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Ilgaz Gümüştaş

Zamansız Hamleler
Bir Şiir Bir Turnuva
Bu hafta bir şiirimiz bir de turnuvamız var. Đkisinin arasında bir bağlantı yok.
Belki havaların çok sıcak olması dolayısıyla yazarın aklına ölüm gelmiş ve
düşündüklerimi hemen yazıya geçireyim, elimden çıkartayım demiştir. Belki de
sebep bambaşka bir şeydir. Dostoyevski’nin dediği gibi hayatın kurgusu bütün
kurguların üstündedir. Bir şiir ile bir turnuva neden yan yana gelir bu kurguyu
sadece yazarın kendisi bilir. Belki de bilmez…
Elinde ne piyon kaldı, ne vezir, ne kale
Düştü birbiri ardına atlar, filler
Ama şah hala ayak diremekte
Yeni taşlar bulundu çünkü: Köpekler...
Ataol Behramoğlu

5.uluslararası Satranç Festivali
Đstanbul adına yakışır bir turnuva düzenliyor.Beş yıldan beri sürekli kendini
geliştiren organizasyon bu yıl çok daha kapsamlı ve etkin. Đstanbul Büyükşehir
Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ. Genel Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi ve
Türk Satranç Vakfı’nın işbirliği ile bu yıl 5.si düzenlenen Uluslar Arası Istanbul
Satranç Festivali, 30 Ağustos - 08 Eylül 2006 tarihleri arasında Binbirdirek
Sarnıcı'nda gerçekleştirilecek. Açık, Üniversiteliler Arası, 16 Yaş altı ve
etkinliklerin son günü gerçekleştirilecek olan Yıldırım Turnuvası kategorilerinde
toplam 38.350 Dolar para ödülünün dağıtılacağı Festivale bu yıl da yurt içi ve yurt
dışından çok sayıda Büyükusta ile satrançcının iştirak etmesi bekleniyor.

Analizli Maç
Karpov-Kasparov Linares 1993
1)d4 Af6 2)c4 g6 3)Ac3 Fg7 4)e4 d6 5)f3 0-0 6)Fe3 e5 7)Age2 c6 8)Vd2 Abd7

Şah Hint Savunması ‘nın klasik pozisyonlarından biri ile karşılaşıyoruz.
9)Kd1 a6 10)dxe5 Axe5
Kasparov taşlarının gelişimine özen göstererek bir piyonunu feda etti.Beyaz’a
baktığımızda rok atmayarak şahının güvenliğini aksattığını fark
ediyoruz.Kasparov ‘da bütün düşüncesini bu temele dayandırıyor.
11)b3 b5 12)cxb5 axb5 13)Vxd6 Afd7 14)f4?
Beyaz saldırmaya devam ediyor ama rakibinin cevabı çok sert gelecek.
14)… b4!! 15)Ab1? Ag4 16)Fd4 Fxd4 17)Vxd4 Kxa2 18)h3 c5! 19)Vg1?! Agf6
20)e5 Ae4 21)h4 c4! 22)Ac1
Çok enteresan bir konumla karşı karşıyayız.Beyaz‘ın bütün taşları birinci yataya
gitmek zorunda kaldı. Çok nadir görülebilecek bir durum.
22)… c3!! 23)Axa2 c2 24)Vd4 cxd1=V 25)Şxd1 Adc5 26)Vxd8 Kxd8+ 27)Şc2
Af2 0-1
(Beyazlar 28)Kg1 Ff5+ 29)Şb2 Ad1+ 30)Şa1/c1 Axb3 ile mat oluyorlardı.)
Önemli Not: 12. Dünya şampiyonu Karpov’ un (1975-1985)en önemli özelliği her
zaman savunmasıydı. Kendisinin Beyaz taşlarla bu şekilde yenildiği pek
görülmemiştir.

