Karşıyaka’dan Merhabalar,
Herceg Novi’de düzenlenen Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası’ndan, 12 yorucu günün ardından mutlu haberlerle
Türkiye’ye döndük. 16 Yaşaltı Grubu’ndaki bayan sporcularımızdan WFM Kübra Öztürk, uluslararası yaş
grupları şampiyonaları serüvenimizdeki ilk altın madalyayı ülkemize getirerek tüm Türkiye’yi mutlu etti, adını
Türk Satranç tarihine altın harflerle kazıdı. Geçtiğimiz yıl aynı turnuvanın 14 yaş kategorisinde ancak 4.5 puan
elde edebilen Kübra’nın, bu defa henüz 15 yaşındayken 7.5 puanla 1. olması, kendisinin kaydettiği aşamayı
gözler önüne serdi.

Kübra Öztürk, Aviles 2006’da…
Aslında söylenecek fazla bir söz yok... Yalnızca bu mutluluğu bizlere yaşatırken, o anda orada bulunmaktan
dolayı yaşamış olduğum gururu sizlere iletebilirim. Çok teşekkürler!

Avrupa Şampiyonumuz!
Kübra’nın bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan, başta ailesi olmak üzere, Türkiye Satranç
Federasyonu’na, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne, İslam Osmanlı, Teoman Ulucan, IM Hasan Kılıçaslan hocalarımız
ile GM Guliev, GM Portisch ve GM Sulypa gibi büyükustalara teşekkürü borç biliyorum.
“Umutsuz konumlar yoktur; yalnızca kurtarılabilecek kötü pozisyonlar vardır. Berabere konumlar yoktur,
yalnızca kazancı zorlayabileceğiniz eşit pozisyonlar vardır. Fakat aynı zamanda, unutmayın ki, kaybedilmesi
imkansız olan hiçbir kazanç konum da yoktur.”
Grigory Sanakoev
12. Yazışmalı Dünya Şampiyonu’nun bu sözlerini ilk defa okuduğumda oldukça etkilenmiştim. Ancak,
Sanakoev’in anlattıklarına Kübra’nın partilerinde ardı ardına rastlamak benim için çok şaşırtıcı oldu. Aşağıdaki
mücadelede, siyahlar Şah – Hint Savunması’ndan bildiğimiz klasik hücumu ile sonuca gitmeyi başardılar. Belki
bu partinin analizlerinin elde edilen zafer sonrasında hiçbir önemi yok, ancak Analiz köşesinin formatına sadık
kalma isteğimi bağışlamanızı diliyorum.
Meri Zhorzholiani (GEO) (2099) – WFM Kübra Öztürk (TUR) (2110)
16. Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası, Herceg Novi, [E12], (Ataman, A)
1 d4 Of6 2 c4 e6 3 Of3 b6
Vezir – Hint Savunması. Siyahların genel fikirleri arasında, beyaz-renkli fili b7-karesinden geliştirerek e4karesinin kontrolünü sağlamak ve daha da ‘modern’ bir fikir olan ...Ca6 ile c4-karesindeki piyona baskı
uygulama planları vardır. Beyazların çok çeşitli imkanları olması dolayısıyla, partinin devamı Gürcü oyuncunun
vereceği tepki sonrasında şekillenecektir.
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4 Oc3
Günümüzde Petrosian’ın ortaya attığı 4 a3!? profilaktik fikrinin yanı sıra 4 g3 hamlesinin de oldukça popüler
olduğunu biliyoruz. Ancak yine de, normal gelişime devam eden beyazların planında herhangi bir sakınca
olduğunu söyleyemeyiz.
4...Cb7 5 Cg5
e4-karesi kontrolünün mücadelesine, her iki tarafın geleneksel planlarına sadık kalması sonrasında, henüz 5.
hamlede şahit oluyoruz.
5...Cb4
Alternatif 5...h6 hamlesi beyazların filden bu kadar erken vazgeçmeyi düşünmeyeceğinden dolayı, beyaz-filin
vezir kanadı kontrolünü bırakmasını sağlayabilirdi: 5...h6 6 Ch4 ve beyaz fil c3-karesine uygulanacak baskıyla
ilgili bir girişimde artık bulunamaz.
6 Od2 0-0 7 e4
Beyazlar merkezdeki kritik karenin kontrolünü sağlayabilmek adına gelişimlerinden bir nebze olsun ödün
verdiler.
7...h6 8 Ch4 Ce7!?

