Köln – Istanbul Online Satranc turnuvasi
Yeni fikirler nasil dogar? Bircok kez, buna bir vesile gerekir. 2000 senesinde, Almanyanin Köln
sehrinde Türkler tarafindan kurulmus olan Satranç Club 2000, artik dünyanin degisik ülkelerinden
Satranç sporcularini catisinda barindiriyor ve Almanya Icisleri bakanligindan dahi irkciliga karsi bir
simge olarak gösteriliyor. Yillardan beri kültürlerarasi diyalogu arttirmak icin faaliyet göstermis olan
Satranç Club 2000, bu kez 2012 Istanbul olimpiyatlarinin önemini anlayip, bu vesileyle Satranc
sporuna bir katkida bulunmak istedi.
Üstelik, Köln ve Istanbul 15 senedir kardes sehir konumundalar. 1997 senesinde, sehirlerin
büyüksehir belediye baskanlari, Recep Tayyip Erdogan ve bir kac ay önce vefat eden Norbert Burger,
sehirlerarasi isbirligi anlasmasini imzaladilar. O seneden beri, Köln deki Köln-Istanbul dostluk
dernegide faaliyet gösteriyor.
Güven Manay, 2012 subat ayinda, Köln-Istanbul dernek baskani ve yirmi sene belediye meclisinde
calismis olan Walter Kluth ile ikinci baskan Monika Bongartz’a bir fikir sundu. Bu fikir, Köln ile Istanbul
arasi bir online müsabakasi idi.
Peki, bu online turnuvanin özelligi nedir? Bu müsabakanin özelligi, herkesin yinede bir salonda
oturup, oradan oynamasi olacakti.Yani anonim olarak, kendi evlerinden degil. Sayin Kluth, ayni anda
bir bilgisayar ögretim kurulusunun baskani oldugu icin, Köln’ün Ehrenfeld semtinde cok kisa bir
sürede bir oyun salonu bulundu.
Güven Manay, ardindan bu fikri Almanya ve Türkiye Satranç federasyonlarina sundu. Iki federasonda
bu inisiyatifi cok begendi. TSF Istanbul il temsilciligi baskani Fuat Ergür ile baglanti kuruldu. Bu son
derece satrancsever ve özverili olan arkadasimiz, Istanbul Sislide 1943 senesinde kurulmus olan
Istanbul Satranç dernegini ev sahibi olarak kazanabildi.
Tarih olarak, 12 Agustos secildi. Kölnlü oyuncularin cogu icin bu dönem yaz tatiline denk geliyordu.
Fuat beyin fikri, fair play’e uygundu: “Siz Köln kadrosunu belirleyin, bizde onun dengini Istanbuldan
ayarlayalim”. Kölndeki bircok satranc dernegi, yaz tatiline ragmen iyi bir kadro bulmak icin seferber
oldu. Hatta bavyera tatiline gitmis olan bir oyuncu, oradan oynamayi tekli etti, fakat bu teklif turnuva
düsüncesine aykiri oldugundan dolayi geri cevirildi.
Turnuvanin Chessbase Online Hakemi de cok iyi bir secimdi, kültürlerarasi anlasma icin sembol
olarak. Kadinlar FIDE ustasi Emine Yanik Süral. Almanyada büyümüs olan Emine hanim, su an
Türkiyede yasamakta. Köln takimindaki oyuncularin birisi olan Uli Thiemonds, doksanli yillarda,
kendisinin bir gencler dünya sampiyonasinda antrenörlügünü üstlenmisti. Uzun yillar sonra, sanal
olarakta olsa bu turnuvada bulustular. Megerse Dünya ne kadar kücükmüs…

Su an bir kulüp ile anlasmalari olmayan Lücke ciftide ilgi cekti. Bunlar, uluslararasi usta Norbert ile
Dominik Cumhuriyeti milli takim kadrosunda olimpiyatlara katilacak olan Eneida idi.
Turnuva günü:
Kölnde, Walter Kluth, Güven Manay ve Köln Satranc federasyonun yeni baskani Andreas Gerdau’un
acilis konusmalarinin ardindan turnuva Kölnde basladi.
Iki takimdada son anda kücük kadro degisikleri oldu. Ayrica, Istanbulda siddetli yagmur ve yildirim
vardi. Bütün bu aksiliklere karsin, heyecanli bir müsabakanin baslangic buttonu basildi.

Köln, yedinci masada cabuk öne gecti. Dokuzuncu Masada, yarim saat sonra beraberlik geldi. Ikinci
masadaki oyun berabere bitti… müsabakalar bir hayli cekismeli gecti. Aradan epey zaman gectikten
sonra, Köln üc oyun ardarda kaybetti, masa 3, 5 ve 8‘de. Birden bire Köln 4,5 : 1,5 önde idi! Yüksek
bir maglubiyet olagan olarak gözüküyordu. Fakat simdi Köln oyuncularinin oyunsonu tecrübesi
konustu ve üc oyun arka arkaya kazanildi. Durum 4,5:4,5 oldu. Son oyunda altinci masada Istanbul
oyuncusu kazaninca, ibre tekrar Istanbul lehine döndü ve Istanbul kazandi.
Köln Satranç Club ve Köln-Istanbul dernegi, Porz, Klub Kölner Schachfreunde, Grünfeld ve Ford
kulüplerine verdikleri oyuncularindan dolayi tesekkür ediyor. Yaz tatiline ragmen, oyuncu bulmaya
calisan öteki kulüplerede tesekkür ederiz. Turnuvada Köln bilgisayar sistemlerini calistiran Edgar
Hennig’ede tesekkür ediliyor. Oyunculara, Kölnde sertifika ve Pin verildi. Ayrica, Türkiyeden Istanbula
madalya gönderiliyor ve Köln takimi, Istanbul Satranc federasyon temsilciligine ve Istanbul Satranc
dernegine birer dostluk sertifikasi gönderecek .
Evet ve gelelim tekrar olayin sportif açisina: Rövans isteyenlerde oldu. Neden olmasin? Herkes bu
fikirden cok memnun kaldi.
Köln sehri, 27 Agustos ile 10 Eylül arasinda oynanacak dost sehrine Istanbula Satranç Olimpiyatlari
yönetiminde son derece büyük basarilar diledi!
Eger yolunuz Kölne düserse veya gecici olarak Almanyada kalacaksaniz, mutlaka Satranç
Club 2000 ile üyelik için irtibata geçin!
Internet: www.satranc.de.vu
Telefon: 00491799425521
Mail: gmanay@gmx.de
Mekan adresi: City Hotel Köln am Neumarkt, Clemensstr. 8, 50676 Köln (Cumartesi günleri ögleden
sonra)
Posta irtibat adresi: Güven Manay, Neusser Str. 453, 50733 Köln, Almanya

