
MAVIKALE’DE YENI DÖNEM!
Değerli satrançseverler,
2008’in sonunda Yayın Kurulu’nun oluşturulması-
nın arkasından, Türkiye Satranç Federasyonu’na 
ait bir derginin çıkarılması gündeme gelmişti. 
“Derginin ebatları ne kadar olmalı, içeriğinde ne-
ler olmalı, kaç sayfa olmalı, kaç ayda bir çıkmalı, 
adı ne olmalı?” gibi soruların cevaplanmasının ar-
dından Mavikale’nin ilk sayısını Ağustos 2009’da 
okumuştuk. 
2008’de başlayan, 2009’da basılı olarak vücut 
bulan Mavikale, o tarihten 2019’a kadar, pek çok 
Yayın Kurulu üyemizin, pek çok yazarımızın, bir 
o kadar mizanpajı üstlenen arkadaşımızın deste-
ğiyle 35 sayı basılarak ülkemizin, dünyanın önde 
gelen satranç haberlerini okuyucularına ulaştırdı. 
2008’den 2019’a dünyadaki, ülkemizdeki satranç, 
satranç kültürü, adeta satranç otoritesi diyebilece-
ğimiz ülkeler değiştiği, çoğaldığı gibi, dergimize 
emek veren üyelerimiz de değişti, ilk sayıdaki ar-
kadaşlarımızdan yok denecek kadar az kalırken 
o dönemde çocuk diyebileceğimiz isimler bugün 
yazılarıyla dergimize zenginlik katıyor! 
Süreçte değişen elbette sadece üyelerimiz, bize 
destek veren arkadaşlarımız olmadı. Teknoloji de 
hızla değişti, gelişti! Önceden kitapların sayfa-
sında, ansiklopedi yapraklarında arayıp bulmaya 
çalıştığımız bilgiler, bu ansiklopedilere sahip ola-
bilmek için biriktirdiğimiz kuponlar da çoktan ta-
rihteki yerini aldı. Aklımıza takılan bir şeyi bulmak 
için artık o kitap senin, bu kitap benim saatlerce 
sayfa da çevirmiyoruz! İnternet ve arama motorları 
her an elimizin altında, yazacağımız birkaç sözcük 
sonrasında pek çok bilgiyi bize sunuyor. Durum ve 
hız böyle olunca Mavikale için de kargoya vermek, 
gitti gitmedi, niye gecikti, geldiğinde adreste ola-

mayacağız, kargonuzu getirdik, yoktunuz telaşları 
36. sayıdan başlayarak geçmişteki yerini alacak! 
Yeni dönemde Mavikale basılmadan doğrudan 
doğruya http://www.tsf.org.tr/kaynaklar/mavi-kale 
adresinden pdf olarak indirilebilecek, okunabile-
cek.
İnternet ortamına geçiş sürecinde mizanpajın de-
ğişmesi nedeniyle, dergimizin ilk sayısından 35. 
sayısına kadar bizlerle olan, başta Yayın Kurulu 
başkanlığımızı yürüten, sonrasında mizanpajı üst-
lenerek Mavikale’ye destek vermeye devam eden 
hocamız Mustafa Sabri Koçak’ı da 36. sayı da 
uğurladık. Bütün çalışma, yönlendirme ve emek-
lerinden dolayı Sabri Hoca’ya teşekkür ediyoruz. 
36. sayıdan başlayarak mizanpajını Kasım Halis’in 
üstlendiği yeni dönemde, dergi tabletten, telefon-
dan rahat okunabilsin diye iki sütuna geçilmesi, 
yazı büyüklüğünün 12 punto olması gibi küçük de-
ğişiklikler olsa da şimdilik içerik aynı, sonraki sayı-
larda internet kolaylığından yararlanarak haberler-
le ilgili linkleri, fotoğraf albümlerini, turnuvalardaki 
maçlarla ilgili analizleri okuyucularımıza ulaştırma 
planındayız.
Yeni dönemin ilk sayısında da FM Deniz Arman, 
İstanbul İl Temsilcisi Rıza Öney, FM Tarık Selbes, 
WIM Nilüfer Çınar Çorlulu, Sporcu Mert Özateş, 
WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, FM Yasin Em-
rah Yağız, Prof. Dr. Ergin Çiftçi, ICCF IM Halil Ne-
jat Özmen, IA Müslim Ersoy, Antrenör Abdullah 
Sözen, IA Fatma Yılmaz, Antrenör Ozan Çapan 
birbirinden okunmaya değer yazılarıyla dergimizin 
sayfalarında yer aldılar.
Her yeni sayıda birbirinden güzel yazılarla, daha 
geliştirilmiş bir Mavikale’yle  karşınızda olma umu-
dumuzla iyi okumalar dileriz.

