
MAVİKALE DAHA KAPSAMLI
Değerli satrançseverler,
Zaman hızla akıp giderken, 37. sayımızdan bugüne 
geçen uzunca bir aradan sonra 38. sayımızla sizler-
leyiz. Dergimizin dijital ortamda çıkmaya başlama-
sı sayfa sayısı bakımından rahatlığı da beraberinde 
getirdi ve bu sayımız bugüne kadar çıkardığımız en 
kapsamlı sayı olarak dergilerimiz arasında yerini aldı. 
37 sayı sonrasında 23. sayıdan bu sayıya tam 15 sayı 
haber koordinatörlüğümüzü üstlenen Başak Göktaş 
görevini Burçin Üre’ye devretti. Başak Göktaş’a bu 
sayıya kadar olan desteklerinden dolayı teşekkür edi-
yor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz. 
Aramıza yeni katılan Burçin Üre bu sayıdan başlaya-
rak haber koordinatörümüz olarak haberlerimizi to-
parlamaya, gerekli fotoğraf ve düzeltmeleri yapmaya 
hızlı bir şekilde başladı. Kendisine aramıza hoş geldin 
diyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. 
37. sayıdan 38. sayıya, Nisan 2019’dan Ağustos 
2019’a, uzanan süreçte İş Bankası Satranç Süper 
Ligi’nden, Türkiye Satranç Birinci Ligi’ne, Türkiye 
Gençler Şampiyonası’ndan, Türkiye Kulüpler Şampi-
yonasına, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Şam-
piyonası final yarışmalarından Okul Sporları Genç – 
Yıldız Türkiye Birinciliği’ne ülkemizin önde gelen pek 
çok takım turnuvası yapılırken, Çubuk, Çeşme, Baş-
kent Açık turnuvaları da geniş katılımlarla aynı tarih-
lerde düzenlendi. Yine Kahraman Olgaç Anma Tur-
nuvası bu tarihlerde katılımcılarını ağırlarken Avrupa 
Okullar ve Avrupa Genç Takımlar Turnuvaları da bu 
tarihlerde birbirinden renkli maçlarıyla satranç tarihin-
deki yerlerini çoktan aldı. 
Bunca turnuvanın yapıldığı, onca maçın oynandığı bir 
zaman diliminde yazarlarımız bir yandan güncel tur-
nuva haberlerini sayfalarımıza taşırken diğer yandan 
sürekli yazarlarımız köşelerinde gerek eğitim açısın-
dan gerekse sanat yönünden birbirinden okunası ya-
zıları bizler için hazırladılar. 

Tüm bu çalışmaların sonunda bu sayımızda dönemin 
önemli turnuvalarından Süper Lig’i FM Tarık Selbes, 
Türkiye Birinci Lig’ini ve Türkiye Kulüpler Şampiyona-
sını Mert Özateş yazarken, Gençler Şampiyonasını, 
İstanbul İl temsilcisi Rıza Öney kaleme aldı. Türkiye 
Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası ile Okul Sporları 
Genç ve Yıldızlar Şampiyonalarını Haber Koordinatö-
rümüz Burçin Üre, uluslararası turnuvalardan Çubuk 
Açık’ı IM Ufuk Sezen Arat, Çeşme Açık’ı Gökhan Nar-
man, Başkent Açık’ı Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç 
sayfalarımıza taşırken, Kahraman Olgaç Anma Turnu-
vasını Beycan Örgen, Avrupa Okullar Şampiyonasını 
ve Avrupa Genç Takımlar Şampiyonasını FM Yasin 
Emrah Yağız, 2. Lig’i Muhittin Büker yazdı.
Sürekli yazarlarımızdan WGM Betül Cemre Yıldız, 
Atların Gücü yazısıyla atların etkin kullanımını hafıza-
mıza kazırken, Müslim Ersoy, köşesinde satrançta Si-
metri ve Asimetri kavramlarını dergimizin sayfalarına 
taşıdı. 
Prof. Dr. Ergin Çiftçi, Satranç ve Sanat köşesinde 
Şeytanın Oğlu filmini bir yandan okuyucularımızın film 
dağarcığına eklerken, diğer yandan “Amaca ulaşmak 
için her şey mübah mı?” sorusuyla bizleri baş başa 
bırakıyor. Şeytanın Oğlu filmine bağlı olarak oluşturu-
lan Kazancı Bulun köşesindeki diyagramlar da ayrı bir 
emeğin ürünü olarak çıkıyor karşımıza.
Uluslararası Hakem ve Antrenör Fatma Yılmaz, Söy-
leşe Söyleşe’de ve bu köşemize bağlı Ustaca köşe-
sinde Avrupa 8 Yaş Şampiyonumuz, kendi yaş gru-
bunda Elo sıralamasında Dünya Birincisi Yağız Kaan 
Erdoğmuş’u konuk etti. IA Tahsin Aktar Kuralın Dili ve 
Ruhu ile bizlerle olurken, İlker Pazarcıoğlu Satranç ve 
İş hayatı yazısıyla çıkıyor okuyucularımızın karşısına. 
Dergimizin sonunda ise Ozan Çapan Bulmaca sayfa-
sıyla ayrı bir renk katıyor dergimize.
Daha kapsamlı sayılarda buluşmak umuduyla, onca 
emeğin sonunda sizler işin çıkardığımız 38. sayımızı 
keyifle okumanızı dileriz. 

