
40. SAYIYA DOĞRU!
Değerli satrançseverler,
2008’de alt yapısını oluşturmaya başladığımız, ilk sayı-
sını Ağustos 2019’da çıkardığımız Mavikale’nin 39. sayı-
sına ulaşmanın haklı gururunu taşıyoruz. Geride tam 38 
sayı, 38 sayılık emek, düşünce, birikim ve ondan fazla 
yıl kaldı. Ve bugün elimizde 38 sayıdan, onlarca turnu-
vadan ve geçen yıllardan beslenen 39. sayı var. Darısı 
nice yeni sayılara!
38. sayımızdan 39. sayımıza kadar geçen üç ayda da 
birbirinden başarılı organizasyonları gerçekleştirdik. Bu 
başarılı organizasyonları dergimiz sayfalarına taşıyıp 
okuyucularımızla buluşturmak da değerli yazarlarımızın 
kalemlerine emanetti. Bugüne kadar olduğu gibi bu sa-
yımızda da emeğini, zamanını esirgemeyen değerli ya-
zarlarımıza ve aramıza yeni katılmasına rağmen, dergi 
sürecine çok çabuk uyum sağlayan haber koordinatörü-
müz Burçin Üre’ye teşekkür ediyoruz. 
Yaz demek ülkemizde turnuva, özellikle de açık turnu-
valar demek! Bir önceki sayımızdan bu sayımıza kadar 
geçen üç aylık, hatta kasım başına da sarkan sürede 
de birbirinden güzel turnuvaları düzenleyip, birbirinden 
başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Bu organi-
zasyonlardan Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyo-
nası’nın haberini IA Kıyasettin Aydın yazarken, ülkemizin 
en köklü turnuvası diyebileceğimiz Troya Açık Satranç 
Turnuvasının haberini IA Melih Çiçek, Sivas Buruciye 
Uluslararası Satranç Turnuvasını FA Abuzer Altuntaş, 
Burdur Gölü Uluslararası Satranç Turnuvasının haberini 
Orhan Altın, ülkemizin en köklü açık turnuvalarından biri 
olan İstanbul Festivalinin ve Enez Kaymakamlığı Satranç 
Turnuvasını Haber Koordinatörümüz Burçin Üre, yine 
geleneksel turnuvalarımızdan biri olan İzmir Açık Ulus-
lararası Satranç Turnuvasının haberini Gökhan Narman, 
Hayri Özbilen Anma Turnuvası haberini ise İstanbul İl 
Temsilcimiz Rıza Öney kaleme aldı. Yine bu haber içe-
risinde birbirinden değerli sporcularımızın satrancın be-
yefendisi, babası Hayri Özbilen ile ilgili anılarını okumak 
mümkün.
Açık turnuvaların yanı sıra 16 Yaş Altı Olimpiyatlarına da 
ev sahipliği yaptık bu süreçte, haberini ise güzel ve eği-
tici anlatımıyla FM Yasin Emrah Yağız yazdı okuyucula-
rımız için.
Aynı tarihlerde uluslararası boyutta da birbirinden üst 

