
2

MK NİSAN 2017SUNUŞ

Değerli Mavikale okuyucuları,
28. sayımızdan bugüne satrançla dolu bir üç ayı geride bı

raktık. Ülkemiz genelinde yapılan il yarışmalarının finali ni
teliğinde gerçekleştirdiğimiz, 1849 sporcunun yarıştığı Tür
kiye Küçükler Şampiyonası, 541 sporcunun yarıştığı Türkiye 
Yıldızlar Şampiyonası, 67 sporcunun katıldığı Emektarlar 
Şampiyonaları ve bu şampiyonaların hemen ardından başla
yan Türkiye Kupası ile 20 Ocak  5 Şubat tarihleri arasında 
Antalya’da tam bir satranç rüzgarı esti. Yine bu tarihlerde 
TSF işbirliği ile yapılan Türkiye Görme Engelliler Şampiyo
nası da 463 sporcunun katılımıyla rekor düzeye ulaştı. Tur
nuvaları yerinde izleyen, turnuvalarda oynayan yazarlarımız 
da haberlerini Mavikale için yazdılar:

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonalarının ha
berlerini analizli oyunlarıyla zenginleştirerek İbrahim Ege 
Bulduk yazarken, Türkiye Emektarlar haberini Abdullah 
Sözen, elit sporcularımızın analizleriyle renklendirdi. Türki
ye Kupası’nın haberi deneyimli yazarımız Selim Çıtak im
zasıyla sayfalarımızda yer alırken özet niteliğindeki Türkiye 
Görme Engelliler haberini ise ben yazdım.

Mart başına geldiğimizde iki önemli turnuva satrançse
verleri bekliyordu: Aramızdan erken ayrılan satranç sevdalısı 
Ali İpek’i Anma Turnuvası ve eş zamanlı başlayan Türkiye 
Kadınlar Şampiyonası. Ali İpek, Halil Nejat Özmen satır
larıyla dergimizde sevenleriyle buluşurken Kadınlar Şam
piyonası, kadın satrancımızın önde gelen isimlerinden Ezgi 
Yılmaz haberi ve 12. kez Türkiye kadınlar şampiyonu olan 
WGM Betül Cemre Yıldız analiziyle sayfalarımızda yer alı
yor.

Aynı zaman diliminde uluslararası düzeyde de pek çok 
turnuva yapıldı elbette. Bunların belli başlılarından FIDE 
Grand Prix’yi deneyimli yazarımız Tarık Selbes sanatsal an
latımı ve eğitici analizleriyle kaleme alırken, Mert Özateş 
Tata Steel’i ve Amerika Şampiyonası 2017’yi sayfalarımıza 
taşıdı. Betül Cemre Yıldız da Dünya Kadınlar Şampiyonası

nı başarılı anlatımı ve analizli maçlarla zenginleştirerek ak
tardı dergimizin sayfalarına. GM Batuhan Daştan da keyifle 
oynayıp, üçüncülükle tamamladığı Portekiz Açık’ın haberini 
yazıp analizli oyunuyla zenginleştirirken FM Deniz Özen de 
birinci olduğu Marienbad Kapalı IM Turnuvasının haberini 
yazdı okuyucularımız için. Özen ve Daştan nezdinde ulus
lararası turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil eden bütün 
sporcularımızı kutluyor, oynadıkları turnuvaların haberlerini 
dergimiz için kaleme almalarını rica ediyoruz.

Yazı İşleri Müdürümüz Alper Aydın, 2017’nin 
“Yıldızlar”ını tanıtırken Müslim Ersoy  resim görselliğin
deki eğlenceli satranç etütleriyle ilk kez çıkıyor okuyucuları
mızın karşısına.