IA Fatma Yılmaz
Yayın Kurulu Başkanı

fyakademi@gmail.com
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Fatma Yılmaz
Uluslararası Hakem ve 

Antrenör
fyakademi@gmail.com

Biz sizi özellikle 2019’daki başarılarınızla tanıyoruz. 8 yaş Bursa birin-
ciliği, Türkiye ve Avrupa Şampiyonluğu! Bunların ötesindeki Yağız 
Kağan? Yaşınız, eğitiminiz, aileniz... Kısacası kimdir Yağız Kaan Er-

doğmuş?
Aslen Konyalıyım, 2011 doğumluyum, annem ve babam öğretmen, onların 
görevleri nedeniyle 4 yıldır Bursa’da yaşıyoruz, çok sevdiğim ve iyi anlaştı-
ğım Gülse adında bir ablam var. Bursa’da Eğitimde Rasyonel Açılım İlkoku-
lu’nda 3. sınıf öğrencisiyim.

Satranca kimin aracılığıyla ne zaman başladınız?
Satranç oynamaya 6 yaşında anaokuluna giderken başladım daha doğrusu 
orada bir öğretmenim sayesinde satrancı sevdim! Eve geldiğim de babama 
“baba bizim evde satranç takımı var mı?” diye sorduğumda o da olmadığını 
söyleyince çok üzüldüm, babamdan bir satranç takımı almasını istedim o 

YAĞIZ KAAN ERDOĞMUŞ
2019 8 YAŞ AVRUPA ŞAMPİYONU!

  SÖYLEŞE SÖYLEŞETEMMUZ 2019
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Bursa’ya gelene kadar elimden bırakmadığımı 
hatırlıyorum. 26. Troya Uluslararası Açık Satranç 
Turnuvası B Kategorisinde oynadım ve yine 8. 
Yaş Altı birincisi oldum. Geçen yılki yaş grupları 
şampiyonasında küçük bir talihsizlik yaşadım ve 
Türkiye beşincisi oldum . (Kötü bir anı! 2018’de 
Antalya’da yapılan Türkiye Küçükler Şampiyo-
nasında 6. turu oynuyordum o tura kadar tüm 
maçlarımı kazanmıştım 6. turda da Denizli’den 
bir arkadaşımla oynuyordum zorlu bir maçı te-
orik olarak kazanmıştım. Vezir terfisi yapmıştım 
birkaç hamle sonra maçı mat edip kazanacaktım 
bu arada rakibim hakemi çağırdı itiraz etti ama 
ben anlamamıştım 2017 yılında değişen bir ku-
ral varmış ben de bunu bilmiyordum hakem de 
rakibimi haklı bulunca “Kural Dışı Hamle” ne-
deniyle tahtada kazandığım maçı bilmediğim 
kural nedeniyle kaybettim, çok üzülmüştüm 
ağlayarak çıktım babamın ve hocamın yanına 
gittim onlara anlattım onlar da Bursa’dan gelen 
arkadaşlarım da herkes çok üzülmüştü, sonra o 
maçın moral bozukluğuyla şampiyon olamamış 
Türkiye 5.’si olarak turnuvayı tamamlamıştım, 
geldikten sonra birkaç ay o maç aklıma geldikçe 
ağladım. Kupa benim hakkım diye üzülmüştüm. 
Muhtemelen bu maçı ömrümün sonuna kadar 
hiç unutmayacağım ama o maç da bana şöyle 
bir şey kazandırdı. Turnuvalara gitmeden önce, 
turnuva kurallarında değişen bir şey var mı diye 
ya kendim bakıyorum ya da hocalarıma, aileme 
soruyorum.)