IA Fatma Yılmaz
Yayın Kurulu Başkanı

fyakademi@gmail.com
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cümlelerinizle tanıyalım! Yaşınız, 
eğitiminiz, işiniz aileniz… Kısacası 
kimdir Cem Kaan Gökerkan!
İzmir, 9 Kasım 2000 doğumluyum. 
Şu an Yaşar Üniversitesi Yönetim 
Bilişim Sistemleri bölümünde hazır-
lık öğrencisiyim. En büyük destek-
çim olan ailemden kısaca bahsetmek 
gerekirse; anne ve babamın lojistik 
sektöründe faaliyet gösteren bir fir-
maları var. 9. sınıfına giden Atakan 
adında bir erkek kardeşim var.

Satranca kimin aracılığıyla ne 
zaman başladınız?
Satranç oynamayı 6 yaşındayken ana-
okulunda öğrendim. Fırsat buldukça 
satranç oynamayı bilen herkesle oy-
namaya çalışıyordum. 

Ülkemizin önde gelen 
satranççılarındasınız! Bu 
düzeye gelinceye kadar hangi 
hocalardan ders aldınız?
8 yaşında bir dernekte satranç kursu-
na başladım. Bu dernek çatısı altında 
Bahri Karadeniz hocam ile çalışma-
ya başladım. Sonrasında Şenol Şahin 
hocam ile devam ettim. 2011-2012 
yıllarında her ay düzenli olarak yapı-
lan 5 günlük milli takım altyapı grup 
kamplarımız vardı. Bu süre zarfında 
Mikhail Gurevich hocam ile çalışma 
şansı buldum. Ki bugün geldiğim 
noktada Gurevich hocanın teknik 
bilgi haricinde bir vizyon sahibi ol-
mamda katkısı büyüktür. 4 yılı aşkın 
süredir Cemil Aghamaeliyev hocam 
ile çalışmaya devam etmekteyim. Bu-
güne kadar çalışmış olduğum tüm 

SÖYLEŞE SÖYLEŞE

TÜRKIYE KUPASININ GALIBI 

CEM KAAN GÖKERKAN

Fatma Yılmaz
Uluslararası Hakem ve 

Antrenör
fyakademi@gmail.com

Kupanın sahibi Gökerkan!

Biz sizi küçücük yaşınızdan baş-
layarak yaş gruplarımızın başa-
rılı satranççısı olarak tanıyoruz! 
Ve 2019 Türkiye kupasının sahi-
bi olarak da zirveye yerleştiniz! 
Öncelikle bu başarılarınızdan 
dolayı sizi kutluyor ve size daha 
büyük başarılar diliyoruz. 

