
Japonca olan bu sözcük, tepsi (tabak) anlamına gelen "bon" ve bitki
anlamına gelen "sai" sözcüklerinden türetilmiştir. Saksıdaki ağaç
veya bitki anlamına gelir. Bonsai sanatı Japonya'ya 7-9.
yüzyıllarda Çin'den gelmiştir.
 
Minyatür bir ağaç türü olan bonsai ağaçlarının bakımı son derece
zordur. Sürekli ilgi isteyen bir bitki türü olmasından dolayı ihmale
gelmez. Bonsai yetiştirmek biraz bahçecilik bilgisi ve sabır da
gerektirir.
 
Bonsai yetiştirmek aynı zamanda yaşayan ağaçlara duyulan saygıyı
ve bu ağaçların yaşamasını konu alan bir sanattır. Bonsailer
minyatür olmalarına rağmen çevremizde gördüğümüz ağaçlardan
hiçbir farkları yoktur. Özenle seçilen ağaç dalları, budanarak ve
ilgiyle yetiştirilerek minyatür ağaç görünümü kazanır. 

Go’ya ne zaman başladın? 
 
3,5 yaşımda Go oynamaya başladım, o
zamanlar çok küçüktüm ve Go’yu
sevdiğim için oynamaya devam ettim.
 
Neden Go oynuyorsun? 
 
Go tahtasına odaklanınca o an kafanda
diğer düşüncelere yer kalmıyor. Sonra
maçları kazanınca mutlu oluyorum.
Kaybedince yeni şeyler öğreniyorum.
Tabii İstanbul Go Okulu'nda kurduğum
arkadaşlıklar da benim için önemli.
 
Şimdiye kadar katıldığın Go
etkinlikleri içerisinde en çok
sevdiğin hangisiydi? 
 
Japon Bahçesi Turnuvası var. Orası
ortam olarak sanki Japonya’da Go
oynadığımı hissettiriyor.
 
Go’yu tavsiye eder misin? Neden?
 
Go’yu tabii ki tavsiye ederim. Eğer
kendinizi dikkat açısından geliştirmek
istiyorsanız Go keyifli bir oyun. Ben de
ilerde Japon ve Uzak Doğulu
oyuncularla Go oynamak istiyorum,
hatta Uzak Doğu'da Go eğitimime de
devam etmek isterim.
 
Tayga'nın 3,5 yaşından 11 yaşına
kadar Go oynarken çekilmiş
fotoğrafları yanda yer alıyor. >>>

GO GAZETESİ
Çocuklar ve Yetişkinler İçin İstanbul Go Okulu Bülteni

B İR  G O  O Y U N C U S U :  
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Bonsai: Saksıdaki Sanat
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Kiai: Savascı Ruh
Kiai Japonca bir Go terimidir. Cesur bir şekilde rakibinin planına karşı

çıkmak ve kendi planlarını uygulamak anlamına gelir. Sıklıkla “Savaşçı

Ruh” olarak da tercüme edilir. Genel olarak pozitif bir çağrışımı vardır.

Zaman zaman “kiai” özelliği taşıyan tek bir hamle için de kullanılabilir. 

 

Eğer bir oyuncu “kiai”de rakibinden daha iyi ise“kiai-gachi” (kiai’de

kazanan), daha kötü ise “kiai-make” (kiai’de kaybeden) olarak tarif edilir.  

 

Yandaki örnek Cho Chikun’un (beyaz) Kato Masao’ya (siyah) karşı oynadığı

17 Ocak 2002 tarihli maça aittir. Cho beyazın yuvarlak işaretli “iğneleme”

hamlesine basit bir hamleyle yani “a” ile taşlarını birbirine bağlayarak

yanıt vermemiş ve “1” noktasına oynayarak “kiai” karakteri göstermiştir.

Bu yılın belki de bizim açımızdan en değerli etkinliği

öğrencilerimizin de katıldığı ve 20 Temmuz - 4 Ağustos

arasında Brüksel'de gerçekleşen Avrupa Go Kongresi'ydi.

Turnuvanın ana etkinliği olan Avrupa Go Şampiyonası'nı ise

namağlup olarak birinci bitiren Rusya'dan Ilya Shikshin (3p)

oldu. Gençler turnuvasında ise öğrencimiz Matias

Kumbaracıbaşı kendi klasmanında yaptığı tüm maçları

kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

 

Yazıların tamamı ve kaynakça: gookulu.com/go-gazetesi-14

2019 yılı Avrupa Grand Prix finaliyle başladı. Finale 2018
yılı boyunca çeşitli Grand Prix turnuvalarında en çok
puan toplayan oyuncular katılabildi. 24-27 Ocak'ta Çek
Cumhuriyeti'nin Olomouc kentinde gerçekleşen finalde
Rusya'dan Ilya Shikshin (3p) birinci, Slovakya'dan
Pavol Lisy (2p) ise ikinci oldu. 
 
Avrupa'nın 10.000 euro para ödülü ile en prestijli
etkinliği sayılan Grand Slam turnuvası Berlin'de 25-28
Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Polonya'dan Mateusz
Surma (2p) birinciliği alırken Ukrayna'dan Artem
Kachanovskyi (2p) ikinci sırayı aldı.
 
2017 yılından itibaren 2 yılda bir düzenlenen Avrupa
Profesyonel Oyuncu Seçmeleri'nde bu sene başarıya ve
profesyonel oyuncu unvanına Fransa'dan Tanguy Le
Calvé (6d) erişti. Turnuva Strasburg'da 16-19 Mayıs
tarihlerinde gerçekleşti.
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2019'da Go'da Avrupa'da neler oldu?
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