da beni epeyce oyaladıktan sonra bir satranç ta-
kımı aldı! Büyük bir heyecanla onu açıp taşları 
dizdiğimi görünce bana satranç oynamayı bilip 
bilmediğimi sordu ben de bildiğimi söyleyince 
oturup oynadık ve ilk maceramız böyle başladı! 
Ben sürekli evde annemle, babamla, ablamla çev-
remdeki insanlarla satranç oynamak istiyordum. 
Evdeki herkes sürekli satranç oynama isteğimden 
bıktığı için babam beni bir satranç kursuna yaz-
dırmaya karar verdi ve biraz araştırma yaptıktan 
sonra beni Bursa Nida Satranç Eğitim Merkezine 
yazdırdı ve burada ilk eğitimlerimi Ferhat Kuru 
Hocamdan aldım.

İlk eğitim Ferhat Hoca'dan, peki, sonrası?
İlk eğitimlerimi Bursa Nida Satranç Eğitimi 
Merkezi sahibi ve antrenörü Ferhat Kuru 
Hocamdan aldım. Onun mükemmeliyetçi yapısı, 
saygı, sevgi, disiplin odaklı yaklaşımı başarımda 
büyük etken bence. İlerleyen zamanlarda İranlı 
IM Morteza Darban Hocamla çalışmaya başla-
dım, halen de kendisiyle devam ediyorum.

Yaş gruplarımızın başarılı sporcususunuz. 
İlk başarınız ve sonrası? 
Henüz 7 yaşında iken, hocalarım beni nere-
deyse yaş grubu il birincilikleri dışında hiç yaş 
gruplarında oynatmadı, açık turnuvalarda A-B 
kategorisinde birçok turnuvada büyük abi, abla 
ve amcalarla oynadım . Yaş gruplarında birçok 
birinciliğim var ama Balıkesir’de oynanan Mavi 
Ada Geleneksel II. Satranç Turnuvası B Katego-
risi birincisi olmuştum ve turnuvanın en küçük 
oyuncusu bendim! Yine geçen yıl, 7 yaşında iken, 
6. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 
C Kategori genel onuncusu, 8 yaş altı birincisi 
olmuştum, ilk maddi ödülüm olan 100 TL’yi 

Erdoğmuş, 2019 8 Yaş Türkiye şampiyonu!

IM Can Arduman’la canlı yayın!
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farklı çözüm yöntemleri düşünmeye başladım. 
Bu da okuldaki derslerime olumlu yansıdı özel-
likle matematik dersini çok seviyorum ve başarılı 
olduğumu düşünüyorum. Ayrıca her ne kadar 
çok yorucu olsa da turnuvalar sayesinde küçük 
yaşta birçok şehre gittim bunun da benim için bir 
şans olduğunu düşünüyorum. Satranç sayesinde 
okulumdaki herkes gibi yine Bursa’da satrançla 
ilgilenen birçok insan beni tanıyor ve seviyorlar, 
benim başarılı olmamı istiyorlar başarılarımla il-
gili herkesin iyi niyet temennileri var bu da beni 
çok mutlu ediyor.

Bu kadar turnuvalara katılıyorsunuz, 
satrançtaki yakın arkadaşlarınız kimler?
Çok arkadaşım var ama bazılarıyla sadece tur-
nuvalarda birlikte oluyoruz bazıları hep Bursa’da. 
Bursa’da anasınıfında aynı sınıfta olduğumuz 
beraber satranca başladığımız Ege Eryılmaz ar-
kadaşım var daha sonra Nida Eğitim Merkezi-
ne beraber kaydolduk ve ilk yılımızda ikimiz de 
Milli Takım Havuzuna girdik. Mesela Slovakya’da 
Denizli’den Ali Batuhan Bıyıksız (biz ona kısaca 
ABB diyoruz) ile çok iyi arkadaş olduk.

Hem yakın arkadaş hem sıkı rakip olmak 
nasıl bir duygu?
Başlarda biraz tuhaf oluyor ama zamanla alışıyor 
insan. Maçta kazanmaya çalışıyoruz ama maç bi-
tince gene arkadaşız. Eskiden ben yenince bana 
küsenler oluyordu şimdi küsmüyorlar.