Siyah filin bu noktada kendi piyonlarının arkasında kalacak olması dolayısıyla verilmiş ilginç bir karar.
Muhtemelen, birçok oyuncu Bogo-Hint Savunması’nda da sıkça rastladığımız bir şekilde, siyah piyonların c7-d6e5 siyah karelerine yerleştirileceği pozisyonda, siyah filden vazgeçmekten çekinmezdi. Ancak Kübra, acaba
siyah renkli filini hücum amaçları için mi kullanmak istiyordu?
9 Cg3 d6 10 Cd3 Obd7 11 0-0 e5
11...c5 hamlesi de elbetteki oynanabilir. Siyahların son hamlesinde yapmış olduğu tercihte, ‘zevk meselesi’nin
başrolü oynamış olduğunu düşünüyorum.
12 d5 Oe8?!
Belki de önce 12...Oc5 ile d3-filini tehdit ettikten sonra takiben yapılacak 13...a5 sürüşü, beyazların vezir
kanadındaki oyununu yavaşlatacağından daha iyi olabilirdi. Merkezin sabit bir yapı alması sonrasında, Şah –
Hint konumlarında da rastladığımız karşı kanat hücumlarına tanıklık edeceğiz. Elbetteki sonucu belirleyecek ana
faktör, bir kere daha tempo ve hız kavramları olacaktır.
13 b4 Cg5 14 Ob3 Re7 15 Sb1 Sb8 16 Re2
Beyazların c5-sürüşü hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlamasıyla, konumdaki insiyatifi elde ettiğini söyleyebiliriz.
Kübra da siyahların yapması gerektiği şekilde, bir an önce şah kanadında karşı oyun arayışlarına girdi.
16...g6 17 f3 Og7 18 Cf2 f5 19 c5
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Beyazların vezir kanadındaki hücumu daha hızlı gelmiş gibi görünüyor. Ancak yine de, mücadeleden
vazgeçilmemeli.
19...bxc5 20 bxc5 Cc8 21 cxd6 cxd6 22 Cxa7 Sa8 23 Oa5 Oh5
g7-karesini siyah vezirin kullanımı için boşaltarak.
24 Oc6 Rg7 25 g3 Odf6 26 Cf2 f4!

Karşı oyun imkanı en fazla bu şekilde yaratılabilir. Şimdi beyazların karşısına Dorfman’ın hataların en çok
yapıldığı anlar olarak değerlendirdiği kritik bir an çıkıyor.
27 Ob5
27 g4!? Oxg4! 28 fxg4 f3 29 Rc2 Cxg4 devamyolunda beyazlar materyal anlamda önde olsalar bile, şah
kanadının yıkık görüntüsü dolayısıyla siyahlar ciddi anlamda karşı şanslar elde ederdi. f4-karesindeki deliğin
zayıflığını görmek bile bu değerlendirmeyi yapabilmek için yeterlidir. Önemli olan tahtada ne kadar kuvvetimiz
olduğu değil, tahtanın üstün olduğumuz bölgesinde ne kadar kuvvetimiz olduğudur, bunu sakın unutmayın!
27...Rd7 28 Sfd1 fxg3 29 hxg3 Oe8 30 Oba7 Rh3!
Beyaz kuvvetler anlamsız bir şekilde vezir kanadında kendilerini yoğunlaştırırken, siyahlar metodik bir şekilde
taşlarını beyaz şahın etrafına yığmayı başardı. g3 ve f3 karelerinin zayıflıklar yaşaması, siyahların oyununu
mantıklı kılmaktadır.
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31 Rf1 Sxf3 32 Rxh3 Cxh3 33 Ce2 Sf7 34 Cxh5 gxh5 35 Sb4
Yalnız kalan e4-piyonunu desteklemek amacıyla.