düzeyli turnuvalar oynandı. Bu turnuvalardan 2019 FIDE 
Dünya Kupasını FM Tarık Selbes kaleme alırken, Dün-
ya Yaş Grupları Şampiyonası haberini FM Yasin Emrah 
Yağız, 2019 FIDE Dünya Gençler Şampiyonası haberini 
FT Doğa Cihan Göksel bizler için yazdı. Avrupa Takım-
lar Şampiyonası haberi yine FM Tarık Selbes’in okuna-
sı anlatımıyla bizlerle buluşurken, Avrupa Yaş Grupları 
Şampiyonası’nı FM Yasin Emrah Yağız kaleminden yerini 
aldı, dergimiz sayfalarında.
Bunca turnuvanın yapıldığı, onca maçın oynandığı bir 
zaman diliminde bir yandan yazarlarımız güncel turnuva 
haberlerini sayfalarımıza taşırken diğer yandan sürekli 
yazarlarımız köşelerinde gerek eğitim açısından gerekse 
sanat yönünden birbirinden okunası yazıları bizler için 
hazırlamaya devam ettiler.
Sürekli yazarlarımızdan WGM Betül Cemre Yıldız, Atların 
Gücü yazısıyla hafızalarımızda “İleri Karakol” oluşturur-
ken, IA Müslim Ersoy, köşesinde Satrançta Simetri ve 
Asimetri kavramlarını bir önceki sayımızın devamı olarak 
dergimizin sayfalarına taşıdı. IA Tahsin Aktar da Hızlı ve 
Yıldırım Satranç Kurallarını kendine özgü anlatımıyla biz-
lere sundu.
Prof. Dr. Ergin Çiftçi, Satranç ve Sanat köşesinde Hatley 
Lisesi filmini bir yandan okuyucularımızın film dağarcığı-
na eklerken, filmden hareketle “Muhtaç olduğun kudret 
genlerinde!” savıyla “En zor zamanlarımızda kendimiz-
de güç bulabilir miyiz? diye düşündürüyor, bizleri. Yine 
Hatley Lisesi filminden etkilenerek Evgeny Ilgizovich Ba-
raev’in maçlarından oluşturduğu Kazancı Bulun köşesin-
deki diyagramlar da ayrı bir emeğin ürünü olarak çıkıyor 
karşımıza.
Bu sayımızın Söyleşe Söyleşe köşesinde ise 2019 Avru-
pa Okullar 17 Yaş Şampiyonu WFM Eylül Çelik ve aynı 
şampiyonanın 8 Yaş Şampiyonu Alara Uygun bizlerle 
olacak. Ustaca köşemizi de bu iki değerli genç sporcu-
muzun maçlarından oluşturduk.
İlker Pazarcıoğlu, Satrançta Hazırlık ve Başarı yazısıyla 
okuyucularımızın karşısına çıkarken, sayfalarımızın so-
nunda Ozan Çapan Bulmaca sayfasıyla ayrı bir renk ka-
tıyor dergimize.
40. sayımızda buluşmak umut ve dileklerimizle, iyi oku-
malar dileriz.

IA Fatma Yılmaz
Yayın Kurulu Başkanı

fyakademi@gmail.com
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Bu sayımızda iki başarılı spor-
cumuzu konuk ettik. Eylül 
Çelik ve Alara Uygun!

Her iki sporcumuzu da başarıla-
rından dolayı bir kez daha kutlu-
yoruz.  Öncelikle söz büyüğün di-
yor ve Eylül Çelik ile söyleşimize 
başlıyoruz.

Biz sizi yaş gruplarının başarılı 
sporcusu olarak tanıyoruz. 
Elde ettiğiniz son başarıyla da 

kadın satrancımızın önde gelen 
isimlerinden biri olmaya aday 
olduğunuzu gösterdiniz. Daha 
fazlası için sözü size bırakalım 
ve sizi sizden dinleyelim. 
Yaşınız, eğitiminiz, aileniz... 
Kısacası kimdir Eylül Çelik?
05.09.2003 tarihinde Kadıköy do-
ğumluyum. İlköğrenimimi Kartal 
Özel Kıraç Eğitim Kurumları’n-
da, ortaöğrenimimi Özel Kurtköy 

Fatma Yılmaz
Uluslararası Hakem ve 

Antrenör
fyakademi@gmail.com

2019 AVRUPA OKULLAR 17 YAŞ ŞAMPIYONU

WFM EYLÜL ÇELIK 
8 YAŞ AVRUPA KIZLAR ŞAMPIYONU,  

8 YAŞ DÜNYA KIZLAR ÜÇÜNCÜSÜ 

ALARA UYGUN

Eylül Çelik, satrancımızda sağlam adımlarla ilerliyor.
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2015 İstanbul Yıldızlar birinciliği
2016 MEB Türkiye Yıldızlar birinciliği

2016 İstanbul Kadınlar birinciliği
2016 İstanbul Yıldızlar birinciliği
2017 Türkiye Yıldızlar birinciliği
2018 İstanbul Yıldızlar birinciliği
2018 Türkiye Yıldızlar birinciliği

2018 Türkiye 1.Lig Masa birinciliği
2019 Türkiye Yıldızlar ikinciliği
2018 Dünya Okullar altıncılığı
2018 Avrupa Okullar ikinciliği

2019 Avrupa Okullar birinciliği (WFM)

Eylül Çelik 2015 Türkiye Yaş Grupları birincisi.