Dergimizin sürekli yazarlarından Tahsin Aktar Kuralla
ra Dair köşesinde “konum tekrarı”na getirdiği açıklıkla ha
kemlerin, sporcuların, velilerin bilgilerini yenilerken, Ergin 
Çiftçi, doğrudan ya da dolaylı olarak satranç temalarının 
kullanıldığı sinema yapıtlarını ele aldığı Satranç ve Sanat 
köşesinde tanıttığı Katwe’nin Kraliçesi eseri ile film tadında 
bir yazıyla çıkıyor karşımıza. Yine Ergin Çiftçi, Kazancı Bu
lun köşesinde Türkiye Kupasından seçtiği özgün konumlarla 
buluşturuyor okuyucularımızı. Gökhan Narman Chessbase 
anlatımıyla satranç eğitiminde bilgisayar kullanmak isteyen 
herkesin işini kolaylaştırırken, Nilüfer Çınar Çorlulu Puanlı 
Satranç’la bir yandan Ali İpek’in anısını yaşatmaya devam 
ederken bir yandan da satrancın eğlenceli dünyasına sürük
lüyor bizleri. Gençlerimize, çocuklarımıza iyi bir örnek olan 
sporcularımızdan genç büyükustamız Vahap Şanal’la yaptı
ğım söyleşi, kendisinin ya da çocuğunun hayatında satranç 
olmasını isteyen herkesin okuması gereken satırlar olarak 
Söyleşe Söyleşe köşemizde yer alırken, yine genç büyükus
tamız Şanal’ın oyunlarından seçtiği konumlar Ustaca köşe
mizde okuyucularımızla buluşuyor.

Bir sonraki sayımızda yeniden birlikte oluncaya kadar, 
bütün satrançseverlere iyi okumalar ve bol satrançlı günler 
dileriz.

    fyakademi@gmail.com

Yayın Kurulu Başkanı
IA Fatma Yılmaz

Türkiye satranççıları Antalya'da buluştu...
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Türkiye Görme Engelliler Şampiyonası
Bireyselde Dönmez, Güleryüz, Saltık, Dönmez;

Kulüplerde Çankaya Belediyesi şampiyon

Türkiye Görme Engelliler Spor Fe
derasyonu Satranç Şampiyonası 2227 
Ocak 2017 tarihlerinde Antalya Ker
van Saray Otelde yapıldı. Genel, Ka
dınlar, Gençler ve Yıldızlar olmak üze
re dört kategoride yapılan şampiyonaya 
toplamda Genelde 274, Gençlerde 61, 
Kadınlarda 91 ve Yıldızlarda 37 olmak 
üzere toplamda 463 sporcu katıldı. Ya
rışma sonunda bireysel sıralamaların 
yanı sıra takım sıralaması da ilan edildi. 
Takım sıralaması kulüplerin en yüksek 
puanlı üç, en iyi kadın ve en iyi genç ya 
da yıldız sporcularının puanları topla
narak yapıldı.

İkinci turda ilk masasında Mürsel 
Tekin, İsmail Demirel karşılaşmasın
dan gelen beraberlik, 6. turda Deniz 
Uğur  Şefik Karaköseli eşleşmesinde 

Türkiye Görme Engelliler şampi
yonasının yönergesine göre milli takım 
final sıralamadaki ilk 9 ve geçen yılın 
birincisinin katılımıyla yapılan döner 
turnuva sonucuna göre belirlenecek, 
arkasından da milli takım kampı ya
pılacaktı. Bunun için için adres İzmir, 
tarih 2731 Mart 2017 oldu. Yapılan 
döner turnuva sonunda Ünal Dönmez 
burada da şampiyon olurken, geçen yı
lın şampiyonu Mümin Aksu ikinci, ilk 
9’da yer alamayan, Levent Vural gele
mediği için turnuvaya dahil olan Çağrı 
Yıldırım ise üçüncülüğü alarak milli 
takımda yer almaya hak kazandı.

Döner turnuva sonunda 6.10. 
sırada yer alan sporcular ülkemizi 
Bulgaristan’da yapılacak olan özel bir 
turnuvada temsil ederken, ilk beş
te yer alan sporcular Haziran 2017’de 
Makedonya’da yapılacak olan Görme 
Engelliler Olimpiyatlarında ülkemiz 
adına yarışacaklar.

