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 2013 Dünya Yaş Grupları Şampiyonası

CM Işık Can, 8 yaş ikincisi

    fyilmazmavikale@gmail.com
FIDE Hakemi
Fatma Yılmaz

Fatma Yılmaz: Sevgili Işık, seni 
başarılarından dolayı bir kez daha 
kutluyoruz. Mavikale okuyucuları 
için bize kendinden, ailenden, başa-
rılarından, bu başarılara nasıl ulaştı-
ğından söz eder misin?

Işık Can: 20 Nisan 2005 doğumlu-
yum, ilkokul 3. sınıftayım. Okul ders-
lerimin yanında özel olarak satranç ve 
tenis dersleri almaktayım.

Ailenden söz eder misin?
İstanbul’da yaşıyoruz. Babam Muğ-

la Milaslı, annem Karabük Safran-
boluludur. Annem İstanbul Hukuk 
Fakültesi mezunu. Kendi ofisinde ser-
best avukatlık yapıyor. Babam İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
mezunu. İstanbul Üniversitesi Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı 
Ana Bilim Dalında Doç. Dr. olarak gö-
rev yapmakta. Üç kardeşiz. Ağabeyim 
Alpin Can Çapa Anadolu Öğretmen 
Lisesi’nde 10. sınıf öğrencisi, ikiz kar-
deşim Işıl ile aynı sınıftayız. Işıl benden 
bir yıl sonra satranç eğitimine başladı. 
İlk yıl Türkiye dördüncüsü, ikinci yılın-
da ise 9 yaş kızlarda Türkiye şampiyonu 
oldu.

Kardeşini de kutluyoruz. Ailecek 
satranççısınız ne güzel! Peki, neden 
satranç? 

Satranç sevdiğim bir oyun, zeka 
sporu. Ben bu sporu sevdiğim için ya-
pıyorum. Düşününce, doğru hamleleri 
bulunca mutlu oluyorum. 

Satranca kaç yaşında kimin aracı-
lığıyla başladın?

Satranca 6 yaşımdayken ağabeyimle 

oynayarak başladım. Ağabeyim kolejde 
okurken haftada bir saat satranç dersi 
almış. Bana taşları, taşların hareket-
lerini gösterdi ve oynamaya başladık. 
Evde akşamları babam, ben, ağabeyim 
satranç oynuyorduk. Satranç eğitimine 
ilkokul 1. sınıfta başladım. Okulumda 
hem sınıf öğretmenliği hem de satranç 
antrenörlüğü yapan Halis Tuncel öğ-
retmenim, kursa başlayınca beni tur-
nuvalara hazırladı. Notasyon bilmiyor-
dum, bana notasyonu öğretti. 1. sınıfta 
teneffüslerde bile Halis Hocamla bera-
berdim, satranç konusundaki kafamda 
oluşan soruları sürekli hocamla payla-
şıyordum. Halis öğretmenimin satranç 
sevgisi ve eğitimi konusundaki emeği 
büyüktür. Kendisine buradan da teşek-
kür ediyorum. 

Başarıyı elde etmek için nasıl ve ne 
kadar çalışıyorsun?

İlkokul 1. sınıfta satranca başladı-
ğımda Halis Hocamın her yaş grubun-
dan öğrencileri vardı. Ben önce kendi 
yaş grubumda başladım daha sonra 
ortaokul öğrencilerinin olduğu en iyi 
gruba kadar ilerledim. 6-7. sınıfların 
olduğu bu grupla haftada 3 gün 3-4 
saat oyun oynuyor ve problem çözüyor-

duk. Bu şekilde başarı geldi. Şimdi her 
gün satrançla ilgili mutlaka ya problem 
çözer ya bilgisayarda satranç oynar ya 
da hocalarımla 2-3 saat çalışırım. IM 
Mert Erdoğdu ve FM Tamer Karate-
kin hocalarımla düzenli olarak satranç 
çalışmalarımı sürdürüyorum. Ayrıca 
milli takım kamplarında GM Gure-
vich ile çalışıyorum. Turnuva olmadığı 
günlerde 2 saat tenis oynuyorum. Tenis 
oynayınca satranç turnuvalarında ken-
dimi daha güçlü daha dayanıklı hisse-
diyorum. 