Evet, dediğiniz gibi anınız kötü olsa da 
size bir kuralı öğretmesi ve bir alışkanlık 
kazandırması bakımından değerlendirelim 
ve yeniden başarılarınıza dönelim. 
Saydığınız, saymadığınız başarılarınız 
içinde sizin için en önemlisi elbette 8 Yaş 
Avrupa şampiyonluğunuz, peki ikincisi? 
Bu yıl sırasıyla 8 yaşta Bursa birincisi, Türkiye ve 
Avrupa şampiyonu oldum. Bu benim zaten ilk 
yurtdışı turnuvamdı geçen yıl davet edilmemiş-
tim, ailemin de bireysel olarak beni götürebilecek 
ekonomik gücü yoktu, o yüzden gidememiştim. 
Aldığım her bir derece benim için çok değerlidir. 
Ama Bratislava’da İstiklal Marşımızın okunması 
sizin de dediğiniz gibi çok önemli, ikinci olarak 
da 8 yaş Türkiye şampiyonluğum diyebilirim. 
Bu yaşınızda bunca başarı, kutluyoruz! 
Başarılarınıza bağlı olarak Elo ve UKD 
puanlarınız da oldukça yükselmiş olmalı! 
Elo ve UKD sıralamasında kaçıncı 
sıradasınız?
Ekim Ayı UKD: 1886 ELO: 1798 UKD sade-
ce Türkiye’de geçerli olsa da ELO sıralamasında 
kendi yaş grubumda Türkiye’de, Avrupa’da, Dün-
ya’da 1. sıradayım.

Satrançtaki hedefleriniz? 
8 Yaş Avrupa şampiyonluğum benim için yeni 
bir başlangıç bundan sonra TSF ve hocalarımın 
desteğiyle ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört 
bir tarafında başarıyla dalgalandırmak istiyo-
rum. Avrupa şampiyonluğunun ötesinde sırada 
dünya şampiyonluğu var ve her yıl bu başarımı 
yinelemek istiyorum. Türkiye’de en genç Grand 
Master (Büyük Usta) unvanına sahip olmak isti-
yorum. Büyüyünce de adaylar turnuvasında ya-
rışıp dünya şampiyonluğu için dönemin dünya 
şampiyonu ile oynamak istiyorum

Satranç size neler kazandırdı? 
Satranca başladıktan sonra çok yoğun yorucu 
ve planlı bir yaşam tarzı başladı benim için ar-
tık hiçbir şey eskisi gibi değildi, top bile oynaya-
mıyordum, sürekli eğitimlere gidiyordum hafta 
sonları turnuvaya gidiyordum evde sürekli test 
çözmem gerekiyordu. Çünkü satranç çok çalış-
mayı gerektiren bir spor sürekli satrançla ilgili 
bir şeyler yapmam gerekiyor. Ve artık olaylar kar-
şısında bakış açım çok değişti her olay karşısında 

2018, 2. Lig
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Galatasaray Turnuvasında ilk iki tur 2000 üzeri 
büyüklerimle oynamış ve kazanmıştım 3. turda 
ise kendisini takip ettiğim abim IM Işık Can ile 
eşlendiğimde hem çok mutlu olmuş hem de çok 
heyecanlanmıştım.

Yaşıtlarınıza, kendinizden küçüklere 
satranç oynamalarını öneriyor musunuz? 
Evet, ama sadece küçüklerime değil büyüklerime 
de öneriyorum, hangi seviye de olursa olsun her 
yaşta herkes satranç bilmeli ve oynamalı!

Peki, satranç oynayanların başarılı 
olmaları için ne yapmaları lazım?
Sistematik ve planlı bir şekilde çalışmak, doğru 
hocalardan eğitim almak!

Geleceğinizle ilgili planlarınız? Ne olmak 
istiyorsunuz?
Alekhine gibi hukuk fakültesini bitirip cumhuri-
yet savcısı olmak istiyorum. Hem savcı olup hem 
usta olmak mümkün bence.

Satranççılara, ailelere, eğitmenlere 
önerileriniz?
Satranç hem eğlenceli hem de faydalı bence. Her 
turnuvada illa kupa kazanmak zorunda olmayın-
ca daha keyifli olabilir. Belki satranççılara bunu 
söylemek lazım.

