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Değerli okuyucularımız,
30. sayımızda dergimizin ilk on beş sayısındaki kapakla-

rından hareketle Mavikale tarihimize bakmış, satranç başa-
rılarımızı bir daha hatırlamış, küçücük sporcularımızın bü-
yükusta olma yolundaki çabalarına tanıklık etmiştik.

Bu sayımızda da son on altı sayının kapağına göz atacak, 
dünyanın önde gelen satranççılarının başarılarına tanıklık 
edecek, kendi başarılarımızla kıvanç duyarken daha büyük 
başarılar için kendimizde güç bulacağız.

16. sayı, Haziran 2013: Bulgar GM Veselin Topalov, 
FIDE Grand Prix’nin 3. ayağındaki liderliğiyle konuğumuz-
du.

17. sayı, Eylül 2013: Rus Büyükusta Vladimir Kramnik, 
2013 FIDE Dünya Kupasının sahibi olarak yer alıyor ka-
pakta.

18. sayı, Aralık 2013 Magnus Carlsen Dünya Şampiyonu 
oluşunun sevincini taşıyor dergimize gülen yüzüyle.

19. sayı Mart 2014 Burak Fırat Türkiye Kupasındaki ba-
şarıyla yer alıyor kapakta.

20. sayı, Haziran 2014 Milli Takım Sporcumuz GM 
Dragan Solak Avrupa Şampiyonu olmasının gururunu ya-
şatıyor bizlere.

21. sayı, Eylül 2014: 2014 Satranç Olimpiyatlarında A 
Milli sporcumuz Solak'ın Carlsen'le karşılaşmasını taşımışız 
kapağa.

22. sayı Aralık 2014: Dünya Şampiyonluğu Unvan ma-
çının iki büyükustası Magnus Carlsen ve Vishwanathan 
Anand, unvan Carlsen de kalsa da zorlu mücadelenin resmi-
ni birlikte taşıyorlar dergimize. 

23. sayı, Ağustos 2015: Emektar satrancımızın gülen 
yüzü Salih Muratoğlu gülümsüyor dergi kapağımızdan sat-
rançseverlere.

24. sayı, Ocak 2016: Yakın tarihte büyükusta olan Cemil 
Can Ali Marandi 10, 12, 14 ve 16 yaş Avrupa şampiyon-
luklarından sonra, 18 Yaş Avrupa şampiyonluğunu da ka-
zanarak şampiyonluk sayısını beşe çıkarıyor ve bu gururla 
gülümsüyor objektiflere.

25. sayı, Nisan 2016: 81 ilimiz gelen 1707 sporcumuzun 
yarıştığı Türkiye Küçükler Şampiyonasından bir kare yer alı-
yor kapakta.

26. sayı Mayıs 2016: Vahap Şanal satranca verdiği eme-
ğin karşılığını Türkiye’nin en genç büyükustası olarak alıyor 
ve bu sevinci yansıtıyor kapaktan bizlere.

27. sayı Ekim 2016: 42. Dünya Satranç Olimpiyatların-
da 6. Olan Alexander Ipatov, Barış Esen, Mustafa Yılmaz, 
Dragan Solak ve Emre Can’dan oluşan A Milli takımımız 
antrenörümüz GM Michal Krasenkow ile yer aldılar.

28. sayı, Ocak 2017: IM Mert Erdoğdu Türkiye şampi-
yonu olarak yer alıyor 

29. sayı Nisan 2017: Kadın Milli Takımımızın güçlü 
oyuncusu WGM Betül Cemre Yıldız kırılması zor bir reko-
ra imza atarak 12. Kez Türkiye Kadınlar şampiyonu olarak 
gülümsüyor bizlere.

30. sayı, Temmuz 2017: Yeniden milli takımımız… 2017 
Dünya Takımlar Şampiyonasını beşinci tamamlayan muh-
teşem kadro… Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, 
Vahap Şanal, M.Batuhan Daştan ve Kaptanımız Krasenkow 
başarılarımızın artacağını habercisi olarak yer alıyorlar der-
gimizin kapağında.