Satranç üstüne bir de tenis ek-
lenince çok zamanını alıyor olmalı. 
Bütün bu çalışmalar derslerle birlikte 
zor olmuyor mu?

3. sınıfta temel dersler olarak Türk-
çe, Matematik ve Hayat Bilgisi var. 
Bu dersler oldukça kolay geliyor bana. 
Matematik en sevdiğim ders. Sınıf öğ-
retmenimle beraber 4. sınıf matematik 
problemleri de çözüyorum. Şu an da 
satrançla birlikte derslerin herhangi 
bir zorluğu olmuyor. Hatta satrancın 
derslerime faydası bile oluyor, sınıfta 
yaptığımız testlerde soruları eksiksiz 
yaparak birinci olabiliyorum. Turnuva-
lar nedeniyle birçok gün okula gidemi-
yorum. Ancak sınıf öğretmenim Şükri-
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ye Şengün eksik kalan konularda bana 
özveri ile destek oluyor.

Başarılarına geçmeden ratingini 
sorayım: Ratingin ne oldu şimdi? 

Mayıs 2014 tarihi itibariyle UKD 
puanım 1874, ELO puanım 1776’dır.

Gelelim başarılarına… 
Birçok turnuvada derecelerim, İs-

tanbul yaş grupları şampiyonluklarım 
ve okullar arası satranç turnuvaları 
şampiyonluklarım da var ama ben bu-
rada ulusal ve uluslararası düzeydeki 
başarılarımdan söz edeyim. 40. Sat-
ranç Olimpiyatları'nda 2023 milli ta-
kım sporcusu olarak dünya tarihinin 
en genç satranç milli takım sporcusu 
unvanını aldım. 2012 7 Yaş Türkiye 
ikinciliği, 2012 Dünya Okullar 7 Yaş 
Şampiyonluğu, 2012 Avrupa Okullar 
7 Yaş Üçüncülüğü, 2013 8 Yaş Türkiye 
Şampiyonluğu, 2013 Dünya Okullar 
8 Yaş Şampiyonluğu, 2013 Dünya Yaş 
Grupları 8 Yaş İkinciliği, 2013 Avru-
pa Yaş Grupları beşincilik kupası, 2013 
Kavala Açık 10 Yaş Birinciliği, 2013 
Çanakkale Açık 8 Yaş Birinciliği, 2014 
Türkiye 9 Yaş Şampiyonu oldum.

Başarıdan başarıya koşuyor, başar-
dıkça daha çok başarmak istiyorsun. 
Peki başarmak, şampiyon olmak nasıl 
bir duygu? Şampiyon olunca ne hisse-
diyorsun?

Güzel bir duygu. Şampiyon olunca 
seviniyorum. Mutlu oluyorum. 

Beğendiğin yerli ve yabancı sat-
ranççılar?

Yabancı Magnus Carlsen, Kasparov, 
Karpov, Tal. Türkiye’deki unvanlı sat-
ranç sporcularının da çok çalıştıklarını 
ve bu spora emek verdiklerini biliyo-
rum. 

Satrancın bir numarası sence kim? 
Magnus Carlsen! Elo puanından da 

anlaşılacağı üzere bir numara Magnus. 
Şu andaki dünya şampiyonu da Mag-
nus Carslen. Türk sporcularında çalışa-

rak en iyi ilk 100 satranççı arasında yer 
almalarını istiyorum.

Peki senin satrançtaki hedefin ne-
dir?

15 yaşımdan önce GM unvanı al-
mak ve dünyanın en iyi satranççıları 
arasında yer almak!

Büyüklere de kendine de çok güzel 
hedefler belirlemişsin. Belirlediğin 
hedeflere hem senden büyük sporcu-
larımızın hem de senin ulaşmanızı 
diliyorum. Peki, yaşıtlarına ya da sen-
den küçüklere önerilerin var mı?

