. Çünkü satrancı 
kitlelere sevdirerek, yayılmasına ve popülerleş-
mesine büyük katkıda bulunmuştur.

Ve anılarınız…
Anılar çok.
1988 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği uluslararası turnuvaya Geller de ka-
tıldı. Turnuva Başkanlığı ve Geller’in tercüman-
lığını yaptım. İstanbul’un turistik yerlerindeki bir 
gezi sırasında nasıl çalıştığını sordum. Dedi ki: 
“Ben satranca çok ciddi bakarım. Ben bir profes-
yonelim ve her sabah saat 6 ile 10 arası satranç 
çalışırım. Varna Olimpiyatı’nda gazetelerde gör-
düğüm “Rus oyuncularının sabahladığı, Geller’in 
beraberlik bulduğu” haberi geldi aklıma. 

Onca yıl satrancın içinde yer aldınız. 

Çekoslovakya: Pahman, Filip, Hort
İzlanda: Olaffsson 
Türkiye: Nevzat Süer, Mübin Boysan, İsmet 
Akıncı, Orhan Günsav, Erdoğan Öztürk 
Bu Olimpiyat aynı zamanda Türkiye’nin katıldığı 
ilk satranç olimpiyatıdır. Olimpiyatta Fischer’i ilk 
gördüğümde 19 yaşında zarif, rakiplerine saygılı, 
kendine aşırı güvenen, dünya medyasını peşin-
den koşturan bir görünüme sahipti. 
Olimpiyatta izlediğim üç maçı hiç unutmadım; 
Fischer Najdorf ’u Sicilya-Najdorf varyantında 
yirmi-dört hamlede adeta ezdi. Tal-Heht maçın-
da Tal’in veziri, fili, atı boştaydı. Hech 40 dakika 
düşündükten sonra veziri aldı ve Tal parlak ham-
lelerle oyunu kazandı.
Bir de asrın Botvinnik-Fischer maçına tanık 

1988 İstanbul Belediyesi Uluslararası Satranç Turnu-
vası Nemlioğlu, Mohr, Skembris, Geller, Arvit.

1982 Pula Yugoslavya FIDE temsilcisi Zimbabve, İngiltere, Türkiye hakemleri ile bir arada
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Satrancın önde gelen onlarca ismiyle 
ortaklaşa organizasyonlar düzenleyip, 
satranç aracılığıyla binlerce insanın 
hayatına dokundunuz. Bunca deneyiminize 
dayanarak satranççılara, ailelere, 
eğitmenlere, hakemlere, organizatörlere 
önerileriniz nelerdir? Herkes satranç 
oynamalı mı örneğin?
Herkes satranç oynamalı, çünkü satranç mantık-
lı düşünmeyi öğretir. Yaratıcılığı hayal gücünü 
geliştirir, karar verme yetisini güçlendirir, genç 
yaşta olmayanlarda satranç Alzheimer’a karşı çok 
etkilidir. Satrançta başarılı olmak için diksiyonu 
düzgün, satranç bilgisi, oyuncuya bilgi aktarma 
yeteneği yüksek olan bir antrenörle çalışmalı, ba-
şarının yolu çok çalışmaktan geçmektedir.
Söyleşimizin son sorusu olarak satranç dışı ilgi 
alanlarınız desem?
Müzik dinliyorum, dünya klasiklerini okuyo-
rum. Satrançla tanışan birinin hobisi de hayatı da 
satranç oluyor bu nedenle de ben vakit buldukça 
hala satrançta oyun sonu çalışıyorum.
Bu güzel söyleşiyle bize sizi daha yakından tanı-
ma fırsatı sağladığınız için tüm okuyucularımız 
adına çok teşekkür eder, satrançla dolu, nice sağ-
lıklı yıllar dileriz. 

Anatoli Karpov ile.

1984 yılının Haziran ayıydı. ‘İsmet Hoca’ 
ile o sıra tanışmıştık. Ankara Beşevler 
MEB yerleşkesindeki spor salonunda ya-
pılan Türkiye Şampiyonasında. Ben de o 
yarışmaya hakem olarak atanmıştım ve 
İsmet Hoca da başhakemdi. Hocam Kah-
raman Olgaç elimden tutarak “İsmet, bak 
bu çocuk hakem. İyi bir hakem olacak. Al 
bunu yanına.” diyerek bir anlamda beni 
Hoca’ya ‘emanet’ etmişti. 
İsmet ağabey bana kim olduğumu, mes-
leğimi, ne zaman hakem olduğumu, hoca-
larımın kimler olduğunu sordu. “Hocala-
rım Kahraman Olgaç, Mete Savacı, Fahri 
Nemlioğlu.” dediğimde, “Hımm, güzel. Gel 
otur bakalım şuraya.” dedi, Lütfi Hoca’nın 
(Yılmaz) yanındaki sandalyeyi göstererek. 
O yarışma bitinceye kadar da beni oradan 
hiç kaldırmadı. Nasıl bir hakemlik yaptı-
ğımı anlamamıştım.

