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BÜYÜK KAÇIŞ
2015'in en iyi hamlesi hangisi sorusu
bugünlerde
satranç
otoriteleri
açısından cevaba kavuşmuş gibi
gözükmektedir. 2015'in en iyi ve en
yaratıcı hamlesi Kudüste oynanan
Avrupa Bireysel Şampiyonluğunda
Khismatullin ile Eljanov arasında
oynanan partideki ürkek bir şah
hamlesiydi.
Bu hamleyle Beyazlar şahını güvenli
bir konuma yerleştirmek için hiç
gözünü kırpmadan kale feda
ediyorlardı. Ancak bu fedayı çok
doğal karşılamakta çok güçtür
nitekim bu kale siyahın geçer
piyonunun elini kolunu sallayarak
başlangıç sırasından terfi etmesine
karşı
beyazın
tek
savunma
kuvvetiydi.
Ayrıca
bu
feda
sonrasında şah temposu da siyahta
kalıyordu.
Beyaz macera filmlerindeki heyecanı
bizlere her hamlede hissettirdiği şah
manevrası ve kale fedasıyla kendi
şahını güvene alarak açıkta kalmış
şaha saldırı organize etmek için
zaman kazanmaktadır ve kale
gerideyken gerçekleştirdiği kombine
hücumlar sayesinde sadece vezir ve
piyonu ile hasmını içinden çıkılmaz
bir mat ağına sokmaktadır.
Şimdi
bu
inceleyelim.

eşsiz

karşılaşmayı

Denis Khismatullin
(2653)

Pavel Eljanov
(2727)

Aksi takdirde Beyaz 46. c7 ile piyonu
vezire terfi ederdi.
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46.♕e7+
Beyaz düşünmek
kazanmaya çalışıyor.

için

zaman

46...♚h6 47.♕f8+ ♚g5 48.♕xf7!
İnanılır gibi değil ama gerçek, Beyaz

Bu durumda akıllara Beyazı büyük
işkencelerle karşılaşacağı çok güç bir
mücadelenin beklediği gelmektedir.
Ancak Beyaz ansızın sihirli bir
dokunuş ile her şeyi tersine
çeviriyor.

şimdi 49. ♕f4+ ♚h5 50. g4+ ile
oyunu bitirmeyi tehdit ediyor.
Hamlenin temposuz bir şekilde
siyaha geçtiği bu durumda siyahın
kurtulması
imkansız.
Siyahın
fazladan bir kalesi ve çok güçlü bir
geçer
piyonuna
karşı
beyaz
saldırabileceği yegâne taşlar olan
vezir ve piyonlarla zafere ulaşacak ve
siyahın savunması yok.
48...♜f6 49.f4+ ♚h6 50.♕xf6 ♛e2
51.♕f8+ ♚h5 52.♕g7

44.♔g1!!
Gerçekten de inanılmaz bir hamle!
Beyaz saldırı altındaki kalesini
kaçmadığı gibi kalenin alınması
sonrasında siyaha bir kiş temposu da
veriyor.
44...♛xd1+ 45.♔h2 ♜xc6

Tehdit 53. ♕xh7⌗
52...h6 53.♕e5+ ♚h4 54.♕f6+
♚h5 55.f5 gxf5 56.♕xf5+ ♚h4
57.♕g6 1–0
Siyah 58. ♕xh6 ♛h5 59. g3#
tehdidine karşı yeterli savunması
kalmadı.
Hiç şüphesiz 44. ♔g1!! hamlesi
2015'in en iyi ve en yaratıcı
hamlesidir.
Bazıları
bunu
Mitrofanov'un
celbetmesi
ile
kıyaslasa da bu kendine has bir
taktik vuruştur ve Mitrofanov'un
celbetmesinden çok daha etkileyici
bir hamledir.

