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SATRANÇ

1990 Türkiye Şampiyonu FM 
Eflatun Cem KARADAĞ 
Döneminin küçük, genç başarılı satranççı-
sı, ülkemizin ilk FM’lerinden 1990 Türkiye 
şampiyonu, günümüzde doğru bildiği her 
konuyu yazan kalemi güçlü emektarı Efla-
tun Cem Karadağ, 1963 İstanbul doğum-
lu. İlkokulu; ortaokulu ve liseyi birlikte Özel 
Darüşşafaka Lisesi’nde olmak üzere üni-
versiteye kadar olan eğitimini İstanbul’da 
tamamlayan üniversite sınavlarında birinci 
tercihi olan Orta Doğu Teknik Üniversite-
si, İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölü-
mü’nü kazanan satranççımız İstanbul’dan 
ayrılıp Ankara’ya yerleşir.

İş hayatında da yıllarca özel sektörde çok 
uluslu şirketlerde ve Mobil, Koç Gurubu 
gibi büyük Türk şirketlerinde çeşitli kade-
melerde satış temsilcisi, yöneticilik gö-
revlerinde çalıştıktan 25 yıl sonra içinde 
bulunduğu akaryakıt sektöründen, Petrol 
Ofisi’nde çalışırken emekli olur. Bu kez yine 
aynı sektörde akaryakıt istasyonu işletme-
ciliği olarak kendi işini kurar, sonrasında da 
emlak sektöründe büyük firmaların tem-
silcilikleri dâhil, farklı sektörlerde kendi 
işletmelerinin de sahibi olan Karadağ’ın 
koşturmacalı hayatı 2017’de geçirdiği ra-
hatsızlığa kadar devam eder. Rahatsızlığı 
sonrasında temposunu biraz düşürse de 
satrançla olan ilgisi ve bağı hiç kopmaz.

Evli ve iki kızı olan, dünyanın önde gelen 
satranççılarından Alekhin, Fischer, Kas-
parov’u çok beğenen Karadağ satranca 

Fatma YILMAZ

IA ve FI Fatma Yılmaz

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Türk dili 
ve Edebiyatı mezunu Yılmaz, 
Ankara’da çeşitli okullarda 
Edebiyat-Türkçe öğretmenliği 
yaptıktan sonra iki yıl süreyle 
de Ankara Milli Eğitim 
Müdürlüğünde ulusal törenler 
edebiyat sorumlusu olarak 
çalıştı. 

Edebiyat çalışmalarına paralel 
olarak sürdüğü satranç 
çalışmalarında da Türkiye’nin 
ilk ve halen tek uluslararası 
bayan satranç hakemi unvanını 
elinde bulunduran Yılmaz aynı 
zamanda uluslararası düzeyde 
de kıdemli antrenör görevini 
sürdürmektedir. Yılmaz, 
Ankara Satranç Eğitim Kurulu 
Başkanlığı, Çankaya Satranç 
İlçe Temsilciliği ve Türkiye 
Satranç Federasyonu Yayın 
Kurulu Başkanlığı görevlerinin 
yanı sıra 15 yılı aşkındır da 
Türkiye Görme Engelliler 
Federasyonunda Teknik Kurul 
üyesi ve başkanı olarak görev 
yapmaktadır. 

Yılmaz, yüzlerce satranç 
öğrencisi, pek çok milli 
takım sporcusu yetiştiren 
FYAkademi’nin (fyakademi.
com) de kurucusu ve 
antrenörüdür.

ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ
İdarecinin Sesi dergisinin değerli okuyucuları,

Her alanın en iyilerini bilmek, onlarla tanışmak, onların hayat öykülerini okumak insanı 
ileriye taşıyan ilham kaynaklarından biridir. 

Bu düşüncemden hareketle her sayımızda satrancımızın önde gelen isimlerini, maçla-
rıyla birlikte sizlerle buluşturacağım. 

Pek çok meslekte olduğu gibi satrançta da oyunculuk, antrenörlük, hakemlik düzeyine 
göre çeşitli unvanlar var. Oyuncular için unvanlardan biri de FM (FIDE Master) yani 
FIDE ustası. Bu sayımızda tanıtacağımız isim de 1990 Türkiye Şampiyonu FM Eflatun 
Cem Karadağ.

