Topalov, Giri’yi Avlayayım
Derken Avlandı

Umut
Sayman

Elit oyuncuların yer aldığı Londra Satranç Klasiği turnuvasının ilk turunda Eski Dünya
Şampiyonlarından Veselin Topalov, Anish Giri'ye karşı üstün bir durum elde etmiş ve
üstünlüğünü yavaş yavaş arttırırken, zaman sıkışması yaşamaya başladı. Bu da
yetmezmiş gibi Anish Giri müthiş bir taktik tuzak kurarak, Topalov'u alt etmeyi başardı.
Siyahın tamamıyla ümitsiz gibi görünen bu durumdan mucizevî bir şekilde karşı-oyun
çıkarması gerçekten de insanı hayrete düşürüyor.
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Tahtada oluşan bu durumda her ne kadar siyahlar 2. sıradaki ağır
aletleri nedeniyle üstün gibi görünse de Beyazların 32.♗f3
hamlesinden sonra bütün ibreler tersine dönmüş gibi görünüyor.
Nitekim …♜e2'nin her hangi bir hamlesi ♖d1 ile karşılanacak ve
siyahı kötü günler bekliyormuş gibi gözükse de Giri 32...♞e4 ile
yaratıcı bir karşı-oyun başlatıyor. [32...♜ee8?? 33.♖d1 ♛a2
34.♕c3! sonrasında ♕xf6 ve ♖a1 tehditleri siyahın vezirini

Hamle
Beyazda

kaybetmesine yol açacaktır.] 33.♕xa7? Bu hamle sonrasında ♜e2'nin kaçabileceği herhangi bir delik kalmadı. [Eğer beyaz
33.♗xe4 ♜xe4 34.♕xa7 ♛xa5 35.♖a1 ♛e5 36.♕xa6 sonrasında tehlikeli bir geçer piyon kazanmayı seçseydi, siyahların
şaşırtıcı yanıtıyla karşı karşıya kalacaktı. (Beyaz piyonu 36.♖xa6?? ile kazanamaz çünkü 36...♜e1+ 37.♖xe1 ♛xe1+ 38.♔g2
♜d1 ardından gelecek olan ...♛h1 nedeniyle partiyi kaybederdi.) 36...♜e3!! Siyah g3'den kale feda ederek şahın çevresindeki
piyon duvarını havaya uçurma niyetinde. 37.♕xh6 (Elbette 37.fxe3 sonrasında yenen kale beyazın

son yemeği olurdu,

37...♛xg3+ 38.♔f1 ♜d2 ve siyah kazanır) 37...♜xg3+!! 38.fxg3 ♛xg3+ 39.♔f1 (39.♔h1 ♛f3+=) 39...♛f3+ 40.♔g1 (40.♔e1??
♜e8+ 41.♔d2 ♜e2+ 42.♔d1 ♛f1#) 40...♛g3+ ve Siyah sürekli şah çekerek partiyi kurtarır. Beyazın üstünlüğünü
kullanabilmesinin en iyi yolu 33. ♗xe4 ♜xe4 sonrasında 34. ♖d1 ile veziri şişleyerek onu kazanmaktı, ♛xd1+ 35. ♖xd1 ♜xd1+
36. ♔g2 sonrasında oyun büyük ihtimal ile beraberlik ile
sonuçlanırdı ancak bu durumda beyaz pekte baskı altında
kalmazdı.] 33...♞xf2!! 34.♗xe2 ♞xh3+ 35.♔f1 [35.♔g2?
hamlesine karşı, siyah 35...♛xe2+ 36.♔xh3 ♜d2 hamlelerini
oynayarak ♕h5 mat tehdidiyle kazanırdı.] 35...♛d5! Siyah ♛h1
ile mat tehdidinde bulunuyor. Kale geri olan siyahın bir anda
nasılda kazancı elde ettiğini görmek gerçekten de şaşırtıcı.
36.♗h5 ♛h1+ Artık kral çıplak ve hiç bir taşını üstüne giyemiyor.
37.♔e2 ♛g2+ 38.♔e1 ♜e8+ 39.♔d1 ♞f2+ 40.♔c2 ♞e4+
Beyaz terk etti nitekim 41.♔d3 ♛d2+ 42.♔c4 ♜c8+ ve bir
sonraki hamlede mat!