Siyahların galibiyeti, 9. tur İsa Ada 
Emre Ev eşleşmesinde Beyazların ade
ta minyatür yiyerek ilk yarım saat içe
risinde maçı kaybetmesi gibi sürprizler 
yaşansa da Görme Engelliler Ulusal 
A Takımını belirlemek için yapılacak 
final yarışmasına kalan isimler, İsma
il Aldemir hariç, geçmiş yılların milli 
sporcularından oluştu.

Kadınlar ve Gençler kategorilerinde 
de durum genel kategoriden pek farklı 
değildi ve daha önce önce 5 kez şam
piyon olan Zeynep Güleryüz şampi
yonluğunu korurken, gençlerin başarılı 
ismi Süleyman Saltık da yeniden şam
piyon oldu. Yıldızlarda durum biraz 
farklıydı ve geçtiğimiz yıllarda şampi
yonluğu yakalayamayan Muhammed 
Yılmaz şampiyon olarak ağabeyi Ünal 
Dönmez’in yolundan hızla ilerlediğini 
kanıtladı. 

Şampiyona 27 Ocak 2017’de dere
ceye giren sporcu ve kulüplere ödülle
rinin verilmesinin ardından sona erdi.

fyakademi@gmail.com
Uluslararası Hakem ve Antrenör
Fatma Yılmaz

Dereceye giren sporcular
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Takım Sıralaması İlk On
1 Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 38,5

2 Osmanlı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği 35,5

3 Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü 33,0

4 Mevlana Engelliler Spor Kulübü 33,0

5 İstanbul Altı Nokta Spor Kulübü 32,5

6 Boğaziçi Engelliler Spor Kulübü 32,5

7 Engelsiz Akademi Spor Kulübü 28,5

8 Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 28,5

9 Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü 27,0

10 Bakırköy Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü 27,0

Gençler Final Sıralama İlk On
1 Süleyman Saltık Çankaya Belediyesi Görme Engelliler S.K. 9

2 Ümit Selçuk Osmanlı Görme Engelliler S.K. Derneği 8

3 Atakan Sarsam Denizli Görme Engelliler S.K. 7

4 Cüneyt Ergüleç Aktif Gençler S.K. Derneği 6½

5 Emre Selçuk Osmanlı Görme Engelliler S.K. Derneği 6

6 Seyit Balcı Samsun Görme Engelliler S.K. 6

7 Bünyamin Kıran Çankaya Belediyesi Görme Engelliler S.K. 6

8 Selami Kıran Çankaya Belediyesi Görme Engelliler S.K. 6

9 Lütfü Kerim Mazı Boğaziçi Engelliler S.K. 6

10 Ali Başer Osmanlı Görme Engelliler S.K. Derneği 6

Kadınlar Kategorisi Final Sıralama İlk On
1 Zeynep Güleryüz Osmanlı Görme Engelliler S.K. Derneği 8

2 A. Cansel Özkan Denizli Görme Engelliler S.K. 8

3 Merve Köylü Mevlana Engelliler S.K. 7

4 Hediye Eryılmaz Fethiye Belediye S.K. 7

5 Nur Sultan Uzuğ Denizli Görme Engelliler S.K. 7

6 Erten Özlem Boğaziçi Engelliler S.K. 6½

7 Çetintaş Elvan Antalya Görme Engelliler S.K. 6½

8 Ayça Balcı Güngör İstanbul Altı Nokta S.K. 6½

9 Huriye Çetintaş Antalya Görme Engelliler S.K. 6

10 Özge Arabacı Kayseri Gençlik Hizmetleri Görmeyenler S.K. 6

Genel Kategori Final Sıralama İlk On
1 Ünal Dönmez Çankaya Belediyesi Görme Engelliler S.K. 9

2 Uğur Deniz Türkiye Görme Engelliler Derneği S.K. 8

3 Emre Ev Mevlana Engelliler S.K. 8

4 Levent Vural Mevlana Engelliler S.K. 7½

5 İsmail Demirel Çankaya Belediyesi Görme Engelliler S.K. 7½

6 Şefik Karaköseli Çankaya Belediyesi Görme Engelliler S.K. 7

7 İsmail Aldemir Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler S.K. 7

8 İsa Ada Osmanlı Görme Engelliler S.K. Derneği 7

9 Yusuf Solak Manisa Görme Engelliler S.K. 7

10 Gökhan Güngör İstanbul Altı Nokta S.K 7

Milli Takım Seçmeleri Final Sıralama
1 Ünal Dönmez Çankaya Belediyesi Görme Engelliler S.K. 8