Ve 31. sayı, Ekim 2017: İş Bankası Ligi Şampiyonu Be-
şiktaş, muhteşem, gencecik kadrosuyla yer alıyor dergimizin 
kapağında. Gülen yüzler ve kararlı bakışlar, dünya çapındaki 
başarılara da atılacak imzaların habercisi adeta.

Daha büyük başarıları Mavikale aracılığıyla duyurmak, 
nice sayılarda satranç tarihini birlikte yazmak dileklerimizle…

    fyakademi@gmail.com
Yayın Kurulu Başkanı

IA Fatma Yılmaz

Mavikale satrancımızın tarihini yazıyor (2)
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GM Cemil Can Ali Marandi

Fatma YILMAZ: Biz sizi küçücük 
yaşınızdan başlayarak yaş gruplarının 
başarılı sporcusu, Yaş Gruplarında 
beş kez Avrupa şampiyonu olarak 
satranç ailemize mutluluk ve gurur 
yaşatan, yoğun satranç yaşamına rağ-
men “eğitim olmazsa, olmaz” diyerek 
hayatının bu alanını da hiçbir zaman 
aksatmayan, üniversite eğitimi için 
şimdilerde Amerika’da bulunan ül-
kemizin gurur kaynaklarından biri 
olarak tanıyoruz. Bütün bunları bil-
memize rağmen sizi yine de sizden 
dinlemek başka olsa gerek. Yaşı, eği-
timi, ailesiyle kimdir Ali Marandi?

Cemil Can Alİ Marandİ: 1998 
Ankara doğumluyum. Üniversite eği-
timime Saint Louis Üniversitesi Bilgi-
sayar Mühendisliği bölümünde devam 
ediyorum. Bu yıl ikinci sınıftayım. Mü-
hendis kökenli, mütevazı ve entelektüel 
bir ailenin tek çocuğuyum. 

Satranca kimin aracılığıyla, ne za-
man başladınız?

Satrançla ilk tanışmam kreşte oldu, 
Taşların nasıl dizildiğini, hareketlerini 
ve satrancın kurallarını gösteriyorlar-
dı. Satrancın bu yapısı çok ilgimi çek-
mişti. Evimize gelen ve satranç bilen 
herkesle satranç oynuyordum. Günün 
birinde benden 5 yaş büyük olan kuze-
nimle de oynadım. Kuzenim o zaman 
Kırıkkale’de dereceye girmişti. Onu ye-
nince bende bir yetenek olduğunu an-
ladı ve ailem ile bu konuyu paylaştı. Ai-
lemin TSF ile temasından sonra TED 
kurslarına katılarak Rahmetli FM Ali 
İpek Hocam ile çalışmalara başladım. 
Bu çalışmalarla satranç hayatım başla-

fyakademi@gmail.com
Uluslararası Hakem ve Antrenör
Fatma Yılmaz

mış oldu.
Ali İpek’i de burada sevgiyle, say-

gıyla, özlemle analım. Peki, kendi-
sinden sonra hangi hocalardan ders 
aldınız?

Ali İpek’ten sonra uzun bir süre tek 
başıma çalışmalarımı sürdürdüm, son-
rasında kısa bir süreliğine FM Yasin 
Emrah Yağız ile çalıştım ve son olarak 
da TSF’nin sağladığı GM Gurevich, 
GM Grivas, GM Mikhalchishin ve 
GM Bologan ile çalışmalarıma devam 
ettim. Ayrıca tematik kamplarda kısa 
süreli farklı değerli büyükustalarla ça-
lışma olanağım oldu. 

Yaş grupları başarılarınız benim 
yoğun olarak hakemlik yaptığım dö-
nemlere denk düşer. Bu nedenle de 
başarılarınızın pek çoğunun yakın 

tanığıyım ama yine de bunları sizden 
duyalım. Türkiye’deki ilk başarınız ve 
sonrası?