Bu başarılarınız içinde sizin için en 
önemlisi elbette 2019 Avrupa Okullar 
birinciliğiniz, peki ikincisi? 

Satrançtaki hedefleriniz?
2400 ELO’ya ulaşmak ve 2019 yılında aldığım 
WFM unvanımın iki üstü olan WGM unvanını 
kazanmak.

Satranç size neler kazandırdı?
Satranç aslında bana birçok beceri kazandırdı. 
Sabırlı olmak, her daim bir sonraki hamleyi gör-
mek, ona göre hazırlanmak, tedbir almak, ana-
litik düşünmeyi sağlamak gibi birçok becerimi 
geliştirdi. Bunlar sayesinde de şu an okuduğum 
okulumda akademik olarak tam burs kazandım.

Satrançtaki yakın arkadaşlarınız?
Aslında çok arkadaşım var ama en yakınlarım: 

Bilfen Okulları’nda tamamladım. İstinye Özel 
ENKA Lisesi’nde lise ikinci sınıfta akademik 
burslu olarak öğrenimime devam ediyorum. An-
nem uzun yıllar bankada çalıştıktan sonra yak-
laşık iki senedir emekli. Babam ise makine mü-
hendisi ve özel bir şirkette üretim müdürü olarak 
çalışıyor. Ailemin, tek çocuğuyum.

Satranca kimin aracılığıyla ne zaman 
başladınız?
Anaokulunda satranç dersine ilgim nedeniyle 
ve ailemin yönlendirmeleri sonucu kursa gittim. 
Sonra da öğretmenimin “yeteneği var” sözüyle 
severek devam ettiğim satranç serüvenim başladı.

Hangi hocalardan ders aldınız?
Menderes Sargın, Serkan Yeke, 2012 yılında da 
Hakan Aydın hocamla çalışmaya başladım ve 
halen devam ediyorum. Zaman zaman Dragan 
Solak hocamızdan da ders alıyorum.

Eylül Çelik, Türkiye Yaş Grupları, 8 Yaş.

Yaş gruplarımızın başarılı sporcususunuz. 
Türkiye’deki ilk başarınız ve sonrası? 
9 yaşında Türkiye Küçükler de dördüncülük ile 
başarı serüvenim başladı. Daha sonra aldığım di-
ğer başarılar;

2014 Türkiye Küçükler ikinciliği
2015 Türkiye Küçükler birinciliği

2015 MEB Türkiye Küçükler birinciliği
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Magnus Carlsen, Ding Liren, Shakhriyar Ma-
medyarov

Saydıklarınız içerisinde sizce satrancın en 
büyük ismi kim?
Aslında herkesin bildiği Magnus Carlsen derim. 
Fakat Shakhriyar Mamedyarov ve Ding Liren de 
çok yetenekli, güçlü oyuncular. Ding Liren bence 
yaşına göre çok büyük yetenek.

Yaşıtlarınıza, kendinizden küçüklere 
satranç oynamalarını öneriyor musunuz?
Ben aslında satrancı, oynayabilen herkese öne-
riyorum. Oynayabilen herkesten kastım, sadece 
fiziksel değil mental olarak da oynayabilmesidir. 
Çünkü oynayacak olan kişi en az 3 saat sakince 
oturabilmeli, konsantre olmalı ve de bu işi ger-
çekten istemeli. Çünkü satranç gerçekten zor bir 
iş, hiçbir zaman ara vermemeniz gerekiyor ve sü-
rekli maddi, manevi emek vermek gerekiyor.

Peki, satranç oynayanların başarılı 
olmaları için ne yapmaları lazım?
En önemlisi disiplinli olmaları gerekiyor. Sonra-
sında çalışkanlık ve sabırlı olmak gerekir. Bun-
ların dışında ise uyku ve yeme alışkanlıklarının 
düzgün ve sağlıklı olması gerekir.