Yukarıda saydıklarımız bizim 
bildiklerimiz, şimdi gelelim 
bilmediğimiz size. Sizi sizin 

  SÖYLEŞE SÖYLEŞEOCAK 2019

mavikale86Ocak 2019



rece yaptığım turnuvalarda derece yapamadığım 
turnuvaların payı büyüktür. Ama derece yaptı-
ğım turnuvalardan biraz bahsetmek gerekirse ilk 
olarak 11 yaşında Avrupa okullar U-11 katego-
risinde şampiyon oldum. Sonrasında ise Türkiye 
Yaş Gruplarında değişik yıllarda birincilik, ikin-
cilik, üçüncülük derecelerim oldu. 12 yaşında 
iken Türkiye 16 yaş altı hızlı satranç şampiyonu 
ve Okul Sporları Turnuvasında Türkiye Şampiyo-
nu oldum.14 yaşında iken Türkiye Gençler üçün-
cüsü oldum. En son olarak bu sene 18 yaşında 
Türkiye Kupasını kazandım. 16 yaşında FM, 17 
yaşında IM oldum. Şu anda bir GM normum var. 
Bu turnuvalardan en çok keyif aldığım GM nor-
mu aldığım 2017 Riga Teknik Üniversitesi Açık 
Turnuvasıydı.

16 Yaş Altı Olimpiyatları, 2015

Nasıl ki başladığımız her işi başarmak 
istiyorsak her satranççı da her turnuvadan 
başarıyla dönmek ister. Bu doğrultuda Riga 
Teknik Üniversitesi Satranç Turnuvasından 
biraz daha detaylı söz eder misiniz? Nasıl 
bir hedefle gitmiştiniz? 
Riga Open’dan önce iki IM normum vardı ve Ri-
ga’ya doğal olarak IM normu alıp IM olmak için 
gidiyordum. Gitmeden önce Liglerde oynamış-

hocalarımla ilişkilerim öğretmen-öğrenci ilişki-
sinden çok sevgi temelli bir ağabey-kardeş, bir 
arkadaş ilişkisi olmuştur. Bu yazı vasıtasıyla da 
hayatıma dokunan tüm hocalarıma teşekkürleri-
mi ve sevgilerimi iletmek isterim. 

Cem Kaan Gökerkan, 11 Yaş Avrupa Şampiyonu!

Yaş grupları başarılarınız benim de yoğun 
olarak hakemlik yaptığım dönemlere denk 
düşer. Bu nedenle de başarılarınızın pek 
çoğunun yakın tanığıyım ama yine de 
bunları sizden duyalım. Türkiye’deki ilk 
başarınız ve sonrası?

Gökerkan, 16 Yaş Altı Hızlı Satranç Şampiyonu!

Açıkçası katıldığım tüm turnuvalar benim için 
çok değerlidir. Turnuvalarımı başarılı/başarısız 
diye ayırmaktan çok hoşlanmıyorum çünkü de-
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Gökerkan, 2017 Riga Açık Satranç Turnuvası’nda.

Bu kadar sevdiğiniz, tutkuyla 
bağlandığınız, azmettiğiniz satranç size 
neler kazandırdı?

Satranca tutku ile bağlı olmamın en büyük se-
bebi okuldaki derslerde öğrendiklerim de da-
hil olmak üzere hayatta öğrendiğim her şeyi 
satrançta uygulayabiliyor olmamdır. Eğer öz-
gürseniz üretebilirsiniz ve gelişebilirsiniz. Kı-
sacası satranç tahtası benim kendimi tam anla-
mıyla özgürce ifade ettiğim yerdir.

Satrançtaki yakın arkadaşlarınız?

Gizem Ayazmalı, Emre Emin Dedebaş, Bahadır 
Özen,

Hem yakın arkadaş hem sıkı rakip olmak 
nasıl bir duygu?

Cevaplaması zor bir soru. Tek rakibim kendi-
mim ve kendimi aşmaya çalışıyorum. Benim 
mücadelem kişilerle değil taşlarladır ama konu 
yakın arkadaşlarla oynamak olunca işin rengi bi-
raz değişse de eğer profesyonel bir oyuncu iseniz 
bunun da üstesinden gelmek durumundasınız. 
Kendi adıma, oynadığımız oyuna birbirimizin 
satrancına yaptığımız katkı olarak bakar, sonuç 
ne olursa olsun sonunda skora yansımasa bile her 
ikimizin de kazançlı çıktığını düşünürüm. Ayrıca 
her ne kadar oynarken rakip olarak gözükseniz 
bile aslında turnuva boyunca birbirinizin en iyi 
destekçisi ve taraftarısınızdır.