Türkiye’deki ilk başarım 2006 yı-
lında İstanbul’da İş Bankası 8 Yaş Altı 
Çocuk Şenliğinde 3. olmamdır. 2007’de 
de Yaş Gruplarında 4. oldum. Bu başa-
rılarımdan dolayı Dünya Okullararası 
Satranç Şampiyonasına (Halkidiki’ye) 
katılma hakkı kazandım. Halkidiki’den 
şampiyon olarak geri geldik ve 2008’de 
10 Yaş ve Altı kategorisinde Herzeg 
Novi’de Avrupa Yaş Gruplarını kaza-
nınca serüven başladı diyebilirim. Geç-
miş başarılarımdan ve yüksek Elo’dan 
dolayı 12 yaşımdan itibaren Ulusal Yaş 
Gruplarına çağrılmadım ve doğrudan 
Avrupa ve Dünya Yaş Gruplarına ka-
tıldım. 

 GM Ipatov futbol oynamayı da seviyor

Genç Büyükustamız Cemil Can Ali Marandi, 2017 Biel Open’da
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Bu başarılarınız içinde sizin için 
en önemlisi?

Beş kez ve her yaş kategorisinde 
Avrupa Yaş Grupları şampiyonu olmak 
bugüne dek elde ettiğim en önemli 
başarılarımın başında geliyor. Bu ba-
şarıları ülkeme kazandırdığım için çok 
mutlu ve gururluyum.

Biz de sizinle gurur duyuyoruz! 
Hem size hem ülkemize bu kadar gu-
rur ve mutluluk yaşatan satranç size 
neler kazandırdı?

Satrancı hayata benzetiyorum, tıpkı 
hayattaki gibi üstünlükler, zayıflıklar, 
avantajlar, stratejiler, plan kurmak, teh-
ditleri savunmak, kaygı, korku, sevinç, 
stres, üzüntü kısacası yaşamdaki her 
şeyi bir satranç maçında bulabilirsiniz. 
Stratejilerinizi ve hedeflerinizi düzgün 
yaptığınız zaman kazanan siz olursu-
nuz, ancak taktiksel hatalar yaptığı-
nızda kaybeden durumuna düşersiniz. 
Bazen de risk almanız gerekir bunların 
hepsi hem hayatın hem de satrancın 
içinde olan gerçeklerdir. Bu nedenle 
ben satrançtan yararlanarak hayata da 
hazırlandım.

Satranç sayesinde birçok ülkeyi gez-
dim, birçok dostluklar edindim, birçok 
başarı ve başarısızlığı tattım ve eğer 
bugün mühendislik okuyorsam bunda 
genlerimin yanı sıra satrancın da payı 
büyüktür.

Birçok arkadaş kazandım dediniz. 
Onlar içerisinde en yakın olanları?

GM Batuhan Daştan, GM Va-
hap Şanal ezeli ve ebedi arkadaşlarım 
ve aynı anda milli takımdan da arka-
daşlarım. Tabii, isimlerini saymadığım 
birçok başka yakın arkadaşlarım da var 
ama en yakını ikisini diyebilirim. 

Hem yakın arkadaş hem sıkı rakip 
olmak nasıl bir duygu?

Profesyonel olunca duygularınızı 
maç esnasında ve maç dışında çok daha 
rahat kontrol altına alabilirsiniz. Bir 
gün gelir en yakın arkadaşınızla şam-
piyonluk mücadelesi vermeniz gereke-
bilir. Bu da sporun ve rekabetin güzel-
liği ve hepsi yaşamın bir parçası, maçta 
olan maçta kalır ve yaşam uzun soluklu 
dostluklarla devam eder. 

2008, ilk büyük başarı! Avrupa Yaş Grupları 
10 yaş şampiyonu!

