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MK HAZİRAN 2014

 2013 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası
10 yaş şampiyonu CM Kağan Aydınçelebi

    fyilmazmavikale@gmail.com
FIDE Hakemi
Fatma Yılmaz

Fatma Yılmaz: Öncelikle boyun-
dan büyük başarılarından dolayı seni 
kutluyoruz. Satranç açısından baktı-
ğımızda kısa denebilecek bir sürede 
birbirinden güzel başarıları elde ede-
rek bizleri sevindirdin, seninle gurur-
landık. 

Başarılarına tanık olduğumuz, 
gururlandığımız Kağan kimdir? Seni 
kendi cümlelerinle tanıyalım.

Kağan Aydınçelebi: 11 yaşındayım. 
Gaziantep’te  Özel Sanko Ortaoku-
lu 5.sınıf öğrencisiyim. 

Ailenden de kısaca söz eder misin?
Annem Efsun, babam Murat, kar-

deşim Kerem Aydınçelebi. Annem ve 
babam her ikisi de İstanbul Üniversite-
si İşletme Fakültesi mezunu. Kardeşim 
ise 8 yaşında ve 2. sınıfa devam ediyor. 

Gelelim satranca... Neden sat-
ranç?

Satranç oynamaktan hoşlanıyorum. 
Taşların hareketlerini, bağlantılarını, 
bulunduğum pozisyondan birçok ham-
le ötesini hesaplamak, düşünmek be-
nim hoşuma gidiyor.

Bu kadar sevdiğin satranca kaç 
yaşında kimin aracılığıyla başladın? 
Satrancı sana bu kadar kim sevdirdi?

Kreş yıllarımda başladım. Eve gel-
diğimde babamı benimle satranç oy-
naması için sürekli sıkıştırıyordum. 
Yenilince de çok kızıyor ve daha çok 
hırslanıyordum. Bunun sonucunda ai-
lem bana bir satranç kursu buldu. Ben-
de emeği çok olan Yusuf Kürüz Hocam 
ile orada tanıştım ve çalışmaya başla-

dık. 10 yaşıma kadar kendisi ile çalış-
tıktan sonra son 1,5 senedir IM Doğan 
Reyhan Hocam ile çalışmaya başladım. 
Milli Takım Alt Yapı Grubu’ndayım, 
kamplarda GM Mikhail Gurevich ile 
çalışıyoruz.

Başarıyı elde etmek için nasıl ve ne 
kadar çalışıyorsun?

Bana kalsa hep satranç çalışırım ama 
5. sınıf öğrencisi olduğum ve derslerim 
de çok yoğun olduğu için okul zaman-
larında satranca istediğim kadar zaman 
ayıramıyorum. Ancak yaz tatillerinde 
elimden geldiği kadar vaktimin büyük 
kısmını satranç çalışmaları, turnuvalar, 
kamplar ile doldurmaya çalışıyorum. 

Peki, derslerin nasıl?
Derslerim oldukça iyi, bu nedenle 

çok çalışmam, seviyemi de bozmamam 
gerekiyor. 

Derslerinin ve satrancının iyi olması 
ne kadar güzel! İkisini birlikte başarılı 
bir biçimde yürütmek zor olmuyor mu?

Dersler ve satranç... İkisi birlikte 
zor oluyor elbette. Çoğu zaman tur-

nuvalar, kamplar, satranç dersleri der-
ken okul derslerimi yarı yarıya takip 
edemiyorum. Bu yüzden de derslerime 
çok daha dikkatli ve verimli çalışmak 
zorundayım. Ders çalışırken satrancın 
bana kazandırdığı hızlı düşünme, kav-
rama, olaylar arasında ilişki kurma gibi 
değerleri kullanıyorum. Herhangi bir 
kamp veya turnuvadan döndüğüm za-
man, öncelikle ben sınıfta yokken ka-
çırdığım derslerin, konuların üzerinden 
geçmek ve eksik ödevlerimi tamam-
lamak zorundayım. Tabi, bu noktada 
okul yöneticilerimin ve öğretmenleri-
min de bana destekleri çok büyük. Bu 
sayede her ikisini de dengeli bir şekilde 
götürmeye çalışıyorum. 