Satranççılara, ailelere, eğitmenlere 
önerileriniz?

Satranççılara önerim satrancın kendileri için 

tım ve ne yazık ki çok iyi geçmemişti ama Lig-
lerdeki son 4 maçı kazanmıştım ve bu ivmeyi Ri-
ga’da da sürdürmek istiyordum. Ben her zaman 
en iyi oyunumu oynayıp ondan sonra norm gibi 
hedefleri düşünmeye çalışırım ve Riga’da da öyle 
yaptım. Açıkçası oyunlar hakkında söyleyeceğim 
çok fazla bir şey yok. Son maçta berabereye GM 
normu alıyordum, ama normal oyunumu yine 
oynayıp İsveçli büyükusta Erik Blomqvist (2525) 
ile siyah taşlar ile yenip GM normunu yarım 
puan fazlasıyla almayı başardım. Sanırım şunu 
belirtmem gerekiyor: O yaz turnuvaları oynama-
dan bir ay boyunca her gün günde en az beş saat 
satranç çalıştım. Belki de bunun faydasını gör-
müş olabilirim.

Dışarıdan bakınca kesin faydasını 
görmüşsünüz gibi görünüyor. GM normu 
demişken her şey yolunda giderse ne 
zaman GM olmayı hedefliyorsunuz?

Şu an çok çalışıyorum. En kısa sürede GM olmak 
istiyorum.

Çok çalışıyorum dediniz, günde ne kadar 
satranç çalışıyorsunuz?

Günde ortalama 4 saat çalışmaya çalışıyorum. 
Dürüst olmak gerekirse hem iyi bir akademik ka-
riyere sahip olmak hem de profesyonel bir spor-
cu olmaya çalışmak çok büyük bir efor gerektiri-
yor. Ancak tutkuyla ve sevgi ile yapıyorsanız hem 
okulu hem satrancı bir arada götürecek enerjiye 
ve güce sahip olabiliyorsunuz.

Türkiye Kupası’nı da bu enerji ve gücünüze 
bağlı olarak kazandınız diyebilir miyiz?

Tam olarak nasıl açıklanır bilemiyorum. Açıkçası 
2019 Türkiye Kupası’na ikinci başlamama rağmen 
turnuva öncesinde birinci olma gibi bir hedefim 
veya beklentim yoktu ama neden olmasın diyor-
dum tabi ki. Üniversite sınavı yüzünden belli bir 
süre satranca ara vermek durumunda kalmıştım. 
Asıl amacım Türkiye Kupası’nda pratik eksikli-
ğimi kapatmaktı. Hatta canlı yayın da ilk 6 gibi 
bir hedefin var mı sorusuna: ‘’Hayır, sadece güzel 
oynamak istiyorum cevabını vermiştim. ‘’Biraz 
da şansımın yardımıyla güzel oyunlarla birinci 
oldum. 6. turda kaybetmeme rağmen kendimde 
pes etmeme ve azim duygularının geliştiğini gör-
mek beni birinci olmaktan daha çok mutlu etti.
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Çok karışık bir pozisyonda neredeyse hiç hatasız 
oynamıştım. Bazı oyunlarımla aramızda büyük 
aşk vardır, bu da onlardan biriydi! 

Cem Kaan Gökerkan - Andrey Esipenko [B12]
16 Yaş altı Olimpiyatları, 2015,  

Ulaanbaatar/Moğolistan

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 ¥f5 4.¤f3 e6 5.¥e2 ¤e7 
6.0–0 c5 7.c4 ¤bc6 8.¤a3 dxc4 9.¤xc4 ¤d5 
10.¥g5 f6 11.exf6 gxf6 12.¥h4 ¤f4 13.¤e3 
¥e4 14.¦e1 cxd4 15.¤g4 ¥e7 16.¥b5 f5 
17.¥g3 ¤g6 18.¤xd4 ¥d5 19.¤xf5!+– ¦f8 
20.¤d6+! ¢d7 21.¤c4 ¢c8 22.£a4!+– 
Buradan sonra her şey kazanç!

