ilgaz@zamansizhamleler.com

Ilgaz Gümüştaş

Zamansız Hamleler
Aziz Nesin’in Satranç Taşları
"Sanırım biliyorsunuz, yoksul çocuklar için kurduğum bir Aziz Nesin Vakfı var. Şu sıra
vakıfta on çocuğum yaşıyor. Bunlar ilkokul üçüncü sınıftan,lise son sınıfa dek öğrenci.Vakfın
on beş dönümlük bahçesinde ikisi kuyu başında biri havuz başında biri de çardak altında
olmak üzere betondan yapılma masalar var.Bu masaların üstüne,Vakıf çocuklarımla birlikte
satranç kareleri boyadık.Bundan başka Vakfın yedi yapısından büyük yapının salonlarından
biriyle koridorlardan birinin döşemesine yere karolar döşettik.Bu karolardan dört ayrı yerde
satranç oyun yeri yaptık.
Kullandığım cam ilaç şişelerini,teneke ilaç kutularını atmam,biriktiririm.Đşte bu ilaç
ambalajlarından satranç piyonları yaptık.Ambalaj kutularının,şişelerinin büyüklüklerine
göre,piyadelerimiz,topçularımız,süvarilerimiz,kalelerimiz,vezirlerimiz,şahlarımız
oldu.Bunlarla,satranç karelerini boyadığımız beton masalarda çocuklarımız satranç
oynayacaklar.Yere döşenmiş satranç karoları için de tahtadan büyük boy piyonlar
yaptıracağım.Orda da satranç oynayacağız."
kaynak:Satranç dünyası dergisi şubat 1985
Aziz Nesin bütün hayatı boyunca gereksiz tüketime karşı çıkarak üretimden yana
olmuştur.Sayısız kitap yazan büyük usta 1985 yılında verdiği satranç röportajında dünya
görüşünü en güzel şekilde yansıtmıştır.

Davor Rogic GM 2540-Yakup Erturan FM 2332 Avrupa Şampiyonası 06.04.2006
1)e4 e5 2)Af3 Ac6 3)Fb5 a6 4)Fa4 Af6 5)0-0 Fe7 6)Ke1 b5 7)Fb3 d6 8)c3 0-0 9)h3 Ad7
10)d4 Ff6 11)Fe3 Aa5 12)Fc2 Ac4 13)Fc1 exd4 14)cxd4 Ke8
Buraya kadar teorik giden oyunda siyah savunmasını kurdu.Beyaz’ın hafif üstünlüğü var.
15)b3 Acb6 16)Fb2 Fb7 17)Abd2 c5 18)e5 dxe5 19)dxe5 Fe7 20)Ve2 Af8 21)Ae4 Ad5
22)Kad1 Vb6 23)Ah2
Beyaz hafif üstünlüğünü bu hamleyle bırakıyor.Pek etkili olmayan plan Siyah tarafından
hemen karşı hücuma dönüşüyor.Sanki Beyaz yorulmuş gibi Siyahın ise temposu hala yüksek.
23)…Kad8 24)Ag4 Ag6 25)g3 h5 26)Ah2 h4! 27)Ag4 hxg3 28)fxg3
Beyaz’ın şah kanadında zayıflıklar meydana geldi.
Ab4 29)Fb1 c4+ 30)Şh2 Ad3!!
Mükemmel hamle.Siyah bir piyonunu rakibine veriyor ama karşılığında soyut bir kazanım

olan girişimi alıyor.
31)Fxd3 cxd3 32)Kxd3 Kxd3 33)Vxd3 Kd8
Bu hamleyle oyunun kontrolünü Siyah eline aldı.
34)Vf3 Kd2+ 35)Ke2 Kxe2+ 36)Vxe2 Vc6 37)Agf2
Atlar yerinden kımıldayamıyor.Siyah’ ın tehditleri giderek büyüdü.
Af8 38)Fd4 Ae6 39)Fe3 Vd5 40)Vd2 Vxd5 41)Vd3 f5 42)Vd7??
Beyaz baskıya dayanamadı ve hemen kaybeden yolu seçti.Siyah’ın enerjisi Einstein’ ın fizik
yasasında olduğu gibi birden maddeye dönüştü.
Fxe4 43)Vxe7 Fc6 44)terk (ya taş kaybediyor ya da Vezir d5 le mata çare yok) 0-1

Beyaz Oynar Kazanır?

Cevap:1.Va8+ Şg7 2.Fxe5 Vxe5 3.Vh8+ Şxh8 4.Axf7 ve 5.Axe5 terk.

Siyah Oynar Kazanır?

Cevap :1…Axe4 2.fxe4 Fh4 terk.