Dostları Arvit’i anlatıyor:

İsmet ağabey güler yüzlü görünse de kız-
dığı zaman yüzü kızarır, dudakları titrer. 
Kimi zaman hakemlerin hatalı tutumları 
kimi zaman da sporcu yakınlarının yük-
lenmeleri sırasında bunu gördüğüm anlar 
olmuştur. Ne güzel ki bizim iletişimimizde 
bu şekilde yüzünün kızardığını dudaklarının 
titrediğini hiç görmedim!
Eşlendirme işleminin kartlarla yapıldı-
ğı dönemlerde, bu işi kimseye güvenmez 
kendisi yapardı. Hızlı düşünür, bir çırpıda 
kartları bir aşağı bir yukarı sürerek eş-
lendirmeyi tamamlardı. “O neden siyah, 
bu neden alt gruba kaydı?” diye sorsak 
da “Tamam tamam, sonra.” demekle yeti-
nirdi. Zaman dardı ve yapılacak daha pek 
çok iş vardı. “Madem eşlendirmeyi tek 
başına yapıyor, güvenmiyor kimseye, ben 
de eşlendirme kartlarını ‘çalarım’, yaparım 
eşlendirmeyi.” diye düşündüğüm de oldu. 
Gece yarısı konukevinin lobisinde önümde 
eşlendirme kartlarıyla Mete Savacı’ya ya-
kalanmıştım. “Aramızda kalsın bu.” diye-
rek bana yardım da etmişti hocam. Sonra 
baktım ki İsmet ağabey de benim yaptığım 
eşlendirmenin aynısını yapmış. Bana göre 
‘tamamdı bu iş artık’.
Yazılı kaynakların olmadığı ya da bizim 
ulaşamadığımız dönemlerdi o zamanlar. 
Kuralların uygulamalarına ve açıklamala-
rına da gerek duyuyorduk. Boş bulduğum 
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her fırsatta İsmet ağabeyi sıkıştırmadan 
duramaz, mutlaka kural ve kafamdaki eş-
lendirmeyle ilgili konulardaki soruların ya-
nıtını öğrenmeye çalışırdım. 
Turdan sonra, akşam saatlerinde, ‘ha-
kemler turnuvası’ düzenlenirdi. Yıldırım 
demetlerinde beni de evire çevire yenerdi. 
Diğer hakemlerin de yardımıyla bir oyunu 
kazanmışsam eğer “Sil oradan bir 50 çay 
bakalım.” diyerek onlarca çay borcum-
dan bir kısmını ‘ödeşmiş’ olurduk. Okullar 
Türkiye Şampiyonaları, Balkan şampiyo-
nası, Türkiye şampiyonaları gibi pek çok 
yarışmada başhakem olarak yer aldığında 
ben de hakem olarak bulundum. Ama bu 
süreçte artık güvendiğini görmeye başla-
mıştım. Eşlendirme kartlarını önüme bıra-
kıyordu, “Bu kategori senin.” diyerek bir 
bakıma sektör emanet ediyordu. ‘Ajur-
ne’ günlerinde zarfı bana bırakır, “Sakla 
bunu.” derdi. Tabi, ertesi sabah ajurne 
masasını düzenlemek, hazır hale getirmek 
de boynumuzun borcuydu artık.
1991 yılında devlete bağlı bir federas-
yon olduktan sonra da İsmet ağabey uzun 
yıllar Merkez Hakem Kurulu Başkanı ola-
rak görev yapmıştı. Ben de o kurulda bu-
lundum uzunca bir süre. Bir de böyle bir 
çalışma geçmişimiz var İsmet ağabey ile. 
Toplantılarda birlikte olduk, çok keyif-
li anlar yaşadık. Birkaç hakem kursunda 
da asistanı gibi yanında bulundum. Sonra-
ki kurslara da ben hoca olarak katılmaya 
başlamıştım. 
Hocama sevgilerimi iletirken, satranç-
tan keyif alacağı daha nice sağlıklı, güzel 
günlerinin olmasını diliyorum.