Henüz 19 yaşındasınız ama söz-
leriniz adeta hayat dersi niteliğinde! 
Peki, satranççılara, ailelere, eğitmen-
lere neler söylemek istersiniz?

Satranç bir hobi ve bir oyundan zi-
yade bir yaşam felsefesi ve vazgeçilmez 
bir tutkudur çoğu insan için. Satranç 
çok ciddi bir spordur ve dünya çapın-
da bir yere gelebilmek için haftanın 
altı günü ve günde ortalama 6-8 saat 
ciddiyetle çalışılmalı ve emek verilme-
li. Bu bağlamda satranççılar ve aileleri 
çok net hedefler belirlemeli ve bu he-
defler eğitmenlerle paylaşılmalı ve ona 
göre bir çalışma programı ve maç tak-
vimi belirlenmeli. Eğitmenlerimizin 
payı kamp ve dersler sırasında çok çok 
önemli, iletişim anında bunca öğrenci 
arasında cevherleri bulup ve onlara ayrı 
program ve plan hazırlamaları ülke sat-
rancı açısından önem arz ediyor.

Dünya satrancından beğendiğiniz 
isimler?

Dünya satrancından Alexander 
Alekhine ve Viswanathan Anand! 
Özellikle Alekhine’nin maçları çocuk-Günümüzün ustaları çocukluklarında da zirvedeydiler. Vahap Şanal, Cankut Emiroğlu, Batu-

han Daştan, Burak Fırat, Cemil Can Ali Marandi antrenörleri GM Mikhail Gurevich ile.
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luğumdan bugüne dek satranç gelişimi-
mi ciddi bir şekilde etkiledi diyebilirim. 

Alekhine ve Anand! Birini seçme-
niz gerekseydi?

Benim için Alexander Alekhine bir 
efsanedir. Agresif stili sayesinde yeri 
doldurulamaz bir satranç dehası olarak 
tarihte yerini almıştır. 

Oyunlarınız dediğimizde sizde iz 
bırakan birkaç oyununuz?

Ağırlıklı olarak şampiyonluğu ga-
rantileyen ya da sağlayan yaş grupları 
son tur maçlarım maçın önem ve ehem-
miyetine bağlı olarak bende ciddi izler 
bırakmıştır. Ayrıca bu yıl mayıs ayında 
Minsk’te düzenlenen Avrupa Bireysel 
Şampiyonasında 2. GM normumu al-
mamı sağlayan güzel maçlarım oldu. 

Satrancın yaygınlaşması için neler 
yapılmalı?

Ülkemizde satranca eskiye nazaran 
çok ciddi bir ilgi ve alaka olduğunu 
düşünüyorum. Teknoloji’nin gelişme-
si, turnuva bolluğu ve canlı yayınların 

yaygınlaşması lisanslı sporcu sayısını 
doğrudan etkisi olduğunu ve ilgi gün 
be gün artmaktadır. TSF ve kurum-
sal sponsorların katkısı bu sporda çok 
büyük ve yürüttükleri birçok proje sa-
yesinde aileler evlatlarını daha çok be-
yinsel aktivitelere yönlendirdikleri ve 
satrançla iç içe bir nesil yetiştiğini bili-
yorum. Satranç kültürümüzde derinliği 
olan bir spordur ve giderek daha yaygın 
hale geleceğinden eminim. Daha ba-
şarılı bir nesil yetiştirmek için Bireysel 
Sponsorluk sistemini devreye almak 
gerektiğini düşünüyorum.

Şu an Amerika'dasınız. Amerika 
ve Türkiye'yi satranç yönünden 
karşılaştırır mısınız?