2 Mumin Aksu Çankaya Belediyesi Görme Engelliler S.K. 7½

3 S. Çağrı Yıldırım İstanbul Altı Nokta S.K. 6

4 Şefik Karaköseli Çankaya Belediyesi Görme Engelliler S.K. 5½

5 Yusuf Solak Manisa Görme Engelliler S.K. 5

6 Emre Ev Mevlana Engelliler S.K. 5

7 Gökhan R. Güngör İstanbul Altı Nokta S.K. 3½

8 İsa Ada Osmanlı Görme Engelliler S.K. Derneği 2½

9 İsmail Demirel Çankaya Belediyesi Görme Engelliler S.K. 1

10 İsmail Aldemir Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler S.K. 1

Genel Kategori Final Sıralama İlk On
1 Ünal Dönmez Çankaya Belediyesi Görme Engelliler S.K. 9

2 Uğur Deniz Türkiye Görme Engelliler Derneği S.K. 8

3 Emre Ev Mevlana Engelliler S.K. 8

4 Levent Vural Mevlana Engelliler S.K. 7½

5 İsmail Demirel Çankaya Belediyesi Görme Engelliler S.K. 7½

6 Şefik Karaköseli Çankaya Belediyesi Görme Engelliler S.K. 7

7 İsmail Aldemir Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler S.K. 7

8 İsa Ada Osmanlı Görme Engelliler S.K. Derneği 7

9 Yusuf Solak Manisa Görme Engelliler S.K. 7

10 Ali Başer Osmanlı Görme Engelliler S.K. Derneği 6
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Lienz Açık ve Türkiye Kupası yıldızı
GM Vahap Şanal

Biz sizi Türkiye yaş gruplarının ba-
şarılı sporcusu, ülkemizin dokuzuncu 
ve halihazırda en genç büyükustası, 
son dönem katıldığı bütün turnuvala-
rın yükselen yıldızı, Büyükusta Vahap 
Şanal olarak tanıyoruz. Peki, bizim bil-
diğimiz ya da bilmediğimiz özellikleri-
nizi nasıl kazandığınız? Yaşınız,  eği-
timiniz, işiniz aileniz... Sizi sizin 
anlatımızla tanıyalım. Kimdir  Vahap 
Şanal?

Aslında bütün ailemi satranç dün
yası tanıyor. Ablam satranççı, babam 
ve annem bize olan destekleriyle zaten 
hep satranç ailesinin içinde oldular. 
Annem ve babam üniversite mezunu, 
babam ticaretle uğraşıyor, annem biz
lerle uğraşmaktan çalışmaya vakit bu
lamamış anlaşılan ki çalışmıyor. Ben 
de şu anda 18 yaşındayım ve Yaşar 
Üniversitesi’nde okuyorum.

Satranç ve eğitim bir arada nasıl 
ilerliyor? 

Basit ve rahat bir şekilde ilerlemi
yor. Aklım hep turnuvalarda olduğun
dan eğitime adapte olmam zor oluyor.

Hep aklınızda olan satranç, hayatı-
nıza kimin aracılığıyla, ne zaman girdi?

Anaokulunda satrancın seçmeli ders 
olmasıyla başladım. O gün bugündür 
de bildiğiniz gibi.

fyakademi@gmail.com

Uluslararası Hakem ve Antrenör
Fatma Yılmaz

Sizi yoğun hakemlik yaptığım dö-
nemlerden de hatırlıyorum, disiplini-
niz, yoğun çalışmalarınız… Bugünlere 
gelmek için hangi hocalardan ders al-
dınız? Kendi kendinize nasıl çalışıyor-
sunuz? Özel bir çalışma planınız var 
mı?

