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Đki Bilim: Fizik ve Satranç
Hayat satrançtan ibaret değildi. Đzmir Karşıyaka'da eski kitapçı dükkanında kitap bakarken
sırf merakımdan Einstein ve Evren" adlı kitabı aldım. (Hiç bir zaman karnemde fizik iki
olmadı.) Biraz okuduktan sonra ne kadar güzel bir tesadüf ki karşıma yine satranç taşları çıktı.
Kitapta şöyle yazıyordu.
“Üç yüzyıl önce,"Đnsan anlayışı üzerine" adlı eserinde filozof John Locke şöyle
yazıyordu:"Satranç taşları satranç tahtasının karelerinde bıraktığımız şekilde duruyor; satranç
tahtası başka bir odaya götürülmüş bile olsa,biz taşların aynı yerde olduğunu ve
oynatılmadığını söylüyoruz.Satranç tahtası odanın aynı yerinde kalıyorsa, odanın bulunduğu
gemi hareket ediyor bile olsa, satranç tahtasının aynı yerde olduğunu söyleriz.Gemi de
yakındaki kara parçasına aynı uzaklıkta kalıyorsa aynı yerde olduğu söylenir.Oysa dünya
dönmüş olabilir.Bu demektir ki satranç taşları,satranç tahtası ve gemi daha uzak cisimlere
göre yerlerini değiştirmişlerdir.Yer değiştiren,fakat değiştirmeyen bu satranç taşları örneği bir
bağıntılılık ilkesini -yer bağıntılılığını- anlatır.”
Fizik ve satranç içinde bir çok sırrı barındıran iki bilimdir.Ses hızını, mor ötesi ışınları
öğrenmek kadar hamle yapmak da mutlu eder insanı.
Türkiye Şampiyonası 2006 Son Hız Devam Ediyor
Doğa Cihan Göksel 2189-Kıvanç Haznedaroğlu (IM) 2438 13.03.2006
1)Af3 d5 2)d4 Af6 3)c4 c6 4)Ac3 e6 5)e3 Abd7 6)Vc2 Fd6 7)Fd3 0-0 8)0-0 dxc4 9)Fxc4 a6
10)a4 c5 11)Ae4 Axe4 12)Vxe4
Buraya kadar teorik devam eden oyunda Beyaz’ ın hafif üstünlüğü vardır,veziri merkezde
etkilidir.
Ab6 13)dxc5 Fxc5 14)Fb3 Ve7 15)Kd1 Şh8 16)Fd2 a5 17)Fc3
Çift fil rakip şaha tehdit edici biçimde bakmaktadır.Fillerin bu şekildeki durumu onların en
güçlü olduğu durumlardan birisidir.
f6 18)Vh4 Şg8 19)Ve4 Şh8 20)Vh4 g6 ?!
Siyah’ın savunması baskılı oyun sonucunda yıpratılıyor.
21)Ag5 ! e5 22)Ae4 Fb4 23)Fxb4 Vxb4 24)Kd8!
Saptırma çok yaratıcı bir güçtür.Siyah’ın sekizinci yatayı giderek savunmadan düşüyor.
Şg7 25)Kxf8 Vxf8 26)Kc1 Fd7 27)h3 Kc8 28)Kd1 Fc6 29)Şh2 Kd8 30)Ac5!! Kd6? 31)Kxd6
terk. 1-0 At e6 ya savunma yok.

Siyah Oynar Kazanır?

Cevap:1..Vxb2+ 2.Şxb2 Ac4+ 3.Şg1 Aa3 mat.
Beyaz Oynar Kazanır?

Cevap: 1.Ke8 ! Vxe8 2.Axf6 Kxf6 3.Vxe8