Geleceğinizle ilgili planlarınız? Ne olmak 
istiyorsunuz örneğin?
Gelecekte aslında başarılı bir sinema televizyon 
oyuncusu olmak istiyorum. Onun dışında eko-
nomi ve işletme okumak isterim. Ama önceliğim 
güzel bir üniversiteye girebilmek.

Satranç dışı hobileriniz?
Satranç dışında müzik dinlemeyi, masa tenisi ve 
voleybol oynamayı severim. Oyunculuğu sevdi-
ğim için okulda tiyatro kulübündeyim.

Şu anda nerede yaşıyorsunuz? Gelecekte 
nerede yaşamak istersiniz?
Şu an İstanbul’da okul zamanları Sarıyer’de, ta-
tillerde ise Pendik’te yaşamaktayım. Gelecekte 
aslında dünyayı dolaşmak istiyorum. Her yeri 
gezip görmek isterim. Ama öyle belli bir yerde 
yaşamak istemiyorum.
Bu güzel söyleşi için çok teşekkür ederken, ha-
yallerinizi gerçekleştirdiğiniz sağlıklı bir ya-
şam diliyoruz.

Doğa Karaçay, Esma Doğa Duran, Defne Sade

Hem yakın arkadaş hem sıkı rakip olmak 
nasıl bir duygu?
Aslında dışarıdan bakınca kötü gibi gözükebilir. 
Fakat aslında öyle değil. Tabii normalde kimse 
ben de dahil yakın arkadaşlarıyla oynamak ve 
birbirini üzmek istemezler. Bir de bizim duru-
mumuzda mesela Defne ile her sene karşılaşıyo-
ruz. Kimi zaman o kazanıyor kimi zaman ben. 
Bazen de berabere oluyor. Ama bu maçlar bittik-
ten sonra tekrar eskisi gibi yakın arkadaş olmaya 
devam ediyoruz. İşte o yüzden bence bu dostluğa 
devam edebilme hissi beni çok mutlu ediyor. 

Satranççılara, ailelere, eğitmenlere 
önerileriniz?
Satranççılara önerim, eğer gerçekten profesyonel 
bir oyuncu olmak ve ilerlemek istiyorlarsa çok 
disiplinli olmak gerekiyor. Çalışma programını 
aksatmamak, genel olarak uyku ve yemek düze-
nini de dikkat etmek önemli. Ayrıca bol bol kali-
teli turnuvalara gitmek de şart. 
Ailelere önerim ise, çocuklarını her zaman des-
teklemeleri ve her iyi bir oyuncunun da kötü tur-
nuvası olabileceğini unutmamaları!
Eğitmenlere bir önerim yok ama şunu diyebili-
rim. Öğrencileriniz maç kaybettiği zaman veya 
puan kaybettiği zaman zaten kendileri de çok 
üzülüyorlar. O maça dair yorum yapmaktansa o 
maçı unutturup diğer maça tam konsantre çıka-
bilmelerini sağlamak en iyisi.

Eylül Çelik, 2019 Avrupa Okullar 17 Yaş Şampiyonu.

Dünya satrancından beğendiğiniz isimler?
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8 YAŞ AVRUPA KIZLAR ŞAMPIYONU,  
DÜNYA 8 YAŞ KIZLAR ÜÇÜNCÜSÜ 

ALARA UYGUN
Ve sevgili Alara, şimdi söz sizin. Biz 
sizi küçücük yaşınızda elde ettiğiniz 
başarılarınızla tanıyoruz. Türkiye yaş 
grupları dereceniz, dünya, Avrupa derken 
gelecek vaat eden sporcularımızdan 
biri durumundasınız. Bunlar bizim 
bildiklerimiz.  Peki, bilmediklerimiz? Hangi 
okulda okuyorsunuz, aileniz... Kısacası 
kimdir Alara Uygun?
29.06.2012 Bursa doğumluyum. Annem ve ba-
bam eczacı. Bursa TED Koleji 2. sınıf öğrencisi-
yim.

 
Alara Uygun, 8 yaş kızlarımızın parlayan yıldızı!

