Münir Aksabun ANI TURNUVASI
18 Nisan 2010 Pazar günü, rahmetli
düzenlendi.

Satranç oyuncusu Münir Aksabun’un anısına bir Satranç turnuvası

Sayın Münir Aksabun, 6 Ocak 1932'ta Lüleburgazda dünyaya gelip, 2 Temmuz 2009 tarihinde kanser
hastalığı nedeniyle Kölnde vefat etti. Kölndeki Satrançseverler Münir Aksabun'u 1985'ten beri tanıyor,
cünkü kendisi o dönemden beri Satranç kulübünde üye olmaktaydı. Münir Aksabun, yaşamı boyunca
Kuzey Ren Vestfalya bölgesinde binlerce gurbetçiler ve makamlar için mahkemelerde, tercümanlık ve
sözlü çevirmenlik hizmeti vermekteydi ve geniş bir kültür birikimine sahipti.
Peki bu anı turnuvasını özel kılan neydi? Cevap: Almanya, hatta Batı Avrupada dahi ilk kez birinci nesilden
gelen bir gurbetçi Satranç sporcusunu anmak için böyle bir turnuva düzenlendi. Ayrıca, turnuvayı
düzenleyenler bir değil, iki kulüptü. Bir yandan Bergisch Gladbach Satranç kulübü, öte yandan Türkiye
kökenli, çokkültürlü Satranç Kulüp 2000. ‚Münir Amca‘ diye hitap edilen Münir Aksabun, herkesin sevdiği
ve saydığı bir insandı, özellikle sportmen ve babacan davranışlarından dolayı. 1985 ten beri Bergisch
Gladbach Satranç kulübüne üye olan Münir Aksabun, Batı Avrupanın yegâne Satranç Club 2000’nin uzun
yıllardan beri bir hayli samimi bir dostuydu.
Turnuvaya katılan sporcuların bir çoğu Münir beyi kendisiyle yanyana veya karşı karşıya oynanan
müsabakalardan dolayı yakından tanırdı.
Bergisch Gladbach kulüp başkanı Oswald Gutt, Münir Aksabun’un kızı Elif Aksabun ve Köln Satranç Club
2000’in başkanı Güven Manay‘ın birer açılış konuşmasından sonra, son derece dostça bir ortamda
oynanacak olan bir turnuva başladı. Emindikki, bu faaliyet tam Münir Amcanın hoşuna gidecek bir
tarzdan olacaktı. Ve gerçektende öyle oldu.

Sabah gazetesi ve Doğan Haber Ajansı, turnuvanın haberlerini hazırlamak için Satranç Club 2000
1. Başkanı Güven MANAY und 2. Başkanı Izzet YILMAZ ile bir söyleşi yaptı.
Yoğun takvimine rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu, sayın Mustafa Kemal BASA turnuvaya
uğradı. Kendiside Satranç oynayan sayın başkonsolosumuz, böylece konsolosluk içinde tercümanlık
görevlerinde bulunan Münir Aksabunun anılmasına katkıda bulundu.
Köln Satranç Club 2000’nin düzenlediği her turnuvada olduğu gibi, bu defaki faaliyettede oyunculara
böreklerle, poğaçalarla, helva, kek ve çay ile Anadolunun misafirperverliğini tanıttı.
Ilk üç sırayı aynı puanla paylaşanlar, sırasıyla: Bernd Dahm (Schachfreunde Ford Köln e. V.), Oswald Gutt
(Bergische Schachfreunde BSF von 1923 e. V.), ve kulübümüzün düzenlediği son turnuvada olduğu gibi,
Kirsten van Münster (Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e.V.).

Ödülleri, bu kez kendisi müsabakaya katılmayıp,
Izzet YILMAZ ile birlikte turnuvayı yönetmeyi tercih
eden başkan Güven Manay, Satranç Club yönetim
kurulu üyesi Abuzer Akpinar ve Oswald Gutt verdi.

Her zamanki gibi, turnuvayı düzenleyen Satranç Club 2000, mükemmel organizasyonu için bol bol alkış
aldı. Herkes şimdiden, Satranç Club 2000’nin gelecek turnuvasını sabırsızlıkla bekliyor. Külüp bu sene
onuncu kuruluş yıldönümü kutlama niyetinde hayırlısıyla.