Eflatun Cem KARADAĞ

başlama öyküsünü ve sonrasını ise şöyle 
anlatıyor: 

İlkokulda iken, şu an Prof. Dr. olan Sarper 
Erdoğan sınıf arkadaşımdı ve sağ olsun 
satrancı da bana o öğretti. Darüşşafaka’yı 
kazandıktan sonra da oranın küçük sınıfla-
rın giremediği “Satranç Kulübü”ne girmeyi 
ağlamalarım sayesinde kazandım ve sat-
ranç bilgimi o yıllarda epeyce geliştirdim 
ve kısa sürede de okul takımına seçildim.

O dönemlerde Cumhuriyet Gazetesi’nin 
Liselerarası Satranç Müsabakaları olurdu 
ve çok popülerdi. O turnuvaların birinde 
rahmetli Nevzat Süer’in dikkatini çekmi-
şim. Yanıma yaklaştı benimle biraz sohbet 
etti sonra da bana bir şeyler öğretmeyi 
teklif etti. Kısa sürede onun evine gidip 
gelmeye başladım. Öğlenleri evine gidi-
yordum, orada Nevzat Bey, çıkardığı Süer 
Satranç Dergisi’nin hazırlığını yapıyor, 
bana kısa bir süreliğine bir şeyler gösteri-
yor, anlatıyor, sonra yeğeni Azra abla bize Kaynak: TSF Mavikale 
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yemek yapıyor, birlikte biraz piyano 
çalıyorduk, sonra da Aksaray’daki 
evinden çıkıp, çoğu zaman tramvay ile 
Galatasaray’a, İSTANBUL Satranç Der-
neği’ne çıkıyorduk. Kısacası ilkokulda 
Sarper, Darüşşafaka’da Satranç Ku-
lübü ve Nevzat Süer Bey, Nevzat Bey 
aracılığı ile de İSD ile tanışmam şek-
linde devam etti satranç serüvenim. 
Sonrasında da azmedilen her işte ol-
duğu gibi satrançta başarı merdiven-
lerini tırmanmaya başladım.

Kronoloji ve kayıt tutma anlamında 
çok yetenekli ve pek istekli olmamı-
şımdır bugüne kadar. Şöyle söyleye-

bilirim; satrancı öğrendiğim 1974’ten 
1990’da Türkiye Şampiyonu olduğum 
zamana kadar, turnuvalarda elde et-
tiğim birçok şampiyonluk ve derece-
lerimin sayı ve tarihlerini hatırlamı-
yorum ama oldukça fazla olduğunu 
biliyorum. Türkiye Minikler, Küçükler, 
Gençler birinciliklerini, o dönemler-
de bulunduğum iller olan İstanbul ve 
Ankara’da yapılan birçok turnuvayı, 
İstanbul Birinciliği, Ankara Birinciliği, 
Türkiye Liseler Şampiyonası, Türkiye 
Üniversiteler Şampiyonası, Ustalar Bi-
rinciliği ve diğer yapılan ödüllü ulusal 
turnuvaları sayabilirim. Bunlar içeri-

sinde de en önemlileri 14 yaşımday-
ken ünlü Sovyet Satranççısı Korcnoi 
ile berabere kalmam, 1990 Türkiye 
şampiyonluğum, 1996 Cumhurbaş-
kanlığı Kupasını kazanmam, 2000’de 
FIDE Ustası olmam diyebiliriz.

Satranççımıza bu güzel anlatımı için 
teşekkür ederken sizleri de usta 
oyuncumuzun maçlarından seçtiği-
miz sorularla baş başa bırakıyoruz. 

Soruları çözmeye çalışırken rakibin 
şah çekebileceği yerleri, kazançla-
rını, kısacası en iyi hamlelerini de 
göz önünde tutmayı unutmayınız.

şırım, imkânım varsa yatırım yaparım. Buna da 
ciddi bir zaman ayırıyorum.

Ayrıca her gün bir saate yakın yürüyüş yapıyorum.