 İlk Abdullah İlhan’dan, daha son
ra GM Cemil Agamaliyev ve GM 
Mikhail Gurevich’ten eğitim aldım. 
Kendi çalışma planım, çok uzun bir 
konu, fakat kısa bir şekilde anlatmam 
gerekirse, o dönem hangi yönümü 
geliştirmek istiyorsam onunla ilgili 
çalışmalar yapıyorum.

Ablan, Suna Şanal yaş grupları-
nın önde gelen satranççılarındandı. 
Çocukluğunuzda evde iyi satranççı bir 
ablanın olması nasıl duygu?

Aslında ablamın üniversiteden son
ra satranç ile daha fazla ilgilenmeyece

ğini tahmin ediyordum. Fakat ne olursa 
olsun, turnuvalara iki satranççı gitmek 
tabii ki zevkli oluyordu.

Turnuva katılımlarınızı izlemeye 
çalışıyorum. Hep başarılı bir sporcu-
muzdunuz ama son dönemde adeta 
zirveye koşuyorsunuz. Türkiye Kupası 
ve Lienz Açık şampiyonluğunuz, Graz 
Açık’ı birinciyle eş puanla tamamla-
manız. Bunlar son birkaç ay içindeki 
başarılarınızdan benim aklımda ka-
lanlar. Sizin hatırladığınız kadarıyla 
geçmişten günümüze başarılarınız de-
sem? 

Çokça sorulan bir soru bu, her 
sorulduğunda hepsini hatırlamam 
mümkün değil ama FM, IM, GM ol
mam elbette önemli; Dünya ve Avrupa 
düzeyinde de derecelerim var.

Bu başarılarınızdan sizin için en 
önemlisi?

Tabii ki GM unvanı almam ve Li
enz Açık hep aklımda kalacak başarı
larım.

Peki kaybetmek? 

Kaybetmek… Elbette can sıkıcı. Es
kiden daha kolay kabullenebiliyordum. 
Bu konuda en önemli ve kolaylaştırıcı 
etken maçtan sonra sevdiğim insanlarla 
vakit geçirmek, o zaman etkisi daha az 
oluyor.

18 yaşında GM oldunuz. Bu Tür-
kiye için bir rekor. Bununla ilgili neler 
demek istersiniz? 

Türkiye’nin en genç GM’si Vahap Şanal 2016 
Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonasında.



59

MKSÖYLEŞE SÖYLEŞE

Çok mutlu oldum, umarım daha da 
güzel şeyler yapabilirim.

Satranç size neler kazandırdı? 

Kazandırdıkları şeyler fazla, ama 
hissettiğim en önemli şey çok güzel 
arkadaşlarımın ve ağabeylerimin olma
sı.

Peki, satrançtaki en yakın 3 arkada-
şınız? 

Arkadaşlarımdan Melih Yurtseven 
ve Özgün Şahin, ağabeylerimden Bu
rak Fırat ve Oğulcan Kanmazalp! 

Dünya satrancından oyunlarını be-
ğendiğiniz, takip ettiğiniz isimler? 

Shahriyar Mamedyarov ve Michael 
Adams’ın oyunlarını beğeniyorum

Dünya satrancının bir numarası 
sizce kim? 

Magnus Carlsen!

Günümüz satrancını kendi çocuk-
luğunuzun satrancıyla kıyaslarsanız 
farklılıklar görüyor musunuz?

Aslında çocukluğumda daha rahat 
oynuyordum, daha üst seviyede maçlar 
oynamaya başladıkça zorlaşıyor ve asıl 

satranç o zaman başlıyor. Daha 12 se
nedir kuvvetli oyuncularla oynama fır
satım oldu. Bu soruyu 56 sene sonra 
çok daha net cevaplayabilirim. Ama en 
gözle görülür fark bilgisayar artık sat
rancın çok içinde ve oyuna etki etmeye 
başladı.

2016 İş Bankası Ligi (Şanal, anne-babası ve TSF Başkanı Tulay ile).

