
birincisi ve Avrupa beşincisi oldum. Derslerde, 
turnuvalarda esprileriyle ve neşeli tavırlarıyla 
bana satrancı en çok sevdiren kişi oldu. Okuldan 
sonra her derse büyük heyecanla ve mutlulukla 
gittim. Çünkü satranç öğrenmenin yanında Sab-
ri Hoca ile konuşmak, maç yapmak bile ayrı bir 
zevkti. Onunla çalıştığım 4 yıl boyunca hiç kim-
seden öğrenemeyeceğim şeyler öğrendim. Maçla-
rımda şu an bile hala Sabri Hoca’nın bana öğret-
tiği açılışları, stratejileri uyguluyorum.

Her şey için teşekkürler Sabri Hocam!
FM Can Dolgun

Hayatımın bir parçası olan, içinde var olmaktan 
keyif aldığım, çok zengin bir dünya benim için 
satranç. Bu dünyada, Sabri Hoca da hakemliğiy-
le, kişiliğiyle örnek aldığım, satrancı bana sevdi-
ren, turnuvalardaki disiplini, çalışma düzeni, gö-
rev dağılımındaki seçiciliği, öğretici tavrıyla benim 
için satrancın bana kattığı en önemli değerlerden 
biri oldu. Turnuvalardaki duruşu, sporculara olan 
yaklaşımı ile satranç sporunun saygınlığı, ahlakı 
gibi konularda lider kabul ettiğim ve davranış-
larını sürekli rehber edindiğim ender kişilerden 
biridir Sabri Koçak. Satranca ve bana kattığınız 
her şey için sonsuz teşekkürler sayın hocam…

 Ulusal Hakem Çiğdem Ökme

1999 yılının 2. döneminde Ankara Üniversite-
si satranç seçmelerinde tanışmıştım Sabri Hoca 
ile çok severek oynadığımız bu oyunun teorik ve 
tarihî gelişmelerini bana anlatan ilk kişilerden-
dir. Sakin ve sabırlı analiz gücü bizleri şaşırtmıştı 
açıkçası, satranç sevgisini parlayan gözlerinden 
ve gülen yüzünden anlayabilirdiniz. Kendine has 
satranç stili olan Sabri Hoca özverisi, çalışkan-
lığı ve beyefendiliği ile bizlere her zaman örnek 
olmuştur. 

Cumali Ünver  / Antrenör

Hocam, sizden sizi, emektarları dinlemek, 
onlarca satranççıyı anmak, adeta tarihe 
iz düşmek, dostlarınızdan sizi dinlemek 
çok güzeldi. Hem bu güzel söyleşimiz 
hem de satranca, satranççılara verdiğiniz 
bütün emekler için bütün okuyucularımız 
adına bir kez daha çok teşekkür eder, 
nice sağlıklı yıllarda satrançla dolu uzun 
bir ömür dileriz.

ve spor yapmama gerek kalmıyordu. Eve kapandı-
ğımız şu günlerde kuşkusuz satranç iyice öne çıktı. 
Ama bunun yanında müzik dinlemeyi de ihmal et-
miyorum. Bir de kedimiz var o da bir yerde torun 
gibi. Vaktimin hiç azımsanmayacak bir kısmını da 
ona ayırıyorum.

Dostları, arkadaşları, öğrencileri  
Mustafa Sabri Koçak'ı anlatıyor:

Sabri Koçak Siyasal Bilgilerde okurken, bizler de 
ODTÜ Satranç Kulübü olarak üniversitelerarası 
maçlar düzenlerdik. Ankaralı satranççıların uğrak 
yeri olan Fatih Kıraathanesinin müdavimlerinden-
dim. Sabri arkadaşım, 1970’li yıllardan bu yana 
ağırbaşlı ve olgun yapısıyla hep saygı duyulan bir 
kişi olmuştur. Kahve satrancı diye tavla modunda 
oynayan arkadaşların aksine her ortamda satran-
cı turnuvada gibi ciddi oynardı. Satranca verdiği 
hizmet yadsınamaz.