Satranca kimin aracılığıyla ne zaman 
başladınız?
Satranca okuldaki branş öğretmenim Melike 
Kurban öğretmenimle başladım. Satranca olan 
ilgimi de Melike öğretmenim fark etti.

Alara Uygun, 8 Yaş Avrupa Kızlar Şampiyonu

Hangi hocalardan ders aldınız?
Melike öğretmenim yetenekli olduğumu söy-
leyince ailem beni Deneyim Satranç Kulübüne 
başlattı. Orada Fatih Türk, Serkan Güder öğret-
menlerimle çalıştım. Şu anda da aynı kulüpte İl-
kay Koç öğretmenimden ders alıyorum.

Yaş gruplarımızın başarılı sporcususunuz. 
Türkiye’deki ilk başarınız ve sonrası?
Türkiye’de ilk önemli başarım 2019 Türkiye Kü-
çükler Şampiyonası üçüncülüğüm.

Alara Uygun, 8 Yaş Türkiye Kızlar Üçüncüsü
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Alara Uygun, satrancımızda gelecek vaat ediyor.

Dünya satrancından beğendiğiniz isimler?
Carlsen, Chigorin, Capablanca.

Saydıklarınız içerisinde sizce satrancın en 
büyük ismi kim?
Magnus Carlsen.

Oyunlarınız dediğimizde sizde iz bırakan 
birkaç oyununuz?
Romanya’da oynadığım Anestesia maçı ve Antal-
ya’da oynadığım Asachenko maçımı unutamıyo-
rum.

Yaşıtlarınıza kendinizden küçüklere 
satranç oynamalarını öneriyor musunuz? 
Evet öneriyorum.

Peki, satranç oynayanların başarılı 
olmaları için ne yapmaları lazım?
Düzenli çalışmak başarıyı getiriyor.

Geleceğinizle ilgili planlarınız? Ne olmak 
istiyorsunuz?
Ressam ya da mimar olmak istiyorum.

Satranç dışı hobileriniz?
Resim yapmayı ve kitap okumayı seviyorum.

Şu anda nerede yaşıyorsunuz? Gelecekte 
nerede yaşamak istersiniz?
Şu anda Bursa’da yaşıyorum ve burayı seviyorum.
Ülkemizin geleceğinin daha güzel olabilmesi 
için kızlarımızın satranç oynaması çok önemli, 
bunun için de sizi ayrıca kutluyor, bütün kızla-
rımıza örnek olmanızı diliyoruz. Bu güzel söy-
leşi için de size ayrıca çok teşekkür ederiz.

Bu başarılarınız içinde sizin için 
en önemlisi elbette 8 Yaş Avrupa 
şampiyonluğunuz, peki ikincisi?
2019 Dünya Okullararası Satranç Şampiyonası’n-
da aldığım üçüncülük derecesi de benim için çok 
değerlidir.

Satrançtaki hedefleriniz?
Satrancı keyif alarak oynamak istiyorum, keyif 
aldığım sürece de devam etmek istiyorum.

Satranç size neler kazandırdı?
Satranç bana acele karar vermemeyi öğretti ama 
en önemlisi satranç sayesinde çok değerli ve eğ-
lenceli arkadaşlar kazandım.

Satrançtaki yakın arkadaşlarınız?
Kulüp arkadaşlarım Can Şimşek ve Efe Taylan 
Aybaraz satrançtaki en yakın arkadaşlarımdır.

Hem yakın arkadaş hem sıkı rakip olmak 
nasıl bir duygu?
Onlarla oynarken çok rahatım ama heyecanımı 
da hiç kaybetmiyorum. Yenilsem de üzülmüyo-
rum.

Satranççılara, ailelere, eğitmenlere 
önerileriniz?
Arkadaşlarıma, oynarken zevk almalarını, sonu-
ca şartlanmadan keyif alarak oynamalarını tavsi-
ye ediyorum. Aileler ve antrenörler de sonuçtan 
bağımsız çocuklarını, öğrencilerini sevsinler ve 
de desteklesinler. 

Alara Uygun, Dünya Okullar 8 Yaş üçüncüsü.
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