Dünya satrancından beğendiğiniz isimler?
Şampiyonların çoğunu biliyorum. Birçok maç-
larını inceledik hocamla. Fischer, Alekhine, Ca-
baplanca, Botvinnik hepsi çok büyük ustalar. Ya-
kın dönem ustalarından ise favorim Çinli Büyük 
Büyükusta Ding Liren.

Saydıklarınız içerisinde sizce satrancın en 
büyük ismi kim?
Saldırgan oyun tarzı ve hukukçu olması nedeniy-
le Alekhine!

Oyunlarınız dediğimizde sizde iz bırakan 
birkaç oyununuz?
Geçen yıl 7 yaşında iken sağ olsun Ferhat Hocam 
bana güvenerek beni Konya’da Türkiye Satranç 
İkinci Liginde Nida Satranç SK kadrosuna aldı ve 
kendi oynadığı masada kendi yerine beni oynat-
tı ben de onu mahcup etmedim büyük bir abimi 
yendim. Tam bilmiyorum ama Türkiye liglerinde 
oynayan en küçük oyuncu bendim galiba.
Slovakya’da 6. ve 8. turda oynadığım Rus rakiple-
rimle zorlu maçlar oynadık Rus rakibim Taimaz Te-
mirbekov ile olan maçımız 4 saat 27 dakika ve tam 
111 hamle sürdü çok yorucuydu ama kazandım.

Slovakya kupa töreni!

Ekim Ayı UKD: 1886 
ELO: 1798 UKD sadece 

Türkiye’de geçerli olsa da 
ELO sıralamasında kendi 

yaş grubumda Türkiye’de 
/ Avrupa’da / Dünya’da 1. 

sıradayım!

SÖYLEŞE SÖYLEŞE

mavikale95Temmuz 2019



diğim gibi öngöremiyorum da, fakat satrancımı 
geliştirebileceğim bir il olmasını isterim, Ankara 
olabilir mesela!

Eklemek istedikleriniz?
Ben bu yıl sırasıyla 8 yaş Bursa birincisi/ Türkiye 
şampiyonu/ Avrupa şampiyonu oldum. Bu zorlu 
süreçlerde bana desteklerini esirgemeyen sevgi-
li başkanımız Gülkız Tulay'ın şahsında Türkiye 
Satranç Federasyonuna, hocalarım Ferhat Kuru 
ve IM Morteza Darban’a, anneme ve babama 
ve özellikle çok sevdiğim ablam Gülse’ye, Avru-
pa Şampiyonasında bana Türkiye’den dualarıyla 
destek olan tüm sevdiklerime, başarımdan son-
ra beni tebrik eden kutlayan herkese sonsuz te-
şekkürlerimi sunuyorum. Sevgili arkadaşlarım, 
küçüklerim hepiniz hangi seviyede olursa olsun 
satranç oynayın ve satrançla kalın.

Bu güzel söyleşi için çok teşekkür ediyor, 
bütün hedeflerinize ulaşmanızı diliyoruz. 

Satranç dışı hobileriniz?
Biz aslında, 2 yaşımdan beri babamla futbolcu 
olmam için sürekli sporcu idmanları yapıyorduk, 
statlara maçlara gidiyorduk, annem kızsa da evin 
içinde top oynuyorduk hatta fotoğraflarda dikkat 
ederseniz kaşımın ikisi de yarık ve dikiş var bun-
lar top peşinde oldu ama tam babam beni fut-
bol kursuna yazdırmayı planladığı dönemlerde 
hayatımıza satranç girdi ve futbol ikinci planda 
kaldı. Futbolu hala çok seviyorum, okulda tenef-
füslerde, turnuvada aralarda arkadaşlarımla hep 
futbol oynuyorum! Fenerbahçe ve Konyaspor 
taraftarıyım, kurslar ve turnuvalardan fırsat bul-
dukça Bursaspor maçlarına gidiyorum. Hareketli 
filmleri izlemeyi seviyorum.

Şimdi Bursa’da yaşıyorsunuz, peki, 
gelecekte nerede yaşamak istersiniz?
Şu an Bursa’dayız ama anne ve babamın görevle-
ri nedeniyle nerede yaşayacağımızı belirleyeme-

Galatasaray Turnuvasında IM Işık Can ile.

Erdoğmuş, Slovakya’da canlı yayın konuğu!

Erdoğmuş, Dünya 
Elo sıralamasında 

bir numara!
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