IA Hasan Salih Acar

Sabri Hocam, karakteri, mütevazılığı, satranç 
sevgisi, bilgisi ile Türkiye ve Ankara satranç ca-
miasının saygın isimlerinden, kilometre taşların-
dan birisidir. Aktif olduğu dönemlerde hakemliği-
min ve oyunculuğumun gelişmesinde üzerimde ciddi 
emeği olan çok iyi bir hocadır. Kendisi ile çalışmış 
olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum.

IA Akif Tayfun Haznedaroğlu

Sevgili Sabri Koçak ile sanıyorum Ankara’ya yolu-
mun ilk düştüğü 1980’li ODTU yıllarımdan bu yana 
tanışırım. Kibar, beyefendi, akıllı, bilgili bir insan 
olan Sabri Hoca, satrancı çok seven birisi olduğu 
için birçok çocuğa da satrancı sevdirmiş, öğretmiş 
ya da çocukların satrancı sevmesine, öğrenmesine 
vesile olmuştur. Hazır böyle bir tecrübemiz var 
iken satranç camiamızın onun tecrübe, anı, bilgi-
lerinden istifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömürler nasip etsin.

FM Eflatun Cem Karadağ

1990 Türkiye Şampiyonu
Sabri Hocam ile 8 yaşında tanıştım. O zamanlar 
satranç hakkında çok bir bilgim yoktu. Taşla-
rın hareketi ve 1-2 tane basit açılış biliyordum. 
Sabri Hoca ile çalışmaya başladıktan sonra çok 
büyük aşama kat ettim. Kendi yaşımda Ankara 

M. Sabri Koçak – Halil Tozaki
Türkiye Kıdemli Emektarlar 
Şampiyonası, Antalya, 2020

XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+pmkp0 
9-vl-zp-zp-+0 
9zp-+PzpP+-0 
9-+n+N+P+0 
9+-+-+-+-0 
9P+P+-vLKzP0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy wKg9,Ne9,Bf9,Pa9,c9,d9,f9,g9,h9/

bKg9,Nc9,Bb9,Pa9,d9,e9,f9,f9,h9
Beyaz oynar, kazanır.

Wilfried Beilfius – M. Sabri Kocak 
Avrupa Emektarlar Takım 

Şampiyonası, Viyana, 2015
XIIIIIIIIY 
9r+-wqr+k+0 
9+-+-+pvlp0 
9p+-zp-snp+0 
9snPzpP+-+-0 
9-+-+-+-+0 
9zP-+-vLP+-0 
9-zP-wQ-mKPzP0 
9tR-sN-+L+R0 
xiiiiiiiiywKf2,Qd2,Nc1,Be3,f1,Ra1,h1,Pa3,b2,b5,d5,f3,g2,h2/

bKg8,Qd8,Na5,f6,Bg7,Ra8,e8,Pa6,c5,d6,f7,g6,h7
Siyah oynar, kazanır.

1...Ng4+! 1...Rxe3! 2.Qxe3 Ng4+ 
3.fxg4 Bd4–+] 2.fxg4 Rxe3 3.Be2 Bd4 
4.Ke1 Nc4 5.Qc2 Qh4+–+

1. Nf5! gxf5 2. gxf5 Ne8 3. Rg1 f6 4. 
Bc4+ Rf7 5. Qxh4 Nb6 6. Bxf7+ Kxf7 
7. Qh5++-

1. Rxd5+ Kxd5 1. Nf4+ Ke5 3. Nxe6 
Kxe6 4. Kd3 Kd5 5. h5 Ke5 6. c4+-

1...  Rh1+ !? 2.  Nxh1 Rxh1+ 3.  Ke2 
Re1+ ! 4.  Kd2 Qa7 5.  Qg3 Rg1 6.  
Qe3 Rxd1+ !