Zaman zaman ilgili olduğum alanlarda kitap oku-
yabiliyorum, bazen müzik dinliyorum, film seyre-
debiliyorum, arkadaşlarımla buluşuyorum zaman 
geçiriyorum. Benden herhangi bir konuda yardım 
isteği olursa hiç, “Hayır” demiyorum mutlaka za-
man ayırıyorum eğer elimde ona yardım edecek 
imkânım varsa tabii ki. Bir tek satranç anlamında, 
oynamak dışında çalışmak adına bir şey yapmaya 
henüz zaman bulamadım. Ona disiplinle bir za-
man ayırabilirsem biraz daha şahsiyetli, yakışıklı 
oyunlar oynamayı ümit ediyorum. Zaman zaman 
katıldığım turnuvalarda sağ olsunlar emektar ma-
dalyası, kupası, ödülünü verip beni avutuyorlar. 
Umarım mümkün olabilirse bir gün onun da başı-
na bir Türkiye koyarak bir şampiyonluk elde etmek 
isteyebilirim. Bu biraz kısmet biraz da benim çaba-
larına bağlı tabii ki.

Söyleşimizin sonuna yaklaşıyoruz, bitirmeden 
önce eklemek istedikleriniz desem?

Madem yer ayırıp fırsat tanıyor Mavikale ve yöne-
ticileri, o halde teşekkür edeyim ve bir anım var, 
yeri gelmişti bahsetmeyip sona saklamıştım, bura-
da anlatayım:

Ben 1990 yılında İzmir’de yapılan turnuvada 14/17 
gibi yenilgisiz bir şampiyonluk almama ve o dö-
nemlerde birçok iyi oyuncunun, unvanlı oyuncu-
nun, şampiyon oyuncunun katıldığı turnuvalarda 
birincilik elde etmiş olmama rağmen, hemen aka-
binde 1990 yılında katıldığımız Novi Sad Olimpi-
yatları sonrasında satrancı bir sebepten, belki de 
çocuksu diyebiliriz, tamamen bıraktım. Ama öyle 
bir bıraktım ki satranç adına tek bir materyal dahi 
olsa hiçbir şeyi ortalıkta bırakmadım. Etrafta gaze-
tede, medyada satranç adını duyduğum anda ka-
famı çevirdim, yürüdüm, başka yere gittim. 1990 
ile 1996 arasında kimin Türkiye şampiyonu oldu-
ğunu kimin dünya şampiyonluk maçı yaptığını, 
hiçbir şeyi duymak, bilmek istemedim. Bir şekilde 
incinmiş kırılmıştım. Belki bu da bir bahaneydi, 
bilemiyorum çünkü dünya devi bir şirkette çok iyi 
şartlarda, çok iyi bir işim vardı. Çok iyi öğreniyor, 
çok çalışıyor, çok kazanıyor, çok hareketli güzel 
bir yaşam sürüyordum. Dolayısıyla satranca vakit 
ayırmak istemiyordum. Bu durum, ta ki 1996 yı-
lında bir gün tesadüfen Kızılay’da yürürken om-
zumu dürten sevgili arkadaşımız antrenörümüz 
Yakup Bayram ile karşılaşana kadar sürdü. Sene 

