ilgaz@zamansizhamleler.com

Ilgaz Gümüştaş

Zamansız Hamleler
Garry Kasparov’un Seçilmiş Partileri I
Türkiye 'de satranç neden bu kadar geri? Neden bir dünya şampiyonu veya Avrupa
Şampiyonu çıkartamıyoruz? sorularına yanıt arayanlar cevabı kitabevlerinin raflarındaki
satranç kitaplarında bulacaklar.Geçmişten bugüne kadar çıkarılmış olan sayısı iki elin
parmaklarını biraz geçen satranç kitaplarının olduğu ülkeden bir başarı nasıl beklenebilir?
Şimdi Alper Efe Ataman isimli genç bir satranç oyuncusu kendi yayınevini kurarak yabancı
dildeki satranç kitaplarını türkçeye çeviriyor.Đkinci çevirdiği kitap Garry Kasparov' un
Seçilmiş Partileri 1 hemen alınması ve bitirilmesi gereken bir kitap. "Kitaba ulaşmak
isteyenler www.satrancokulu.com sitesinden bilgi edinebilirler.
Doğan Reyhan-Alper Efe Ataman 2005 Süper Lig Đstanbul
1 e4 c5 2 Af3 Ac6 3 d4 cxd4 4 Axd4 Af6 5 Ac3 e5
Sveshnikov Varyantı.
6 Adb5 d6 7 Ad5 Axd5 8 exd5 Ab8
Ana varyant olan 7 Fg5’ten sonra beyazlar tarafından en çok tercih edilen bu varyantta
siyahlar beyazların vezir kanadındaki piyon çokluğuna karşılık şah kanadından yapacakları
hücum ile karşı şanslar arayacaklar.
9 c4 Fe7 10 Fd3 a6 11 Ac3 0-0 12 0-0 f5 13 f3
Beyazların yapısındaki önemli hamlelerden biri. Bu hamleyle beyazlar c1-karesindeki
siyah-renkli fili için önemli bir yuva açarken aynı zamanda rakibinin olası e5-e4 piyon
sürüşüne karşı tedbir alıyorlar.
13...Ad7 14 Şh1!?
a7-g1 diagonalinden uzaklaştırıyorlar. Böylece b4-c5 sürüşü için herşey hazırdır ve artık
beyazlar rakibinin olası Vb6+ hamlesinden çekinmez.
14...g5!
riskli olmakla birlikte güzel bir yaratıcılık
15 Fe3 e4!?
Siyahların 14. hamlede başlayan planının devamı. Aksi halde 14...g5 hamlesi anlamsız
olurdu. Bu piyon fedasının amacı e5-karesini at için boşaltarak iyi at – kötü fil
konumlarına girebilmek ve f5-f4, g5-g4 piyon sürüşleriyle şah kanadında karşı şanslar
aramaktır.
16 fxe4 f4! 17 Fd4 Ff6 18 Fxf6 Vxf6 19 e5?! 19...Axe5 20 Ae4 Vh6!
Đşte şimdi 21...Ag4 tehdidi etkili geliyor. Beyazların kampındaki zayıf h2-e3 noktaları at
için hedef noktalardır.
21 Vd2 Ff5!
Siyahlar Axd3-Kae8-Vg6 tehdidi sayesinde gelişmemiş taşını tempoyla çıkma fırsatı
buldu.

22 Af2?
Son önemli hata. Siyahlar basitçe piyon kazandılar.
22...Fxd3 23 Axd3 Axc4 24 Vb4 Ae3 25 Kfc1 f3!
Son hamleyle beyaz şah kanadı sıkıntı altına girer. 26 gxf3 Vh3! 27 Vd2 Vxf3+ 28 Şg1
Kae8 devamyolundan sonra konum kayıp olacağından 0-1

Siyah Oynar Kazanır?

Cevap:1…Vxd4 2.Kxd4 Kc1+ 3.Vg1 Kxg1 4.Şxg1 Fc5 terk.

Siyah Oynar Kazanır?

Cevap: 1…Kxh2+ 2.Şxh2 Vh7+ 3.Şg2 Vh1+ 4.Şf2 Vg1 mat.