M. Sabri Koçak – Kerem Özcan
Türkiye Satranç Federasyonu 

Kupası, 1994XIIIIIIIIY 
9r+l+-trk+0 
9+-wqn+pvl-0 
9-+p+-snp+0 
9+-+-zp-+-0 
9pzp-+P+Pzp0 
9+-+-vLPsNP0 
9PzPP+-wQ-+0 
9+KsNR+L+R0 
xiiiiiiiiywKb1,Qf2,Nc1,g3,Be3,f1,Rd1,h1,Pa2,b2,c2,e4,f3,-

g4,h3/bKg8,Qc7,Nd7,f6,Bc8,g7,Ra8,f8,Pa4,b4,-
c6,e5,f7,g6,h4

Beyaz oynar, kazanır.

Edib Aydın – M. Sabri Koçak
Türkiye Birincliği Birinci Kademe, 

Bursa, Karacaali, 1992
XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-tr0 
9+-+q+-mk-0 
9-+-+-zp-+0 
9+-+Psn-+-0 
9P+P+PwQp+0 
9+P+-+-sN-0 
9-+-+-+-tr0 
9+-+L+K+-0 
xiiiiiiiiy wKf9,Qf9,Ng9,Bd9,Pa9,b9,c9,d9,e9/

bKg9,Qd9,Ne9,Rh9,h9,Pf9,g9
Siyah oynar, kazanır.

M. Sabri Koçak – Hayati Topaloğlu
Türkiye Kıdemli Emektarlar 
Şampiyonası, Antalya, 2020

XIIIIIIIIY 
9-+-tR-+-+0 
9+-+-+-+-0 
9p+-+r+-zp0 
9+p+lmk-+-0 
9-zP-+-+-zP0 
9zP-+-+-+-0 
9-+PmKN+-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy wKd9,Ne9,Rd9,Pa9,b9,c9,h9/bKe9,Bd9,Re9,Pa9,b9,h9

Beyaz oynar, kazanır.

1. Nxd6 Nxd6 2. Bxb6 Nc4 3. Bc5 e4 
4. Kf2 Ne5 5. h3+-

Bu sayımızın sorularını, Söyleşe Söyleşe köşemizin konuğu Başantrenör, 
Uluslararası Hakem Dr. Mustafa Sabri Koçak’ın maçlarından kendi 

seçkisiyle sunuyoruz sizlere.

Bakalım sizler de usta sporcumuz  gibi kazançları görebilecek misiniz?

Soruları çözmeye çalışırken rakibin şah çekebileceği yerleri, 
kazançlarını, kısacası en iyi hamlelerini de göz önünde tutmayı 

unutmayınız.

Fatma Yılmaz
Uluslararası Hakem ve 

Antrenör
fyakademi@gmail.com

Cemil Çiçek – M. Sabri Koçak
Türkiye Kıdemli Emektarlar 
Şampiyonası, Antalya, 2020XIIIIIIIIY 

9-tr-wq-tr-mk0 
9+-zpl+-+-0 
9-+-zp-sn-zp0 
9+-snPzp-+-0 
9p+-+-zpP+0 
9zP-sN-+-+P0 
9-zPLsNQzP-mK0 
9+R+-tR-+-0 
xiiiiiiiiywKh2,Qe2,Nc3,d2,Bc2,Rb1,e1,Pa3,b2,d5,f2,g4,h3/

bKh8,Qd8,Nc5,f6,Bd7,Rb8,f8,Pa4,c7,d6,e5,f4,h6
Siyah oynar, kazanır.

1...Nxg4+! 2.Kg2 2.hxg4 Qh4+ 3.Kg1 f3 4.Qc4 
(4.Qf1 Qxg4+ 5.Kh2 Qh5+ 6.Kg1 Rg8+–+) 4...Rf4 
5.Qxf4 exf4 6.Re6 Bxe6 7.dxe6 Qxg4+–+ 2...Nf6?µ 
2...Qh4! 3.hxg4 f3+ 4.Qxf3 Rxf3 5.Nxf3 Qxg4+–+]
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