Arkadaşlarıma ve yaşıtlarıma zama-
nı iyi şeyler yaparak ve sevdikleri işlerle 
uğraşarak geçirmelerini öneriyorum. 
Küçüklere de zihinsel ve fiziksel spor 
yaparak mutlu olabileceklerini söyle-
mek isterim. 

Ailelere önerilerin?
Aileler çocuklarının sevdiği ve ilgi-

lendiği konularda onları desteklesinler. 
Bazen yenildiği için çocuklarına kızan 
aileleri görüyorum, spor da yenmek de 
yenilmek de var, çocukları sporla ilgi-
lenen aileler, onlar yenildiğinde kız-
masınlar. Her çocuk farklıdır, çocukları 
birbirleriyle kıyaslamasınlar. 

Okulun var, satrançla bu kadar 
yoğun ilgileniyorsun, fiziksel daya-
nıklılık için tenis oynuyorsun. Bütün 
bunların ailene açısından zor olduğu-
nu düşünüyor musun? 

Satrancın ailelere maddi ve manevi 
zorlukları olduğunu biliyorum. Bu be-
nim ailem için de geçerli çünkü benim 
annemin ve babamın meslekleri zor. 
Onlar zamanlarının çoğunu işlerine 
ayırmak zorunda kalıyorlar. Yoğun ça-
lışmalarına rağmen bize vakit ayırmaya 
çalışıyorlar. Annem zamanının azlığın-
dan ve sürekli işlerinden dolayı bize is-
tediğinden daha az zaman ayırıyor. 

Aileler için ne kadar zor olursa ol-
sun, çocuklar satranç oynasın istiyor 
musun?

Evet!
Peki daha çok çocuğun satranç oy-

naması ve buna bağlı olarak satrancın 
gelişmesi için sence ne yapılmalı?

Satrancın ülkemizde gelişmesi için 
satranç merkezleri açılmalı, buralarda 
çocuklara güçlerine ve düzeylerine göre 
gruplar halinde eğitim verilmeli devlet 
okullarında da satranç eğitimine önem 
verilmeli. Başarılı ve milli takımda yer 
almayı hak eden çocuklar daha fazla 
desteklenmeli. Uluslararası turnuvalara 
anne babalarıyla birlikte devlet deste-
ğiyle götürülmelidirler.

 Bu kadar güzel oynuyorsun, şim-
diden çok güzel ratinglere ulaşmış 
durumdasın, CM unvanını kazandın. 
Kısacası satrançtaki başarın çok iyi. 
Peki bu başarılarının dışında satranç 
sana ne kazandırdı?

Satranç bana dikkatli olmayı, iyi 
düşünmeyi, sabırlı olmayı, mümkünse 
hata yapmamayı, yapılan hatalardan da 
ders çıkarmayı öğretti. Kendi oyunlarımı 
analiz ederken, kendim hakkında 
olumlu- olumsuz eleştirilere açık 
olmam gerektiğini öğretti. Yenilgiler 
karşısında soğukkanlı olmayı, daha iyiye 
ulaşabilmek için hatalarımızdan ders 
almayı, hatalarımızı tekrarlamamayı 
öğretti. Yine satranç sayesinde yerli 
yabancı birçok arkadaşım, hocam 
oldu. Turnuvalar sayesinde farklı 
şehirleri, farklı ülkeleri ve bu ülkelerin 
kültürlerini ve yaşam biçimlerini 
tanıdım. Birleşik Arap Emirlikleri›nde 
yapılan Dünya Yaş Grupları sırasında 
farklı giyim ve yaşayışları gördüm. 

Sana bu kadar değer katan satranç 
olmasaydı, hayatında ne değişirdi? 

Satranç olmasaydı daha dar bir çev-
rem ve az sayıda arkadaşım olurdu, iyi 
yanından bakarsak da bana daha fazla 
zaman kalırdı ve bu zamanı da sanı-
rım tenis ve diğer sporlara ayırırdım. 
Ağabeyimle daha çok tenis, masa tenisi 
veya beyzbol oynardık. 
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