Sen de hem öğretmenlerinin, oku-
lunun hem de ailenin sana olan deste-
ğini başarı elde ederek geri ödüyorsun 
diyebilir miyiz?

Diyebiliriz. 
Peki, nedir bu başarılar? Biraz da 

bunlardan söz eder misin?
Başarılarımı ben yıl yıl tutuyorum, 

size de öyle aktarayım:

BAŞARI ÖYKÜLERİ
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2012 Türkiye Küçükler 9 Yaş Şam-
piyonluğu, 2012 Avrupa Okullar 9 Yaş       
Üçüncülüğü, 2012 Satranç Olimpi-
yatları 2023 takımı ulusal sporculu-
ğu, 2013 Avrupa Yaş Grupları 10 Yaş 
Şampiyonluğu, 2014 Türkiye 11 Yaş 
Şampiyonu, 2014 Çocuk Ligi Türki-
ye İkinciliği, 2013 Çocuk Ligi birinci 
masa ikinciliği, 2014 Çocuk Ligi birin-
ci masa üçüncülüğü.

Şampiyonluk nasıl bir duygu? Yu-
karıda saydığın başarıları yakaladığın 
anda neler hissettin?

Güzel bir duygu. Şampiyon oldu-
ğumda çok seviniyorum. İlk Türkiye 
şampiyonluğumda birincilik kürsüsü-
ne çıktığımda dişlerim titremişti. Çok 
heyecanlanmıştım ama çok da hoşlan-
mıştım. Şampiyonluk sonrası daha zor 
çünkü her şampiyonluk beraberinde 
daha fazla sorumluluk getiriyor bana. 
Benden beklentilerin arttığını düşünü-
yorum, bu da beni korkutuyor. 

Seni başarıdan başarıya taşıyan, 
başardıkça sorumluluğunun arttığı-
nı düşündüren satranç,sanabaşarının 
ötesinde ne kazandırdı?

Hızlı ve çok yönlü doğru düşün-
me, karar verme konusunda kendimi 
satranç sayesinde geliştirdim. Genel 
olarak karşılaştığım olayları en ince ay-
rıntılarına kadar algılamakta zorlanmı-
yorum ve doğru değerlendirebiliyorum. 
Daha bu yaşımda, turnuvalar sayesinde 
gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 
değişik şehir ve ülkeleri gezip görme 
şansım oldu. Farklı insanlarla ve arka-
daşlarla tanıştım ve farklı ortamların 
içinde bulundum. Yine satranç sayesin-
de kendime güvenim arttı. Başardıkça 
mutlu oluyorum, istediğim gibi olmaz-
sa da yılmıyorum. Böylece ratingim de 
yükseliyor, ratingim yükseldikçe daha 
da başarılı olmak istiyorum.

Şu anda ratingin kaç?  
Mayıs 2014 Elo: 1773, Ukd 1888
Satranç olmasaydı hayatında ne 

değişirdi?
Satranç oynamam ve elde ettiğim 

başarılar benim hem okulda hem de 
Gaziantep’te hatta Türkiye’de belki de 
dünyada değişik insanlar tarafından 
tanınmamı ve takdir edilmemi sağladı. 
Satranç olmasaydı bu kadar tanınmaz-
dım. Satrancın okuldaki başarımı da 
arttırdığına inanıyorum. Satranç oyna-
masaydım okulda da bu kadar başarı-
lı olamayabilirdim. Vaktimi böyle bir 
spor yerine boş geçirebilirdim ve bu da 
beni çok mutsuz ederdi.