Melih Yurtseven Vahap Şanal’ı anlatıyor!
Bildiğiniz gibi satranç camiasında herkes birbirini tanır, hatta sadece yerli sporcuların değil yabancı-

ların bile kişiliklerini ve oyun tarzlarını az çok biliriz. Vahap’ın karakteri hakkında çok fazla şey söylemeye 
gerek yok aslında tek bir şey söylemem yeterli; ne olursa olsun aklından başka birisine karşı kötü bir şey 
düşünmeyecek bir karakteri var ve sanırım bu özelliği de aramızdaki arkadaşlık bağını sıkı tutuyor. Sat-
rancı ve oyun stili ise hiç bu kadar iyimser değil!! Her konumda baskılı oynayan, kolay kolay pes etmeyen 
(kötü pozisyonda bile olsa) puan almak için savaşan bir oyun tarzı var. Rakibi kim olursa olsun her zaman 
kazancı düşünür ve çoğu zaman beraberliği reddeder. (Bence zaten bunlar çok iyi satranççı olmak için 
gereken özelliklerden bazıları.) İyi veya kötü geçmesi fark etmeden turnuvadan döndükten sonra kısa bir 
süre dinlenmesi ve sonra hemen satranç çalışmaya başlaması Vahap’ın satranca olan sevgisini, azmini, 
hırsını bize kanıtlamış oluyor.

Vahap’ı herhangi bir turnuvada eşleşene kadar hiçbir zaman rakip olarak görmedim ve eşleştiğimiz-
de ise tur süresince rakip, maç bitince rakiplik de bitiyor. Benim oynamayıp Vahap’ın oynadığı turnuvaları 
eğer bir aksilik olmazsa canlı takip ediyorum ve aldığı her galibiyette en az onun kadar sevindiğime, kay-
bettiğinde ise en az onun kadar üzülüp sinirlendiğime eminim. Onun dışında böyle yetenekli, kuvvetli 
bir oyuncuyla arkadaş olmak insana maçlarda özgüven veriyor.

Kendisiyle birçok güzel anımız oldu ama bunları detaylı anlatmaya kalkarsam çok uzun sürebilir. O 
yüzden özetlemek gerekirse Güney Afrika’da beraber oynadığımız dünya yaş grupları, Antalya’dan Türkiye 
Kupası dönüşü İzmir’e 6 saatlik araba yolculuğumuz ve tabi ki en güzel anılarımızı barındıran İzmir’de 
benim evimde ve Urla’da Vahap’ın evinde bazen sohbet ederek bazen yıldırım oynayarak sabahladığımız 
zamanlar en güzel anılarım içinde yer alıyor diyebilirim.

Vahap Şanal’ın uluslararası başarıları:
• 2006: Katıldığı ilk uluslararası turnuva olan 

Gürcistan Dünya Yaş Grupları Şampiyonası 8 yaş 
dördüncüsü, 

• 2007: Yunanistan’da yapılan Dünya Okullar Ara-
sı Şampiyonasında 9 yaş üçüncüsü, 

• 2007: Bulgaristan’da yapılan Avrupa Okullar 
Arası Şampiyonasında 9 yaş Avrupa Şampiyonu,

• 2008:  Singapur’da yapılan, Dünya Okullar Arası 
Satranç Şampiyonasında 10 yaş Şampiyonu, 

• 2008: Dubai’de yapılan 14 yaş Juniorlar Turnu-
vasında üçüncüsü,

• 2009: Dubai’de yapılan 14 yaş Juniorlar Turnu-
vasında ikincisi,

• 2009: 16 Yaş Olimpiyatlarında masasında üçün-
cüsü,

• 2010: Yunanistan’da yapılan Avrupa Okullarara-
sı Satranç Şampiyonasında 12 yaşta birinci, 13 
yaş kategorisinde ikincisi, 

• 2010:  Dünya Okullararası Satranç Şampiyona-
sında ikincisi,

• 2009 yılında büyükler kategorisinde Akdeniz 
Şampiyonasında en iyi performans gösteren 
sporcu ödülü aldı.

•  2009’da Abu Dabi Open turnuvasında en iyi 
performans ödülü aldı. 