IA Tahsin AKTAR

İsmet hocayı 14-20 yaş aralığında oy-
nadığım Türkiye Şampiyonaları’nda tanıma 
fırsatı buldum. Oynadığım turnuvaların 
büyük çoğunluğunda hakemimiz İsmet Ar-
vit idi. Güler yüzü ve hoş sohbeti ile he-
pimizin sevgisini ve saygısını kısa sürede 
kazanan Arvit, ilk yurtdışı turnuvam olan 
1996 Dünya Yaş Grupları Şampiyonası’n-
da kafilemizde yer alarak bizlere destek 
olmuş ve heyecanımızı yenmemizde çok 
yardımcı olmuştu. Gittiğimiz turnuvalar-
da hocayı görünce içimiz rahatlar, mut-
lu olurduk. Çünkü o bize göre her zaman 
dikkatli ve disiplinli çalışırdı.
O zamanlar satranç çalışırken kitap, der-
gi, açılış ansiklopedileri bizim en çok ya-
rarlandığımız materyallerdi. Bilgisayarlar 
henüz hayatımızda bugün olduğu kadar 
etkin değildi. O nedenle satranç kitapları 
bizler için hazine gibiydi. İsmet hocanın 
bana armağan ettiği “İspanyol Açılışında 
Marshall Hücumu” kitabını hala saklarım. 
Gözlerindeki ışıltı ve pozitif enerjin hiç 
kaybolmasın hocam…

Fatma Koç
Türkiye Satranç Federasyonu

Milli Takımlar Direktörü

İsmet Arvit hem kişilik hem de donanım 
olarak üstün niteliklere sahip bir isimdir. 
Güçlü de bir oyuncudur ama daha çok ha-
kem kimliği ile öne çıkmıştır. Benim ta-
nıdığım ilk belgeli hakem ve eğitmendi. 
Üstelik onun belgeleri uluslararası nitelik 
taşıyordu. Bu yönüyle de Türkiye Satranç 
Federasyonu 1991’de devlete bağlandı-
ğında hem ilk hakem eğitmeni hem de ilk 
çalıştırıcı eğitmeni olmuştu. Kütahya’da 
1993 yılında düzenlenen ilk çalıştırıcı eği-
timi İsmet Arvit tarafından verilmişti. Bu 
düzenlemeye ben de katılmış ve böylece 
ilk eğitmen belgemi almıştım. O zaman-
lar bu belgenin adı “Öğretici Belgesi” idi. 
Hatırladığım kadarı ile katılanlar da zaten 
Türkiye Şampiyonalarında oynayan oyun-
culardı.

Samimi ve güzel bir ortam vardı. Önce bir 
eğitim kampı yapılmış ardından da sınav 
olmuştuk. Arvit, sınavda bol bol problem 

İsmet Arvit’i ilk İSD zamanlarından beri 
tanırım. Hani derler ya adam gibi adam, 
işte öyledir. Dürüst, karakterli ve sağ-
lam, güvenebileceğiniz bir arkadaşımızdır. 
İsmet Bulgar göçmeni vatandaşlarımızdan, 
eski tip satranç hakemlerimizin ilki ve en 
kıdemlisidir. Yani hakem olmadan önce 
İsmet güçlü bir satranç oyuncusuydu. 
Bulgaristan’da Rus satranç alt yapısı ile 
büyümüştür. Eski Rus GM’lerden çoğunu 
şahsen tanır, Rusça da konuşur. Veselin 
Topalov arkadaşıdır. “

Cem Pekün
Türkiye Emektarlar Şampiyonu
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sormuş bizi epey terletmişti. Biz prob-
lemleri çözerken onun şakacı bakışını ve 
gülümsemesini hala hatırlıyorum. Tabii sı-
nav başlarken “sorulardan endişe etmeyin 
ben hepinizin güçlü oyuncular olduğunu bi-
liyorum ve soruları da buna göre hazır-
ladım” demişti. Etrafımda heyecanlı bazı 
arkadaşların problemleri çözemeyip telaş-
landıklarını hatırlıyorum. 

İsmet Arvit bu organizasyonda çok ba-
şarılı idi, akademik donanımını konuşturdu 
ve bizlere yeni ve yararlı bilgiler aktardı. 
İsmet Arvit’i, İsmet Arvit yapan yalnızca 
satrançtaki donanımı ve kariyeri değildir. 
Hep sakin ve güler yüzlü kişiliği satranç 
kamuoyunda onu sevilen ve aranan bir isim 
yapmıştır. Onu tanıdığım süreç boyunca ne 
kızgın ne kaygılı ne de telaşlı gördüm. En 
stresli ortamlarda, tartışmalı anlarda bile 
sakinliğini korur yapıcı tavrını sürdürür-
dü. 1991 sonrasında İsmet Arvit Türkiye 
Satranç Federasyonunun çokça yararlan-
ması gereken bir kişiydi. 