Seni bu kadar mutlu eden satranç-
ta beğendiğin yerli ve yabancı sat-
ranççılar? 

IM Doğan Heval Reyhan, GM 
Magnus Carlsen, GM Alexander Ipa-
tov, GM Levon Aronian.

Peki, satrancın bir numarası sence 
kim? 

GM Magnus Carlsen
Yaşıtlarına ya da senden küçüklere 

önerilerin?
Satrancı hayatlarından çıkarmasın-

lar. Bir insan bir şeyi gerçekten isterse 
yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sadece 
disiplinli çalışsınlar zamanlarını boşa 
harcamasınlar.

Şimdi iki küçük soruyla sözü aile-
ne bırakalım:

Satrançta çok başarılı bir çocu-
ğunuz var. Herkes bu kadar başarılı 
olamayabilir. Çocukları başarılı olsun 
ya da olmasın ailelere önerileriniz ne-
lerdir?

Satranç keyifli ama uzun ve zorlu bir 
yol, ayrıca yolun başındayken sonunun 
nerede ve nasıl bitebileceğini kestire-
miyorsunuz. Eğer çocuğunuzun bir po-
tansiyeli olmasının yanı sıra gerçekten 
satranç oynamaktan mutlu olduğunu 
ve zevk aldığını düşünüyorsanız sonu-
na kadar arkasında olun ve desteğinizi 
esirgemeyin. Başarısız olduğu hiçbir 
dönemde sabırsız davranmayın ve ço-

cuğunuzu yargılamayın. Yaşamımızı 
tercihlerimiz şekillendiriyor bu nedenle 
tercihlerimizi her zaman çocuklarımız-
dan yana kullanalım. 

Çocukları desteklemenin aileye 
getirdiği zorluklar elbette vardır. Bi-
raz da bunlardan söz eder misiniz?

Satranç oldukça emek, zaman, kay-
nak isteyen bir spor. Ailede anne ve 
baba çalışıyorsa işler daha da zorlaşıyor. 
Biz, Kağan satranç oynamaya başladı-
ğından beri neredeyse tüm izinlerimizi 
turnuvalarda geçiriyoruz. Maddi olarak 
da kaynaklarımızın büyük kısmını sat-
ranca ayırıyoruz. Fakat kesinlikle buna 
değer. 

Kağan yeniden sana dönelim. 
Derslerinden ve satrançtan arta kalan 
zamanın olursa neler yapıyorsun? Ki-
tap okuyabiliyor musun örneğin?

Futbol oynarım, okul takımında ka-
leci olarak görev yapıyorum ve bundan 
çok büyük keyif alıyorum. Çok kısa 
zaman aralıkları için izin alabilirsem 
ipad veya bilgisayarda oyun oynamak 
da hoşuma gidiyor. Yeni gelen filmle-
ri seyretmek için sinemaya gidiyorum. 
Kitap okuyorum. 

Kardeşinle birlikte neler yapmak-
tan hoşlanıyorsun? 

Beraber futbol oynamaktan, sak-
lambaç, kovalamaca oynamaktan hoşla-
nırız. Birimiz evde olmadığı zaman di-
ğerimizin canı sıkılır. Evimizin önünde 
park var. Hava güzel olduğu zamanlar 
parkta vakit geçirmeye bayılırız.

Son sorumuz Kerem'e... Kerem 
sen boş zamanlarında neler yapmak-
tan hoşlanıyorsun?

Ben de ağabeyim gibi futbol oyna-
mayı seviyorum. Oyun oynamaktan, 
çizgi film izlemekten hoşlanırım. 

Söyleşimizin sonunda Aydınçele-
bi ailesinin bütün üyelerine Mavikale 
okuyucuları adına çok teşekkür ediyor, 
Kağan ve Kerem’e, başarılarının, mutlu-
luklarının artarak sürmesini diliyoruz.

BAŞARI ÖYKÜLERİ