35...Of6
İşte şematik düşünce bu! IM Hasan Kılıçaslan hocamız, her konumda hesap yapmak zorunda olmadığımızı, biten
partilerin analizlerinde bir sporcumuza anlatmaya çalışıyordu. Önümüzdeki konumda da durum hiç farklı
değildir. g4-karesinin at için iyi bir üs olabileceğinin farkına varan Kübra, kısa vadeli planı ile avantajlı konuma
geçiyor.
36 Sdb1 Og4 37 Sb8+?
Partinin kısa bir sürede sonlanmasına neden olan bir gaf, ancak zaten siyahların konumu açık üstündü. Gelecek
olan ...h4 ‘darbesi’, Kübra’nın Gürcü rakibini paniğe sokmuş olmalı.
37...Sxb8 38 Sxb8+ Lh7 39 Sb2 Oxf2 40 Oc8 Cxc8 0-1
Bu kilit galibiyet ile Kübra yavaş yavaş potaya girdi ve mutlu sona yaklaştı.
Peki diğer sporcularımız nasıl oynadılar dersiniz? Elbetteki önemli bir ölçü değil, ancak geçtiğimiz yıl Herceg
Novi’de 22 sporcumuz 92/198 sonucuyla %46’lık bir başarı sonucu elde etmişlerdi. Bu yıl ise 21 sporcumuzun
başarı yüzdesi 100/189 ile %53’e yükseldi (son turdaki çok düşük 7.5/21 skoruna rağmen). Burak Fırat’ın
Bazeev ve FM Sjugirov (2444), Oğulcan’ın Zherebukh (2371) ve Atilla Yüksel’in son turdaki Guseinov (2122)
karşısında kaçırdığı %100’lük kazançların faturasının bu denli ağır olacağını nereden bilebilirdik. Sarp Uzun
başarılı turnuvasına iyi bir son yapamadı, Cankut Emiroğlu ve Mustafa Yılmaz ise tam tersi; kötü başlanmış
turnuvaya mutlu birer son. Betül Cemre Yıldız ve Emre Can istikrarlı oyunlarını sürdürdüler, ki Emre 8. sırada
namağlup bir şekilde turnuvayı bitirdi. Aleyna, Elçin ve Selen’den daha fazlasını bekliyorduk, öyle değil mi? Aynı
şekilde, üst yaş grupları da beklentilerimizin altında performans gösterdiler.
Aşağıda tüm sporcularımızın turnuvada elde ettikleri sonuçlara göz atabilirsiniz...
U-10 Genel (80 sporcu)
Atilla Köksal Yüksel
Mustafa Yılmaz Karabayır
Muhammet Batuhan Daştan

5.5/9
5.5/9
5.0/9

19.
21.
31.

U-10 Bayan (64 sporcu)
Yeşim Patel
Aleyna Yiğit

5.0/9
4.5/9

23.
25.

U-12 Genel (99 sporcu)
Cankut Emiroğlu
Sarp Uzun

6.0/9
5.0/9

18.
28.

U-12 Bayan (64 sporcu)
Selen Sop
Elçin Morgül

4.0/9
2.5/9

39.
61.

U-14 Genel (87 sporcu)
Mustafa Yılmaz
Burak Fırat
Oğulcan Kanmazalp

6.0/9
5.5/9
5.0/9

12.
17.
28.
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U-14 Bayan (68 sporcu)
Emel Kaya

5.0/9

22.

U-16 Genel (82 sporcu)
FM Emre Can
Eray Gürcan

6.0/9
4.0/9

8.
54.

U-16 Bayan (62 sporcu)
WFM Kübra Öztürk
Özlem Gencer

7.5/9
5.0/9

1.
22.

U-18 Genel (74 sporcu)
Erhan Yıldız
Atagün Karayel

2.0/9
1.5/9

72.
73.

U-18 Bayan (57 sporcu)
WIM Betül Cemre Yıldız
Ezgi Yılmaz

5.5/9
4.0/9

15.
40.

Önümüzde Ermenistan’daki Dünya Gençler ve Gürcistan’daki Dünya Yaş Grupları Şampiyonaları var. Dileğimiz
bu zorlu turnuvalarda da başarılı sonuçlar elde etmek, başarılı bir yıla, başarılı bir sonla veda etmek...
Hazırlayan: FM Alper Efe ATAMAN
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