İşin doğrusu Amerika’da spor 
branşlarında basketbol ve yüzmeden 
sonra üst düzey satranççılara olanak 
ve kaynak daha çok mevcut, şehir 
kulüplerinin yapısı ve finansman güç-
leri daha değişik ve çok daha fazla. Ör-
neğin benim yaşadığım kentte birçok 
açık ve kapalı turnuva düzenleniyor ve 

çok mütevazı bir orta Amerika kenti 
olmasına rağmen yirmiye yakın büyü-
kusta eğitim ya da milli takım üyesi 
olarak yaşıyor. Bunlardan en önemlile-

Ali Marandi ailesi “sabır ve emek olmadan, başarı gelmez” diyor. 

ri olarak Fabiano Caruana, Wesley So, 
Hikaru Nakamura ve Gata Kamsky’yi 
sayabilirim. Türkiye’de şehirlere dağılan 
büyükusta sayımız ve onlara günlük ile-
tişimde ve muhatap olma anlarımız ne 
yazık ki çok azdı. Bu azlık çocukluk dö-
nemlerimizde olumsuz bir faktör ola-
rak karşımıza çıkıyor. Kendi devrimden 
bahsedecek olursam FIDE Eylül 2017 
Dünya Gençler listesinde ilk 10‘da 
Amerika’dan 2000 doğumlu +2600 iki 
oyuncu var. Bu iki oyuncu çok yoğun 
bir altyapı, çalışma ve yatırımın sonucu 
buralara gelebilmişlerdir. 

Geleceğinizle ilgili planlarınız? 
Nerede yaşamak istiyorsunuz örne-
ğin?

Şuanda Bilgisayar Mühendisliğinde 
ikinci sınıftayım ve bu günlerde 
düşüncem okulda gidebildiğim kadar 
devam etmek, üniversite yaşamını ve 
yüksek bilgi seviyesini çok benimsedim, 
her gün ve her sömestr ilginç ve yeni 
konular öğreniyorum ve okula devam 
edecek olursam ileride akademisyen 
bile olabilirim ya da iyi bir firmadan 
teklif gelirse orada da devam edebili-
rim. Bunu zaman gösterecek, şu anda 
tam olarak kestirmek zor ama zaman 

GM Vahap Şanal’ın gözüyle
GM Ali Marandi:

Potansiyeli çok yüksek, büyük hedefleri 
olan bir satranççı. Avrupa Yaş Grupların-
da elde ettiği dereceleri ne kadar ileri 
gidebileceğini gösterdi. Çok dinamik ve 
tempolu bir oyun stili var. Temposuna kısa 
sürede adapte olamadığınızda parti kısa 
sürede minyatür ile sonuçlanabiliyor. Uma-
rım Amerika’da başladığı yeni serüven en 
güzel şekilde devam eder.
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2014, Avrupa Yaş Grupları 
şampiyonluklarına devam!

yönetimini bu denli kullandığım sürece 
satranç ve mühendisliğin birlikte yürü-
yeceği kesin. Ayrıca burası da bir ger-
çek ki ben ülkemi çok seviyorum ve ne-
rede yaşarsam yaşayayım milli takımda 
göreve çağrıldığım anda seve seve ka-
tılmaya ve Türkiye için her zaman ter 
dökmeye hazırım.

Satranç dışı hobileriniz?
Bilgisayar mühendisliğinde 

okuduğum için hem ödev olarak hem 
de bir hobi olarak kod yazıyorum. 
Satrançseverler ve değerli camiamıza 
çok güzel haberlerim ve sürprizlerim 
olacak. Onun üzerinde çalışıyorum. 
İlerideki aylarda, çalışmam tamamen 
bitince, herkesle paylaşacağım. 

Eklemek istedikleriniz.
Bu röportajı benimle gerçekleştirdi-

ğiniz için teşekkür ederim.
Ben de bu güzel söyleşi için bütün 

satrançseverler adına size çok teşek-
kür ediyor, istediğiniz yaşam koşulları 
içerisinde nice büyük başarılara ulaş-
manızı diliyorum.