1996, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demi-
rel ve ilk kez Cumhurbaşkanlığı Satranç Kupası 
düzenlenecek imiş Yakup Bayram bana bunları an-
latmaya başlıyor. Bu turnuvaya o senenin olimpi-
yatından henüz yeni dönen iyi oyuncular da dâhil 
birçok arkadaşın, milli oyuncunun, ‘şampiyon’un 
katılacağını, benim de mutlaka o turnuvada ismi-
min bulunmasının doğru olacağını, vesaire vesai-
re anlatarak beni ikna etmeye çalışıyordu. Ben de 
şiddetli bir şekilde karşı çıkıyordum. Ama Yakup, 
beni o maçta bir şekilde yenerek turnuvaya girme-
ye ikna etti. Zaten ne kadar kabiliyetli olduğunu iyi 
biliyorsunuz. Alttan girdi, üstten çıktı, benim bile 
şaşırdığım bir şekilde beni turnuvaya girmeye ikna 
etti. Ben eve gittiğimde, hatta turnuva başlayıp ilk 
hamleyi yapana kadar, halen daha bunun gerçek 
olduğuna inanamıyordum. O denli uzaktım ki sat-
rançtan ve ilgili ne varsa her şeyden. Yine evrenin 
bir hediyesi olarak kabul ediyorum ki, ben o tur-
nuvayı zannediyorum tam puanla şampiyon olarak 
bitirdim. Bir nevi sansasyonel bir durum oluştu 
doğal olarak. Çünkü ortalarda hiç yoktum öyle bir 
performansı ben de başkaları da benden beklemi-
yordu ve ödül töreninde dönemin Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’den televizyonların karşısında 
altın kalem, altın saat ve onlarla birlikte tabii ki 
birçok tam altını bizzat alıyor olarak buldum ken-
dimi. Bu açıdan Yakup Bayram arkadaşıma yıllar 
boyunca hep borçlu olduğumu düşündüm. Çünkü 
bana çok özel bir şey kazandırdı. Aynı, satrancın-
daki hiçbir şey olmayan pozisyonda dahi mutlaka 
bir şey vardır mantalitesi ile bakıp, çoğu zaman da 
hakikaten bulduğu gibi, o gün inat edip beni öylece 
ikna edivermişti ayaküstü. Teşekkürler Yakup, bak 
işte yıllar sonra anı olarak anlatabileceğim çok gü-
zel bir şeyi hediye etmiş oldun bana.

Başka birçok anım var, Kuşadası Açık Turnuvası’n-
da büyük ustalara karşı kazandığım parlak oyunlar, 
Novi Sad Olimpiyatı’nda Yunan takımından Gri-
vas’a karşı aldığım çok heyecanla beklenen bir yarım 
puan, dönemin ustaları ile yaptığım maçlarda ucu 
ucuna kaçırdığım heyecanlı durumlar, saymakla bit-
meyecek olan şeyler olmaz mı, var tabii ki…

Bunların içinde birçoğu var ki ben unutmuşum, ta-
mamıyla unutmuşum, arkadaşlarım bana bunları 
hatırlatıyorlar, şaşırıyorum, etkileniyorum, satranç 
olmasaydı bunlar olmazdı diye düşünüyorum, o 
halde “Teşekkürler satranç!” diyerek bitireyim.

Bizden de size çok teşekkürler şampiyon, 
nice sağlıklı günlere, nice satrançlı senelere 
diyerek söyleşimizi noktalayalım.

Bu sayımızın sorularını, Söyleşe Söyleşe köşemizin konuğu FM Eflatun 
Cem Karadağ’ın maçlarından  kendi seçkisiyle sunuyoruz sizlere. 

Bakalım sizler de usta oyuncumuz 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

6- Cem Karadağ - Müge Elma 

Mersin Open, 2019
XIIIIIIIIY 
9-tR-+-+-+0 
9+-+-+pzp-0 
9pvL-+pvlk+0 
9zPl+-+-+p0 
9-+-zP-+P+0 
9+-+-zPNmKP0 
9r+-+-zP-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy

wKg3,Nf3,Bb6,Rb8,Pa5,d4,e3,f2,g4,h3/
bKg6,Bb5,f6,Ra2,Pa6,e6,f7,g7,h5 

Beyaz oynar, kazanır. 

Suat Soylu - Cem Karadağ 
Etibank Açık, Ankara,1989

XIIIIIIIIY 
9-+k+-+rtr0 
9vlpzpnwq-+-0 
9p+-+-+-zp0 
9+-+Pzpp+-0 
9-+P+-+l+0 
9+-+-+-+-0 
9PzP-+LzPP+0 
9tR-vLQsNRmK-0 
xiiiiiiiiywKg1,Qd1,Ne1,Bc1,e2,Ra1,f1,Pa2,b2,c4,d5,f2,g2/

bKc8,Qe7,Nd7,Ba7,g4,Rg8,h8,Pa6,b7,c7,e5,f5,h6
Siyah Oynar, kazanır.

