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Ilgaz Gümüştaş

Zamansız Hamleler
Burçlar ve Satranç
Satranç oyuncularının oynadığı maçlar ile burçları arasında bir ilişki var mıdır?
Bilmiyorum.Ama bu konunun yazdıklarım içinde en eğlenceli ve değişik konulardan birisini
olduğuna eminim.
Koç: Maçı en az hamlede bitirmek isterler.Enerjik bir biçimde satranç oynarlar.Tehlikeli
varyantlardan korkmazlar.Yenilgiyi kolay kolay kabul etmezler.Tek bir düşünceyle plan
kurmazlar,başka başka fikirler geliştirirler.Yavaş ve dingin maçları sevmezler.Sabırlı
değillerdir.Hızlı hamle yaparlar.
Ünlü Satranççılar : Garry Kasparov
Boğa: Soğukkanlı bir oyun tarzları vardır.Sabırlıdırlar.Tek bir plan bulup o plana bağlı
kalmak isterler. Fazla çift soru çekmezler. Düşüncelerini kolay kolay değiştirmezler. Güçlü ve
kararlıdırlar. Bir çok satranççının katlanamayacağı zor durumlara katlanmak gibi bir
özellikleri vardır. Sürprizleri sevmezler. Maceralı hamlelerden hoşlanmazlar. Disiplinli
satranç çalışırlar. Açılış bilgileri gelişmiştir.
Ünlü Satranççılar : Viswanathan Anand
Đkizler: Pozisyonları çabuk kavrarlar. Zeitnotu iyi oynarlar. Çabuk düşünüp çabuk karar
verirler. Đyi hamle hesaplarlar. Saldırı yaparken birden sakin bir plana geçebilirler. Maddi
kazançlara önem verirler. Bedava piyon görürlerse riskli bile olsa hemen almak isterler.
Monoton maçları hiç sevmezler. Hızlı hamle yaptıkları için iyi oynadıkları bir oyunda büyük
bir hatayla kaybedebilirler.
Ünlü Satranççılar: Gata Kamsky,Tigran Petrosian
Yengeç : Bir fikir bulup,sonuna kadar o planı uygulamaya çalışırlar. Güvenli bir maç
oynamak isterler. Sezgileri kuvvetlidir .Nerden saldırıya uğrayacaklarını önceden hissederler.
Ünlü Satranççılar: Boris Gelfand,Alexei Shirov,Vladimir Kramnik
Aslan : Yaratıcı oyunlar oynamak isterler. Maça hakim olan oyuncu olmak isterler. Maçı
kazanacaklarına inançları tamdır. Đstemediği bir pozisyon olursa canları sıkılır ve kötü hamle
yapabilirler. Kolayca feda yapar, etkileyici bir şekilde mat yapmak isterler. Kazanmak için her
türlü riske girmeye hazırdırlar. Maçı kazanıp kahraman olmak isterler. Maçta rakibinden ne
istediğini belli ederler. Güçlü bir saldırıyla rakibin savunmasının açıkça yenilgiye uğramasını
isterler. Planından vazgeçmez, bu uğurda bütün enerjisini kullanırlar.
Ünlü Satranççılar : Judith Polgar

Başak: Maddi kazançları sever,riske girecek hamleler yapmaktan hoşlanmazlar. Pozisyonu
kötüye gidecek bile olsa bedava taşı almak isterler. Taşlarını tahtada düzenli bir şekilde saldırı
için kullanırlar.
Ünlü Satranççılar: Peter Leko
Terazi: Bir fikir bulmakta zorlanırlar ama karar verdikten sonra sonuca ulaşmak için her türlü
saldırıyı yaparlar.Saldırılarının işe yaramadığını anlarlarsa taş fedasına başvurur ve mutlaka
kazanmak isterler.Ama yine de sakin oyundan yanadırlar.Savunma sezgileri güçlüdür,nerden
saldırıya uğrayacaklarını hissederler.Pozisyonu iyi analiz eder,objektif doğruları bulurlar.
Ünlü Satranççılar: Levon Aronian,Ruslan Ponomariov,Sergei Rublevsky
Akrep : Her zaman her şeyi göze alıp maçı kazanma arzusunu çokça duyarlar. Her zaman
patlamaya hazır bir yanardağ gibi çok etkili bir hamle bulmaya çalışırlar. Kolay kolay
beraberlik teklif etmezler. Sabırlı ve özenli hamle hesaplarlar. Dirençli bir şekilde savunma
yaparlar. Kaybetmekten hiç ama hiç hoşlanmazlar. Acele etmeden saldırı için en uygun anı
beklerler. Kararlı,planlı ve istikrarlıdırlar.
Ünlü Satranççılar: Alexander Grischuk,Micheal Adams,Evgeny Bareev
Yay: Açılış bilgileri iyidir. Bu bilgileri tahtaya yansıtmaktan hoşlanırlar. Disiplinli bir
şekilde oynamazlar. Kimsenin bulamayacağı bir hamleyi ve planı bulmak isterler. Yenildiği
maçlardan çok ders çıkartırlar. Maçtaki değişikliklere uyum sağlamakta zorlanmazlar.
Ünlü Satranççılar : Vladimir Malakhov, Rustam Kasimdzhanov, Magnus Carlssen
Oğlak: Maceralı oyunlar oynamak istemezler. Kazanmak için devamlı hamle hesaplamaktan
yorulmazlar. Maçta çok ciddidir ,her hamlesini özenle yaparlar. Pek yaratıcı fikirleri yoktur
ama her zaman disiplinlidirler. Hamlelerinde gösteriş yapmak istemezler. Güvenli sağlam
planları tercih ederler. Devamlı satranç çalışmaktan ve bilgisini geliştirmekten yorulmazlar.
Ünlü Satranççılar: Emanuel Lasker
Kova: Bir piyon peşinde koşulan oyunlar kovalar için çok sıkıcıdır. Hep yeni bir keşif
yapmak isterler. Maddi kazançlara pek önem vermez, yaratıcı bir şekilde mat yapmak isterler.
O yüzden onlara karşı yaratıcılıklarını kullanabilecekleri maçlar yapılması tavsiye edilmez.
Sıkıcı ,tekdüze bir planla oynarsanız,sıkıldıkları için kötü hamleler yapacaklardır.
Balık: Sabırlıdırlar.Her pozisyona uyum sağlayabilirler. Kararsızdırlar. Disiplinli satranç
oynamazlar. Atak ,saldıran bir oyun yapıları da yoktur. Rakibinin oyun tarzını kabul ederler.
Nereden saldırı gelebileceğini önceden hissederler.
Ünlü Satranççılar: Etienne Bacrot, Mikhail Gurevich, Bobby Fischer

Not: Uyarlama yapılan kaynak: Modern Astroloji.Yazar: Nihal Yıldız

