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Ilgaz Gümüştaş

Zamansız Hamleler
Yılmaz Güney’in Hamleleri
1 Nisan Yılmaz Güney’in doğum günüydü. Filmleriyle dünyada olay yaratmış sanatçının
satranç oynayan tek bir fotoğrafı var. Cezaevinden yurtdışına yatla kaçarken çekilmiş. Çok
aramama rağmen şimdilik fotoğrafı bulamadım. O yüzden şimdilik ne yazık ki
yayınlayamıyoruz. Yazarın beni sarsan Selimiye üçlemesinden (Salpa, Sanık, Hücrem) biri
olan “Sanık” adlı kitabında satrançla ilgili bölümü aşağıda yayınlıyoruz.. Büyük Usta’yı her
zaman büyük hamleleriyle hatırlayacağız..
“Sorgu sırasında polislerle Yaşar Yılmaz arasındaki dialog :
-Anlat bakalım
-Neden getirdiniz beni, suçum ne?
-O konuya sonra gireceğiz. Önce seninle anlaşalım. Bir dialog kuralım, gerisi kolay.
-Ne anlatayım, bilmiyorum ki.
-Đlk,orta ve liseyi nerde okudun? Öğrenci hareketlerine nasıl girdin?
-Đlkokulu köyümüzde okudum. Sonra Adana’ya gittim. Đstiklal Ortaokulu’nda ve Erkek
Lisesi’nde okudum. Üniversite’deki olayları bilirsiniz. Saklısı gizlisi yok çünkü. Ben iyi
satranç oynardım. Bu yüzden sevilen bir öğrenciydim. Cemiyet başkanı seçtiler.
-Bak sen işe, iyi satranç oynayanları cemiyet başkanı seçiyorlar demek. Bende iyi tavla
oynarım, beni de seçerler mi dersin? Ha! Çok heyecanlı. Peki,anlat bakalım!”

Analizli maç
Bu maç satrancın nasıl oynanması gerektiğini anlatan en iyi maçlardan biridir.Bakalım siz de
beğenecekmisiniz?
Kasparov 2805-Piket 2670 Amsterdam 1995
1)e4 e5 2)Af3 Ac6 3)Fc4 Fc5
Bu açılış Đtalyan Açılışı olarak adlandırılır.Şimdi gelen piyon fedası ise merkezi ele geçirmek
için yapılır.
4)b4 Fb6
Siyah fedayı kabul etmedi,ama kabul etmeyince de Beyazlar b ve a piyonlarını hızlıca oyuna
atakla girmiş oldular.
5)a4 a5 6)b5 Ad4 7)Axd4 Fxd4 8)c3 Fb6 9)d4 exd4
Siyah için tehlike çanları çalıyor.Merkez açık durumda ve Beyaz saldırmak için hazır.
10)0-0 Ae7 11)Fg5 h6 12)Fxe7 Vxe7 13)cxd4

Beyaz tamamen merkeze hakim.
13)…Vd6
Daha taşların gelişimini tam tamamlamadan yapılan atak.Hem de Kasparov’ a karşı…
14)Ac3 Fxd4 15)Ad5! Fxa1
Beyaz’dan bir feda daha.
16)Vxa1 0-0 17)e5 Vc5 18)Kc1 c6 19)Fa2
Vezir’in gideceği yer nerdeyse yok gibi.
19)…Va3 20)Ab6 (Tehdit 21 Fxf7+ ve siyah Vezir kaybeder)
20)…d5 21)Axa8 Şh8 22)Ab6 1-0
Siyah en son ki büyük taş kaybından sonra maça biraz daha devam edip hızlıca kaybetti.Bu
maç taş gelişiminin ve merkezin öneminin vurgulandığı en güzel maçlardan biridir.

Beyaz oynar 4 hamlede mat yapar?

Cevap:1)Vf6 Fg7 2)Kd8 Vxd8 3)Vxd8 Ff8 4)Vxf8 mat.
1)Vf6+ Şg8 2)Vf7+ Şh8 3)Vxf8 mat

Siyah oynar 4 hamlede mat yapar?
Burille-Delmar 1889 USA

Cevap:1)…Kg3+ 2)Şh2 Kxh3+ +3)Şg2 Kh2+ 4)Şg1 Ve1 mat.
1)…Kg3+ 2)Şh2 Kxh3+ + 3)Şxh3 Vf3 mat.