1...Bh3 2.Kh2 Bxg2 3.Nxg2 Rxg2+ 4.Kxg2 
Qh4 5.Qd3 Bxf2 6.Bg4 Rg8 7.Rxf2 Rxg4+ 
8.Kf1 Qh1+ 9.Ke2 Re4+ 10.Be3 Qxa1 
11.Rxf5 Qxb2+ 12.Qd2 Qd4 13.Rh5 Qxc4+ 
14.Kf2 Nf6 0-1

1.Nxe6 Kxe6 2.Bxd5+ Ke7 3.Qg5+ 
Kd7 4.Qxg6 Nge7 5.Qd6+ Kc8 
6.Ra8+ Kb7 7.Rxf8 Rxf8 8.Qxe7+ 1-0

1...Bxe3 2.Rxd3 exd3 3.fxe3 Rxb2 4.Qxb2 
Qf3+ 0-1

1.Qxd3 Nxd3 2.Rd1 Nc5 3.Nd6 Rf6 
4.Ne8 Rf5 5.Bh3 1-0

Cem Karadağ - Hayati Topaloğlu 

Etibank Açık, Ankara, 1989

XIIIIIIIIY 
9-+-+-trntr0 
9+-+k+-+-0 
9-wqn+p+p+0 
9+p+pzPpsN-0 
9-zP-+-wQ-+0 
9+-zP-+LzP-0 
9-+-+-zP-zP0 
9tR-+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy

wKg1,Qf4,Ng5,Bf3,Ra1,e1,Pb4,c3,e5,f2,g3,h2/
bKd7,Qb6,Nc6,g8,Rf8,h8,Pb5,d5,e6,f5,g6

Beyaz oynar, kazanır.

Cem Karadağ - Adnan Şendur 

ELO Turnuvası, İstanbul,1985
XIIIIIIIIY 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+p+k0 
9p+-+l+pvl0 
9+-+-snr+p0 
9-+-+NzP-+0 
9zP-+q+-zP-0 
9-+-wQR+LzP0 
9+-+-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy

wKg1,Qd2,Ne4,Bg2,Re1,e2,Pa3,f4,g3,h2/
bKh7,Qd3,Ne5,Be6,h6,Rf5,Pa6,f7,g6,h5

Beyaz oynar, kazanır.

Can Koçak - Cem Karadağ

Çeşme Açık, 2018

XIIIIIIIIY 
9-tr-+-wqk+0 
9+-+-+-zp-0 
9pvl-zp-+pzp0 
9+-+P+-sn-0 
9-+-+p+P+0 
9+-+rsN-+P0 
9PvL-tR-zPQ+0 
9+-+R+-+K0 
xiiiiiiiiy

wKh1,Qg2,Ne3,Bb2,Rd1,d2,Pa2,d5,f2,g4,h3/
bKg8,Qf8,Ng5,Bb6,Rb8,d3,Pa6,d6,e4,g6,g7,h6

Siyah oynar, kazanır.

1.gxh5+ Kxh5 2.e4 Ra3 3.Rh8+ Kg6 4.h4 
Be7 5.h5+ Kf6 6.Kg4 g6 7.h6 g5 8.Rg8 1-0

Cem Karadağ - Ali İpek 

Ankara Etibank Açık, 1989

XIIIIIIIIY 
9r+-snrvl-mk0 
9zpp+-wqpzpp0 
9-+-zp-+l+0 
9zP-+Pzp-+-0 
9-+P+-+-+0 
9+Q+-+P+-0 
9-+-sN-vLPzP0 
9tR-+R+L+K0 
xiiiiiiiiy

wKh1,Qb3,Nd2,Bf1,f2,Ra1,d1,Pa5,c4,d5,f3,g2,h2/
bKh8,Qe7,Nd8,Bf8,g6,Ra8,e8,Pa7,b7,d6,e5,f7,g7,h7

Beyaz oynar, kazanır.

1.c5 a6 2.Nc4 dxc5 3.Nb6 Rb8 4.d6 Qe6 
5.Bc4 Qf5 6.d7 Re6 7.Bxe6 Nxe6 8.Nc8 
Nd8 9.Qb6 Qf6 10.Qa7 e4 1-0
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