22...h5 23.¤ge3 h4 24.¤xd5 exd5 25.¥xc6 
hxg3 26.¥xb7+ ¢xb7 27.¤a5+ £xa5 28.¦xe7+ 
¤xe7 29.£xa5 gxf2+ 30.¢f1 ¤c6 31.£xd5 
¦ad8 32.£b5+ ¢c7 33.¦c1 ¦d6 34.b4 ¦ff6 
35.a4 ¢d8 36.£b7 ¢e8 37.b5 ¦de6

1–0

Satrancın yaygınlaşması için neler 
yapılmalı?

Öncelikle satrancın yaygınlaşmasında katkıda 
bulunacak kişilerin kendilerini çok iyi tanıma-
larını ve bilmelerini sonrasında da satrancın ha-

ne ifade ettiğinin farkında olmaları, kendilerine 
kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koymaları ve 
satrancın sadece bir turnuvadan ibaret olmayıp 
bir süreç olduğunun bilincinde olmalarıdır. Aile-
lere önerim, çocuklarının verdikleri karara say-
gı duymalarıdır. Çoğu arkadaşım ailesinin isteği 
üzerine satrançla ilişkisini kesmek zorunda kal-
dı. Bu gerçekten üzücü bir durum. Eğitmenlere 
önerim ise biraz sabırlı olmaları. Sadece başarıya 
odaklanmamaları. Bu konuda Edison’un kendi-
sine sorulan “Bininci denemenizde ampulü bul-
dunuz. 999 başarısız deneyim için ne dersiniz?” 
sorusuna verdiği cevap güzeldir. “Onların hiçbiri 
başarısız deneyim değildi. Onların her biri am-
pulü yapamamanın bir yoluydu.” 

 Dünya satrancından beğendiğiniz isimler?

Alexander Alekhine, Paul Morphy, Bobby Fisc-
her, M. Tal, Kasparov.

 Saydıklarınız içerisinde sizce satrancın en 
büyük ismi kim?

Bobby Fischer.

Oyunlarınız dediğimizde sizde iz bırakan 
birkaç oyununuz?

16 yaş altı olimpiyatlarında Andrey Esipenko ile 
oynadığım oyun gerçekten inanılmazdı.

Gökerkan ailesi bir arada.
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Arkadaşları  
IM Gökerkan’ı anlatıyor!

Gizem Ayazmalı:
Yıllardır hocaları, odaları, bilgisayarları, 
kavgaları paylaştığım kader ortağım. Üç 
çeşit yemekle hayatta kalmayı becerebilen 
tanıdığım tek insan! Cem Kaan’ı bu kadar 
iyi tanımama rağmen bir de oyunlarını an-
lasam! “Cem Kaan’ın maçı ne durumda?” 
sorusuna verdiğim cevap yıllardır hep 
aynı, hiç değişmedi “Çok karışık!“ (Neyse 
ki böyle düşünen tek kişi ben değilim!) 

FM Bahadır Özen:
Büyük bir azimle savaşan ve oyunları so-
nuna kadar zorlayan ve tarzıyla birçok ki-
şiye örnek olan kardeşimdir Cem Kaan.

FM Emre Emin Dedebaş:
Cem Kaan kendine güvenen, korkusuz, 
özgüveni yüksek kuvvetli bir oyuncudur. 
Birlikte efsane kamp, yurtiçi ve yurtdışı 
turnuva maceralarımız var. Kendisi her 
zaman turnuvalara beraber gidilebilecek 
iyi bir yol arkadaşıdır. 