• 2012: FM oldu.
• 2012:  Türkiye’nin en genç uluslararası ustası 

(IM),
• 2016: Türkiye’nin en genç büyükustası (GM) 

oldu.
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Oyunlarınız dediğimizde sizde iz 
bırakan birkaç oyununuz?

Katar’da GM Hikaru Nakamura’yla 
oynadığım oyun benim için en 
unutulmazların arasında, satrancıma 
çok olumlu etki ettiğini düşünüyorum. 

Vahap Sanal - Hikaru Nakamura
Wch Rapid Doha (3), 26.12.2016

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 e6 7.f4 h6 8.¥h4 
£b6 9.£d3 £xb2 10.¦b1 £a3 11.f5 
¥e7 12.fxe6 ¥xe6 13.¤xe6 fxe6 
14.¥e2 ¤bd7 15.0-0 ¦c8 16.¦b3 
£c5+ 17.¥f2 £c6 18.£h3 ¤c5 
19.¥h5+ ¢f8 20.¦bb1 ¢g8 21.¥g6 
h5 22.¥xc5 £xc5+ 23.¢h1 ¦h6 
24.£xe6+ ¢h8 25.¤d5 ¤g8 26.¦f5 
£xc2 27.¦bf1 £c4 28.h4 ¥f6 29.£f7 
£xe4 30.¦1f4 £e1+ 31.¢h2 ¥e5 
32.¢h3 ¥xf4 33.¦xf4 ¦f8 34.£xf8 
¦xg6 0-1

Bu oyunu sizin için unutulmaz ya-
pan ne?

Daha eşlendirmeyi gördüğümde 

duyduğum heyecan, onun hesapla
ma, oyun anlayışı vs. gibi özelliklerini 
kendimle kıyaslama şansı elde ettiğimi 
hissetmem. Aslında aramızdaki farkın 
iyi bir antrenmanla kapanabileceğini de 

görmem ve çalışmalarımda hep o anları 
aklıma getirerek motive olmam.

Anlatımınız güzel, satranç yazarlı-
ğı yapmak ister misiniz? Mavikale’de 
yazabilirsiniz örneğin.

Yazmak için de o alanda belli bir 
düzeye gelmek lazım, bu nedenle he
nüz değil.

Güçlü bir kuşakla birlikte büyüdü-
nüz. Hem güçlü birer rakip hem iyi bi-
rer arkadaş olmak nasıl bir duygu?

Türkiye Satranç Federasyonu uzun 
süredir alt yapıya önem veriyor. He
pimiz TSF desteğiyle çok güzel ant
renörlerden eğitim aldık, uluslararası 
pekçok turnuvaya gönderildik..

Karşılığını güzel verdiğimizi düşü
nüyorum. Güçlü rakiplerinizi olması, 
bir numara olmak için çalışmanız ge
rektiğinizi bilmek satrancı geliştiriyor 
elbette. Bu açıdan da ben kendimi 
şanslı görüyorum.

Satrancın yaygınlaşması için neler 
yapılmalı?

Bu konuda bir satranç yıldızına 
ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. 
Çocukların ilham alacağı, ailelerin sat

2015 Dünya Gençler Şampiyonası

2016 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası
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ranca daha olumlu bakmasını sağlaya
cak bir oyuncu bu görevi yapabilir.

Yaşınız henüz çok genç, belki de o 
yıldız sizsinizdir ya da siz olursunuz.  

Biraz da geleceğinizle ilgili planla-
rınızdan söz eder misiniz?

Gelebileceğim en iyi seviyeye ulaş
mak istiyorum.

Satranca bu kadar emek vermiş biri 
olarak satranççılara, ailelere, eğitmen-
lere önerileriniz? 

Gerçekten çok uzun bir serüven, 
ne olacağını tahmin etmek pek müm
kün değil. Gereğini yaptıktan sonra 
beklemeleri gerekiyor. Düzgün eğitim 
satrancın kırılma noktası. Düzgün eği
time, düzenli çalışmaya rağmen isteni
len hedeflere hemen ulaşılmayabilir de. 
Öyle durumlarda bile sabırla yola de
vam etmek gerekiyor. 

