Vachier-Lagrave'in
Topalov zaferi

Umut
Sayman

Maxime Vachier-Lagrave harika bir açılış hazırlığı sonrasında Topalov'u temiz bir oyun ile yendi.
Beyazın mükemmel bir zamanlama ile hazırlamış olduğu e6 yarması sonrasında Siyahlar oyun
sonunda taşları koordine etmeyi hiç bir şekilde başaramadı. Bu da Eski Dünya Şampiyonu Topalov'un
sonunu getirdi.
beklenilmeyen güçlü bir hamleye
sahip.
18.e6!!
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7. sıranın muhafızının yolunu
kesmeyi amaçlayan bu hamle oyunu
karmaşık bir hale sokuyor.
18...♝xe6
Siyah eğer 18...fxe6 hamlesini
seçseydi, Beyaz önce baskı altındaki
atını siyah piyonu baskı altına alan
19.♘g5 hamlesini oynardı, Siyah
eğer 19...♝xc2 ile piyon avına
çıkarsa, 20.♖1d2 ♝f5 21.♖d7 ile
beyaz 7. sıraya egemen olurdu,
21...♞e7
22.♗c5
♞d5
hamlelerinden sonra Siyah atı
önemli bir savunma hisarı kurmuş
gibi görünmektedir. Ancak beyaz
hücumdakini inisiyatifi sürdürmek
için 23.♖2xd5! ile kalite feda eder,

Hamle Beyazda

23...cxd5 24.♖xc7 ♜g8 25.♖e7+
♚d8 26.♘f7+ ♚c8 27.♘d6+ ♚d8

Bu
durumda
Siyahlar
doğal
savunma hamleleriyle beyazın dhattındaki
inisiyatifini
ortadan
kaldırarak
oyundaki
dengeyi
korumayı hedefliyor. Beyazlar her
ne kadar d-hattında kalelerini
çiftlemiş ve merkezdekini atıyla
kalesiyle siyahın vezir kanadında
taarruza geçecek gibi görünse de,
bunları siyahların püskürtmesi
pekte zor değilmiş gibi görünüyor.
Ancak
beyazlar
burada
hiç

28.♘xb7+ ♚c8 29.♗d6 hamleleri
sonrasında siyahın direnme gücü
kalmaz. Siyah eğer 7. sıra için ♘d5
ile savunma paktı kurmak isterse,
19...♞e7 Beyaz 20.c4! ile bunun
önüne geçer ve rok hakkını
kaybeden siyahın kaleleri arasında
koordinasyon kurup aktif bir oyun
yakalaması
pekte
mümkün
görünmüyor.

19.♘c5
Beyaz d7'nin savunusunu bertaraf
etmeye çalışarak aynı zamanda b7
piyonuna da saldırıyor.
19...♜h5!?N
Siyah kalesini 5. sıradan oyuna
girerek karşı-oyun arayışlarına
başlıyor.
Siyah her iki tehdidi de 19...♝c8
hamlesiyle önlemeye çalışırsa,
20.♖e4+

♞e7

(20...♚f8??

21.♖d8#) sonrasında sok

edici

21.♘xb7!! ile karşı karşıya kalır,
∆21...♝xb7 22.♗c5 ♚f8 23.♖xe7
ve 7. sıraya iki kale inen beyaz
galibiyet basamaklarını tırmanmaya
başlar.
19...b6 20.♘xe6 fxe6 21.♖d7 ♞e7
22.♖xc7 Eğer siyah 22...♞d5 ile
çatal atarsa, Beyaz bu zor gibi
görünen durumda 23.♖xc6 oynar
ve 23...♞xe3?? 24.♖xe6+ ile çatalı
çatalla karşılayarak bir çok piyon
önde kalır.
20.♘xb7
20.♖e4 daha iyi şanslar sağlardı,
20...♞f8 (Doğal 20...b6'ya 21.♘xe6

fxe6 22.♖xe6+ ♞e7 23.♗xb6!?
axb6 24.♖de1↑ Beyaza güçlü bir
inisiyatif sağlar.) Beyaz burada sinsi
bir fare kapanı kuruyor. 21.♘xb7
♜b5?? (21...♜b8 22.♖b4 ∆ ♘d6+;
♗xa7) 22.♘c5 ♜xb2?? 23.f5±

Tahtada oluşan durumda Siyahın h4
piyonunun uzun süreli bir zayıflık
oluşturduğu ve ♝e6 ile a7
piyonlarının da geleceğinin pekte
parlak
olmadığını
düşündüğümüzde,
siyahın
durumunun hiçte hoş olmadığını
söyleyebiliriz.

20...♜d5

23...c6 24.♖d4

19...♜h5'in fikri 20... ♜b5 olması
gerekirdi, Nedendir bilinmez ama

Tipik bir manevra.

Topalov

24...♝c8 25.♖a4

20...♜b5

hamlesini

oynamıyor, Belki 21.♘d8 ♜xb2
22.♘xc6 sonrasındaki 23. ♖d8 ile
oluşan mat fikrinden çekinmiş
olabilir. Bu fikre doğal 22...f5 ile
karşı durulabilinirdi, ancak 23.♖4d3
♜xa2

(23...♜xc2??

24.♘d4±)

24.♘d4 ♝d7 25.♖c3 ♜c8 26.♖c5
Beyaza güçlü bir inisiyatif sağlardı.
21.b3 ♜b8 22.♖xd5 cxd5 23.♘c5

Beyaz siyahın piyon zayıflıklarına
saldırarak siyah tasları kötü
durumlara yerleştiriyorlar.
25...♜a8 26.c4!
Beyaz
stratejik
üstünlüğünü
arttırmak amacıyla siyahın piyon
yapısını çökertmeye devam ediyor.

26...dxc4 27.♖xc4 ♝f5 28.♘b7
♚d7
Aksi halde 29. ♘d6+ ile çatal vardı.
29.♖d4+ ♚c7 30.♘d6 ♝b1
Elbette 30...♝e6?? ile f7–piyonunu
tutmak pekte akıllıca değildir, çünkü
31.f5! ile beyaz çatal atar.
31.♘xf7 ♜e8 32.♔f2 ♝xa2 33.f5
♞f8
Taşları arasında işbirliği kalmayan
siyahın piyonları teker teker
düşüyor.
34.♖a4 ♝xb3 35.♖xa7+ ♚b8
36.♘d6 ♜d8
36...♜xe3?? 37.♖b7++–
37.♖xg7 1-0
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