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Zamansız Hamleler
Bir Cihangir Rüyası
Arkadaşımla bir adada satranç oynuyoruz. Okyanustan bir balina geliyor. Büyük, beyaz bir
balina. Vücudunun yarısına kadar suyun üzerine çıkıp, batırıyor kendini. Devamlı aynı
hareketi yapıyor. Biz balinanın neden böyle yaptığını bulmaya çalışırken, dalgalar kıyıya
vuruyor. Giderek büyüyor dalgalar. Sahildeki kayık devriliyor. Dalgalar iyice büyüyor ve
anlıyorum ki bütün adayı saracak. Arkadaşıma
- Çabuk adanın tepesine çıkalım. diyorum. “Yoksa dalgalar bizi içine alacak. ”
-“Hayır” diyor. “Bir şey olmaz. ”
“Çabuk gidelim” diye ısrar ediyorum.
Ne kadar ısrar edersem edeyim, benimle gelmiyor. Koşarak adanın yukarısına çıkmaya
başlıyorum. Bütün sahili sular kaplamış durumda. Sık ağaçların arasından engelleri aşarak zar
zor yukarı çıkıyorum. Ağacın birinin dalında küçük bir maymun var. O da kucağıma atlayıp,
bana sarılıyor. Adanın tepesinde bir otel var. Siyah bir otel. Otelden çok bir şatoya benziyor.
On katlı olabilir. Ben de son katına çıkarsak dalgalardan kurtulacağımızı düşünüyorum. Otelin
kapısı açık. Maymunumla birlikte içeri giriyoruz.
-“Kimse var mı ? ”diye bağırıyorum.
Ses gelmiyor. Üst katlara doğru çıkıyorum. Son kata geldiğimde güvende hissediyorum
kendimi. Odada büyük bir yatak var. Yorulmuşum. Hemen yatağa yatıyorum. Uyumuşum.
Uyurken, sanki otele birisi girmiş. Đçerde geziyor. Korkuyorum. Bir hırsız olabilir. Uyanmaya
çalışıyorum ama uyanamıyorum bir türlü. Belki de uyanmak istemiyorum. Ben uyurken o kişi
de işini bitirsin gitsin, istiyorum. Sanki odada yanımda geziyor. Kalbim hızlı hızlı çarpıyor. “
Birden uyandım Đstanbul Cihangir’deki evimde. Terlemişim. Hala korkuyorum. Rüyamdaki
hırsızın evimde olduğunu düşünüyorum. Hemen hızlıca evimden çıkıyorum. Ve kapıyı
çekerken aklıma hemen şu düşünce geliyor.
Korkmak çok etkili bir şey. Đnsanı derinden etkiliyor. Ben de maç yaparken, yapacağım
hamlelerle rakibimi korkutmalıyım. Risk alıp, devamlı rakibimin taşlarını istemeliyim .
Psikoloji satrancın vazgeçilmezi. Rakibim, taşlarını kaybedeceğinden korkarsa o telaşla hiç
yapmayacağı hamleleri yapabilir. Ben korku anında nasıl evimden sokağa bir anda çıktıysam,
rakiplerim de aynı hatayı satranç tahtasında yapabilir. Her hamlemde rakibimi rahat
bırakmayıp, oyunda baskılı oynamalıyım. Böylelikle rakibim rahat düşünemeyecek, kendi
planlarını uygulamaya fırsat bulamayacaktır. Gördüğüm rüyadan sonra bunu çok daha iyi
anladım.

Ünlü bir söz :
“Rakibin düşünmesine izin verirsen, o da bir şeyler düşünecektir.”
2006 Türkiye Şampiyonu Mikhail Gurevich

