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Botvinnik’in özyaﬂamöyküsü Achieving the
Aim (Amaca Ulaﬂ›rken) ad›yla ‹ngilizceye çevrilmiﬂtir (ISBN 0-08-024120-4).

Satranç, analiz sanat›d›r.
Botvinnik
lk Rus dünya satranç ﬂampiyonudur. 1957-58 ve
1960-61 d›ﬂ›nda 1948’den 1963’e kadar 13 y›l
boyunca dünya ﬂampiyonlu¤u unvan›n› elinde
tutmuﬂtur. ‹kinci Dünya Savaﬂ› yüzünden turnuvalar ertelenmemiﬂ olsayd› dünya ﬂampiyonlu¤unu
1940’ta Alekhine’den alaca¤›na inananlar vard›r.
12 yaﬂ›nda ö¤rendi¤i satranc› bir akademisyen ciddiyetiyle ve
disipliniyle oynard›.
E¤lence için satranç oynad›¤› görülmemiﬂtir.
Botvinnik’e kadar, maç
öncesi psikolojik haz›rl›¤a ve maç sonras›
analize satrançta çok
önem verilmezdi. Sigara kullanmamas›na karﬂ›n, konsantrasyonunu art›rmak için özellikle tiryakilerin bol oldu¤u turnuvalara kat›l›rd›. Spora da özel önem verirdi.
‹lk kez 14 yaﬂ›nda, meﬂhur Capablanca’y›, üstelik dünya ﬂampiyonu oldu¤u günlerinde, simültane bir oyunda yenmesiyle satranç dünyas›n›n dikkatini çekmiﬂtir. 15 yaﬂ›nda Sovyetler’in en iyi
oyuncular›ndan biriydi. 19 yaﬂ›nda da Sovyetler
Birli¤i ﬂampiyonu olmuﬂtur.
1970’te Botvinnik turnuvalara kat›lmaktan
vazgeçip kendisini bilgisayar satranc›na verdi. Bilgisayarlar daha iyi satranç oynayabilirler mi sorusuna, ﬂöyle yan›t vermiﬂtir: “Evet ama satranç hâlâ daha oynanacak. ‹nsanlar otomobili, uça¤› icat
ettiler ama gene de 100 ve 1000 metre koﬂu yar›ﬂlar› yap›l›yor.

‹

* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü 2’inci s›n›f ö¤rencisi.
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Botvinnik, k›sa k›sa
• 1930’larda, Sovyetlerde özel kiﬂilerin arabalar›n›n olmas› son derece enderken, Sovyet hükümeti Botvinnik’e bir araba hediye eder. Bunun
yan›nda da ayda ﬂu kadar litre benzin alabilece¤ine dair yaz›l› bir belge... J. V. Stalin imzal›!
• ‹nançl› bir komünist olan Botvinnik’in,
Boris Yeltsin zaman›nda Rus satranç federasyonundaki etkisi azalt›lm›ﬂt›r.
• Botvinnik, Sovyetler Birli¤i-Hollanda Satranç Birli¤i’nin baﬂkan›yd›. Hollanda’n›n daveti
üzerine pasaport ve vize almak için Spor bakan›na gider. Bakan kendisine dokümanlar›n›n incelenece¤inin söylemesi
üzerine Botvinnik, “Yar›n saat 12’de pasaportumu ve vizemi almak üzere buraya gelece¤im.
E¤er haz›r de¤illerse derhal bir bas›n toplant›s›
yap›p Sovyet Satranç Federasyonu’ndan istifa etti¤imi aç›klayaca¤›m!” Ertesi gün saat tam 12’de
pasaportu ve vizesi haz›rd›...
• Botvinnik’e bir gün en yak›n 10 arkadaﬂ›
sorulur. Botvinnik 10 arkadaﬂ› aras›na annesini
ve Kasparov’u da ekler. Bir gün bir satranç turnuvas›nda hakem olan Kasparov bir anlaﬂmazl›k
karﬂ›s›nda kendi vicdan›n›n sesini dinleyerek Botvinnik aleyhine bir karar verir. O günden sonra
Botvinnik bir daha Kasparov’la konuﬂmaz.
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M. Botvinnik – L. Portish, Monaco 1968
‹ngiliz aç›l›ﬂ›
1- c4
‹ngiliz aç›l›ﬂ› olarak bilinen bu aç›l›ﬂla hedef d5
karesine ve c hatt›na hakim olmakt›r.
1- ... e5
Baﬂka olas›l›klar: 1- ... c5 ya da 1- ... Af6. Siyahlar›n yapt›¤› hamle, görülece¤i üzere aç›k bir
oyuna olanak veriyor.
2-Ac3 Af6
3- g3
Beyaz filini g2 karesine ç›karmay› hedefliyor.
Böylece fili h1*a8 uzun menzilini tutacak ve d5 karesine bask›y› art›racak.
3- ... d5
Siyah önemli d piyonunu vererek at›n› d5 karesine oturtmay› ve böylece taﬂlar›n›n etkisini art›rmak istiyor. Di¤er bir devam yolu 3- Fb4 4- Af3
Ac6 olabilirdi.
4-cud5 Aud5 5-Fg2 Fe6
6-Af3 Ac6
7- 0-0 Ab6
8-d3 Fe7
9-a3 a5
Her iki taraf da geliﬂimini tamamlam›ﬂ durumda. Siyah son yapt›¤› hamleyle beyaz›n b4 hamlesini engelliyor.
10- Fe3 0-0 11- Aa4 AuA 12- VuA Fd5
Siyah filini d5’e gelerek filleri k›r›ﬂmak istiyor.
13-Kfc1 Ke8 14- Kc2
Botvinnik kaleleri c hatt›nda çiftlemek istiyor.

14- ... Ff8
Siyah filini savunmaya çekiyor ve kalesinin
önünü aç›yor.
15- Kac1 Ab8?
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Beyaz kale c7 piyonunu al›rsa 7’inci yatayda
s›k›ﬂ›r. Botvitnnik t›nmay›p al›yor. Vd7, Kb8, h6
gibi hamleler daha tatmin edici olurdu.
16- Kuc7 Fc6 17- K1uc6! buK 18-Kuf7!!
‹kinci kale fedas›... Durum yukardaki gibi. Siyahlar sunulan kaleyi hakl› olarak kabul etmiyor
ama art›k durumu kurtarmas› zor.
18- ... h6
19-Kb7 Vc8 20- Vc4+ ﬁh8
21-Ah4 VuK 22- Ag6+ ﬁh7 23- Fe4 Fd6
24- Aue5+ g6 25- Fug6 ﬁg7 26- Fuh6+ Terk

En iyi hamleyi bulun
MD-2005-III-1. Botvinnik - Viacheslav
Ragozin, Leningrad 1927.

MD-2005-III-2. Botvinnik - P. Sharov, Lenin-grad 1928.
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