İstanbul’da 2000 yılında düzenlenen Sat-
ranç Olimpiyatında önemli görev üstelendi. 
Gördüğüm kadarı ile yabancı hakemlerin 
çoğu onu tanıyordu. Hatta Romanya’nın 
ünlü kadın satranç ustası Elisabeta Po-
lihroniade de bir bölüm başı başhakemi 
olarak görev almıştı. Tabii bu düzenle-
mede hakemlerin yarıdan fazlası Türk’tü. 
Onlardan biri de bendim. Polihroniade, 
İsmet Arvit’e “Ne olur benim bölümüme 
iyi bir hakem ver.” demiş. Arvit de beni 
önermiş. Ben de böylece bu düzenlemede 
kadınlar bölümünde görev yapmıştım. Bu 
arada Arvit’in yüzünü de kara çıkarma-
dım. Ne var ki 1991 öncesinin pek çok 
değerli ismi gibi İsmet Arvit de Türki-
ye Satranç Federasyonu yöneticileri ta-
rafından bir süre sonra gözden çıkarıldı. 
Satranççılar da güvenilir, rahatlatıcı bir 
hakemden mahrum kaldılar. Umarım artık 
kıdemli emektarlar kategorisinde kendisini 
görebiliriz. Nice sağlıklı güzel günler di-
lerim.

IA Mustafa Sabri Koçak

Sayın İsmet Arvit’i 1989 yılında, Mil-
li Eğitim Bakanlığı Okullar Türkiye Birin-
ciliği Final Turnuvasında tanıdım. 1991 
yılında Gemlik Karacaali Satranç Hakem 
Yetiştirme Kursunda ilk hakem eğitimimi 
kendisinden aldım. Sonraki yıllarda baş-
hakem olarak görev yaptığı birçok ulusal 
ve uluslararası turnuvada ben de hakemlik 
yaptım. Turnuva ortamında uzun sohbetle-
rimiz, karşılıklı paylaşımlarımız ve birlik-
te yaşadığımız anılarımız oldu. Bizler onu 
“Türkiye’nin hakem hocası” olarak tanıdık. 
1980-2000 yılları arası dönemde yetişen 
satranç hakemlerinin büyük çoğunluğu ilk 
eğitimlerini Sayın İsmet Arvit’ten almıştır. 
Alçak gönüllü, hoşsohbet ve açık sözlü ol-
masının yanı sıra sağlam bir irade ve güçlü 
bir hafızaya da sahiptir. Oyuncu, hakem 
ve yönetici olarak satrancımıza büyük ka-
zanımlar sağlamıştır. Birçok önemli olayı 
bire bir yaşamış ve gelişmeleri yakından 
izleme olanağı bulmuştur. Bu nedenle de 
1972 yılından günümüze kadar olan zaman 
diliminde satranç tarihimizin önemli tanık-
larından biridir. 
Uzun yıllar sağlıkla yaşaması ve anılarını 
yazması en büyük dileğimdir.

IA Ahmet Haznedaroğlu
TSF Yönetim Kurulu Üyesi

Sevgili İsmet Arvit yıllar önce satranca 
başladıktan sonra tanıdığım ilk hakemdir
İsmet abi hakemliğini her zaman, son de-
rece güçlü, bilgili, kesinlikle doğru bildi-
ğinden asla taviz vermeyen bir şekilde yü-
rüttü. O bir şey söylediği zaman biz hep 
ona güvenirdik çünkü gerçekten insana çok 
güven veren bir kişiliği vardır.
İsmet ağabey ayrıca son derece seve-
cen, pozitif ve esprili bir kişiliğe sahip-
tir. Herkese eşit mesafede durur, saygılı 
ve çok dikkatli davranır. Kendisini bunca 
yıldır tanırım, ağzından tek bir kötü söz 
çıktığını duymadım.
Satrancı da çok sever, o sevgisi sayesinde 
hiçbir karşılık beklemeden birçok organi-
zasyonda görev almış ve nice turnuvayı 
yönetmiştir.
Sevgili İsmet ağabeyim, benim örnek al-
dığım ender kişiliklerden biridir, ona çok 
selam ve sevgilerimi yolluyorum.

IM Can Arduman
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