Büyük ustamızı daha yakından tanımak için sorularımızı Canan Ali 
Garanti’ye yönelttik:

Fatma Yılmaz: Satranççı Cemil Can, çocuk Cemil Can ve oğul Cemil Can 
hakkında bilgi verir misiniz?

Canan Ali Marandi: Çok güzel bir soru ben de kısaca her ana başlığı yanıt-
lamaya çalışacağım:

Cemil Can’ın satranca başladığı ilk günden itibaren çok çalışkan ve disiplinli 
bir yapısı ve karakteri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sabrı, azmi ve disip-
lini sayesinde erken yaşlarında Türkiye adına gurur verici ciddi başarılar elde 
etti. Ancak çok erken yaşlarda yakaladığı başarılarıyla yetinmeyip öğrenme ve 
daha da çıtayı yükselme tutkusunu hep korudu ve nihayet bu yaz Büyükusta 
(GM) unvanını hak ettikten sonra rahatladı ve bundan sonraki yolunu daha 
sağlam adımlarla devam edeceğini düşünüyorum. 

Çocuk Cemil Can evde, okulda ve kısacası her ortamda çok sevecen, lider 
ruhlu ve pozitif. Tabi mükemmeliyetçi bir ruhu da var ve bundan dolayı her 
alanda hep önde ve hep başarılı olmak isteği var. Her gün enerjisini bolca 
derslere, satranca ve fiziksel faaliyetlere harcayan capcanlı güleç bir çocuk. 
Formula 1, basketbol ve kriket tutkunu ayrıca düzenli piyano çalardı ve bu 
alanda sertifikası bile var. Ancak satranç ve derslerin yoğunluğundan piyanoya 
biraz ara verdi.

Oğul Cemil Can’ı kelimelerle ifade etmek çok zor. Her yaşta yaşından daha 
olgun, ağırbaşlı, uysal ve merhametli bir oğul. Bana ve babasına karşı çok say-
gılı ve hayırlı bir evlat. Beni üzdüğünü ya da benim oğlumu üzdüğümü hatır-
layamıyorum. Uzakta okuduğundan dolayı bu sefer de birlikte seyahat ettik bu 
yaz ve en son ayrılırkenki sahnemiz hala gözlerimin önünde, Tarif edilemez 
bir aile sevgisi var Cemil Can’da. Evladımdır diye demiyorum Allah herkese 
bu denli efendi ve hayırlı bir evlat nasip etsin. Cemil Can annesinin kuzusu, 
annesinin bir tanesi, annesinin sırdaşı, annesinin dostu… 

Turnuvalarda Cemil Can’ın yanında biz hep sizi gördük. Bu koşullar gere-
ği mi böyle oldu, ailecek bilinçli tercihiniz miydi?

Aslında tam olarak öyle adlandırmayıp bir çeşit aile içi görev dağılımı ve 
gereksinim demek daha doğru olur düşüncesindeyim. Hatta 8 yaşındayken 
Cemil Can’ın ilk yurtdışı seyahati olan Batum 2006 Dünya Yaş Gruplarına 
babası eşlik etmişti. 2008’de (10 yaşındayken) Herzeg Novi’de ilk Avrupa Yaş 
Gruplarında şampiyon olurken ben yanındaydım. Bilirsiniz bir başarıyı tekrar 
yaşatmak adına bazen tercihlerinizi koşulların tekrarı yönünden kullanıyor-
sunuz. Yaş Grupları başarısı gelince bizler eşlik etme kararını stratejik olarak 
verdik ve 16 yaşına kadar Cemil Can’ı hiç yalnız bırakmadık, turnuvalarda 
yeri geldiğinde annesi, koçu ve bazen de yardımcısı görevlerini üstlenerek bu 
süreci ben sürdürdüm. Sonrası uzun yıllar yalnız ya da takımla katıldı ve 2015 
Qatar Masters Open ve 2016 Dubai Open’da ailecek birlikteydik ve hoş bir 
nostalji yaşadık. 


