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Ilgaz Gümüştaş

Zamansız Hamleler
Satranç Teorinin Esiri mi?
19. yüzyılın sonralarından itibaren gelişen açılış teorisi günümüzde hakimiyetini satranç
üzerine kurmuş durumda. Mevcut şartlarda günümüzde bu teorilerden çıkış mümkün
gözükmüyor. Eğer satrançta belli bir seviyeye gelmiş ve artık Usta ünvanı kazanmak
üzereyseniz 15-20 hamle veya daha fazla sürebilen teoriyi ezberlemek zorundasınız. Tabii ki
açılışın anlamını da bilmeniz gerekir ama yine de ezber sayesinde satranç teorinin büyük
ölçüde esiri haline gelmektedir.
Her ne kadar oyunortası ve oyunsonunda maçı kurtarma şanslarınız varsa da eğer açılış
bilmiyorsanız maça eksik olarak başlıyorsunuz. Đşler böyle olunca satrancın geleceğini dair
ilerici görüşlere sahip olmak gerekiyor. Köşemizde bu durumdan sadece dert yakınmayacağız.
Çözüm önerisini de haftaya anlatacağız.

Analizli Maç
Sicilya savunmasının Svesnikov varyantı günümüzün en çok oynanan ve teorisi en çok
gelişmiş varyantlarından biridir. Böyle olunca iki dünya şampiyonuna berabere kalmaktan
başka çare kalmıyor.
Anand,V (2786) - Kramnik,V (2754) [B33]
Corus A Wijk aan Zee Hollanda (8), 23.01.2005
1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 e5 6.Adb5 d6
d6 piyonu geri kalmış piyon olsa da bundan yararlanmak pek kolay değil. Beyaz kazanmak
istiyorsa başka yollar araştırmalı.
7.Fg5 a6 8.Aa3 b5 9.Ad5
d5 karesi uzun zaman beyazın hizmetinde oluyor.
9...Fe7 10.Fxf6 Fxf6 11.c3 0–0 12.Ac2 Fg5 13.a4 bxa4 14.Kxa4 a5 15.Fc4 Kb8 16.b3 Şh8
Siyah birazdan f5 sürecek ve tabiki Fc4 tehlikesi varken her zaman a2-g8 çaprazından kaçmak
zorunda.
17.0–0 f5 18.exf5 Fxf5 19.Ace3 Fg6 20.Ke1 Kb7 21.Fd3 Fxd3 22.Vxd3 Fxe3 23.fxe3 Kxb3
24.Vc4 Kb2 25.Vxc6 Vg5 26.Af4 exf4 27.Kxf4 Kfb8
Son taktik olanak ortadan kalktı ve taşlar da azaldığı için kazanç düşünceleri kayboldu. Đki
satranççı bu oyunda teoriden başka kaç hamle düşündüler acaba? En fazla 3 olmalı. Belki de
hiç.
½–½

Beyaz oynar 4 hamlede mat yapar?
M.Asılkefeli-A.Duman 2004 Türkiye Şampiyonası Kuşadası

Cevap :1.Af5+Şh5 2.g4+ Şxg4 3.Ag3+ Şxf4 4.Ve4 mat.
1.Af5+Şh5 2.g4+ Şxg4 3.Ag3+ Şxh4 4.Vh3 mat.

Beyaz oynar 4 hamlede mat yapar?
F.Bozkurt-E.Tanrıvermiş 2004 Türkiye Şampiyonası Kuşadası

Cevap :1.Fb5+ Şa8 2.Ab6+ Şa7 3.Ac8+ Şa8 4.Fc6 mat.