Mert Çinkılıç (Lise arkadaşı):
Kendisiyle lise son sınıfta tanıştım. Okul dö-
neminde zeki ve çalışkan olmasına karşın 
satranç onun için okuldan hep bir adım ön-
deydi. Arkadaşlık değerleri konusunda ga-
yet iyi, karşısındaki insanı dinleyen, önem-
seyen cana yakın bir kişiliğe sahip. Satranç 
için ileride büyük hedeflere sahip ve satranç 
kariyerinde başarılı bir şekilde ilerlemek is-
tediğini oynadığı maçlardan belli ediyor. 
Bunun yanı sıra Beşiktaş’a olan sevgisini 
söylemeden geçemem. Cem’e başarılar di-
liyorum, her şey istediği gibi gerçekleşsin, 
umarım hayatı boyunca satranca olan tutku-
su azalmadan devam eder.

Söyleşi aracılığıyla sizi yakından tanıma fırsatı 
sağladığınız, sorulara verdiğiniz bir birinden 
güzel yanıtlar karşısında bizleri derin derin 
düşündürdüğünüz, küçük satranççılarımıza 
adeta ışık olduğunuz için çok teşekkür ederiz! 
En sıra sürede hedeflerinize ulaşmanızı diliyo-
ruz, yolunuz açık olsun!

yatlarında nerede olduğuna dair net ve dürüst 
bir cevap vermeleri gerektiğini düşünüyorum. 
“Satranç hayatımda nerede? Benim kişisel özel-
liklerim neler? Benim en iyi olduğum alan nere-
si? Hangi yeteneğimle ve bilgimle satranca katkı 
sağlayabilirim? Katkıda bulunmak için “hangi 
özelliklerimi geliştirebilirim?” gibi sorulara cevap 
vermeden yayma çabasında olmanın yarardan 
çok zarar getireceğini düşünüyorum. Satrancın 
yaygınlaşması için hepimizin birbirimize ihtiyacı 
var. Satrancı biliyor ve oynuyor olmanın tek ba-
şına yeterli olmadığını düşünüyorum. Örneğin 
organizasyon yeteneğine sahipseniz turnuvalar 
düzenleyerek, maddi imkanlarınız varsa spon-
sor olarak, eğitim ve öğretim alanında iyi iseniz 
seviyenize göre satrancı sevdirerek ve öğreterek, 
yönetici özelliğiniz iyi ise ortak hedef doğrul-
tusunda iş birliği yaparak, basın yayın medya 
alanında iyiyseniz ülke ve dünyadaki haberlere 
ulaşmamızı sağlayarak, çeviriler ile kaynak kitap 
ve doküman sağlayarak, canlı yayınlar veya öğre-
tici videolar ile yaygınlaşmasını sağlayabilirsiniz.

Demek istediğim, her şeyi yapmayı çalışmak ye-
rine en iyi olduğumuz alanda yaptığımızın en 
iyisini yapmaya çalışıp iyi bir ekip olup satrancın 
sağlıklı olarak yaygınlaşmasını sağlayabileceği-
mizi düşünüyorum.

Geleceğinizle ilgili planlarınız? Şu anda 
nerede yaşıyorsunuz? Nerede yaşamak 
istiyorsunuz örneğin?

Şu an İzmir’de yaşıyorum. Açıkçası İzmir’i çok 
seviyorum. Eğer mümkün olursa ilerde de İz-
mir’de yaşamak isterim. Gelecek için elbette uzun 
vadede hedeflerim mevcut. Ancak şu an günün 
akışına bırakmak ve sürecin keyfini çıkartmak 
daha güzel.

Satranç dışı hobileriniz?

Futbol oynamak. Futbolu gerçekten çok seviyo-
rum. Küçükken satranç ve futbol arasında kalıp 
satrancı seçmiştim. Arkadaşlarımla olabildiğince 
futbol oynamaya çalışıyorum. Onun dışında her 
erkek çocuğu gibi bilgisayar ve video oyunlarını 
oynamayı severim. Bir de arada twitch üzerinden 
streaming yapıyorum. Biraz daha açıklamak ge-
rekirse internette canlı satranç yayını yapıyorum. 
(twitch:ckgchess)
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