Satranç dışı hobileriniz? 

Hobi sayılır mı bilmiyorum ama 
Melih ile birlikte hep İzmir’in dışına 
gidip istirahat ediyoruz.

Uluslararası turnuvalarda Türkiye 
satrancını en iyi şekilde temsil ettiği-

SÖYLEŞE SÖYLEŞE

Lienz Açık şampiyonluğu

niz ve turnuvadan turnuvaya; kamptan 
kampa koştuğunuz bir dönemde bize 
zaman ayırdığınız için çok teşekkür 

ediyor, hem satrançta hem de yaşamı-
nızın bütün alanlarında istediğiniz dü-
zeye ulaşmanızı diliyoruz.

Filiz Şanal sorularımızı yanıtladı:

Çocuklarınızı satranca yönlendirmeyi 
siz mi istediniz, kendileri mi satrancı ter-
cih etti?

Vahap anasınıfında okulun satranç kur-
suna gidiyordu, bir süre sonra ilk zamanlar-
daki ilgisi kalmadı. Açıkçası biz de çok üstüne 
düşmedik. Daha sonra anasınıfındaki öğret-
meni eve küçük bir kağıt ile not gönderdi: 
“Vahap yetenekli bir çocuk, kursa gelmeye 
devam etsin.” Durum böyle olunca Vahap’ın 
kursa devam etmesini sağladık. Önce okul 
turnuvaları, sonra ilçe ve il derken; Suna 
da oynamaya başladı. Başlangıçta okulda 
başlayan bir iki saatlik oyun; sonralarında 
Mehmet’i ve çocukları akşam yemeklerin-
den sonra bir araya getiren ve düşündüren; 
bir masa etrafında fikir alışverişi yaptıran bir 
faaliyete dönüştü. Günümüzde çocuklar ner-

deyse kendilerine ait tüm zamanlarında ya 
bilgisayar oynuyor ya da televizyon izliyor. 
Satranç, bir çocuğun evde geçirdiği vakti, 
oynayabileceği bilgisayar oyunlarından ya 
da herhangi bir televizyon programından 
çok daha yararlı bir hale getiriyor. Biz anne 
ve baba olarak çocuklarımız üzerinde baskıcı 
ebeveynler olmadık ancak; birkaç yönlendir-
memiz olduysa biri de satrançtır diyebilirim.

İki başarılı satranççı gencin annesi 
anne-babası olmanın zorlukları var mı?

Tabii ki belli başlı zorluklar yaşadık, bü-
yük özverilerde bulunduk, hep daha çok ne 
yapabiliriz nasıl faydalı olabiliriz çabalarıyla 
davrandık. Vahap ve Suna satranca başladığı 
ilk zamanlardan itibaren hayatımızı onlara 
göre planladık.

Onlarla ilgili anlatmak istedikleriniz?
Vahap ve Suna birbirine çok düşkün iki 

kardeş. Çocukken birlikte oyun oynarlar-
dı; hayatımıza satranç girdikten sonra sat-
rancı da birlikte oynadılar. İlk zamanlarda 
Suna’nın sporcu olması; bize Vahap ile ilgili 
bakış açısı kazandırdı. Ebeveynler ile çocuk-
lar arasındaki kuşak farkları nadiren de olsa 
işleri zorlaştırabiliyor. Beni ve Mehmet’i kar-
şılarına alıp konuştukları da oldu.

Turnuva dönemlerine gelince, Ben, 
Mehmet ve Suna birlikte Vahap’ın maçlarını 
izlediğimiz turnuvalar oluyor. Mesela Vahap 
uluslararası bir turnuvada; eşlendirme geli-
yor, biliyoruz; kuvvetli bir rakibi var; önemli 
ve heyecanlı bir maç olacak. O günün tüm 
planları maç saatine göre yapılıyor. Bizler 
anne baba olarak çocuklarımızın başarısın-
dan gurur duyuyoruz. Suna da aynı şekilde 
kardeşini hep destekledi ve onunla gurur 
duydu.  
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