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Örnek Çözüm

Slalom

Her kareye çapraz bir çizgi çizin. Sayılar 
o çembere değen çapraz çizgi sayısını 
göstermektedir. Çapraz çizgiler kapalı 
bir alan oluşturmamalıdır.

Bilyeler

Diyagramlardaki boş hücrelerden bazı-
larına bilye yerleştirerek, her okun tam 
olarak bir bilyeyi göstermesini ve her 
bilyenin tam olarak bir ok tarafından 
gösterilmesini sağlayın. Bilyeler birbi-
rine çaprazdan da olsa değmemelidir. 

Diyagramın dışındaki sayılar, o satırda 
ya da sütunda bulunan bilyelerin sayı-
sıdır.
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Diyagram 1

Rahattı, çünkü kazanaca-
ğını biliyordu. Aslında raki-
binin yapabileceği çok az 
hamle vardı. Örneğin Mı-
zıkçı f1’deki filini oynasa he-
men 2. Vxg2 ile mat edecek-
ti. H7’deki piyonu durdur-
makla görevli atın ise h8 ve 
g6 (ya da f7) arasında mekik 
dokumaktan başka seçene-
ği yoktu. O halde tek yapma-
sı gereken şahını siyah ata 
yaklaştırarak onu etkisiz ha-
le getirmekti. Ama bu ara-
da kendisinin de çok dikkatli 
olması gerekiyordu: Eğer şa-
hını beyaz bir kareye oynar-
sa (örneğin a2) f1’de pusuda 
bekleyen fil c4’ten şah çeker 
ve ardından f2 piyonu vezir 
çıkardı. Ya da veziri g2’nin 
kontrolünü bırakırsa yine fil 
f1’i terk eder ve f2’deki pi-
yonun önü açılırdı. Aslında 
Irmak’ın da tek hareketli ta-
şı şahıydı, onu da yalnızca si-
yah kareler üzerinde hareket 
ettirebilirdi. Sanki bir mayın 
tarlasından geçirirmiş gibi.

Hesabına göre oyunun muh-
temel seyri şöyle olacak-
tı 1...Ag6 2. Şb2 Ah8 3. Şc3 
Af7 4. Şd4 Ah8 5. Şe5 Ag6+ 
6. Şf6 Ah8 7. Şg7 ve beyaz 
kazanır.

Irmak, işte böyle bir durum-
da keyifli bir şekilde Mızık-
çı’nın hamlesini bekliyordu. 
Gelgelelim dakikalar geç-
ti ve Mızıkçı bir türlü ham-
lesini yapmadı. Oyuna ilgi-
siz bir halde, pencereden dı-
şarı bakıyor, ikide bir cep te-
lefonundaki mesajları kont-
rol ediyor, hatta sıkılmış gö-
rünerek uykulu uykulu esni-
yordu. Irmak en nihayet da-
yanamayıp “Hadisene!” di-
ye bağırdı. “Sıra sende! Niye 
hamleni yapmıyorsun?” Mı-
zıkçı, yapmacık bir şaşkınlık-
la “Ne! Sıra bende mi?” diye 
karşılık verdi. “Hayır, sıra asıl 
sende! Şu işe bak, ben de bu-
rada saatlerdir senin ham-
le yapmanı bekliyordum.” 

Mızıkçı’nın inadını kıra-
mayacağını bilen Irmak’ın 
onunla tartışarak vakit kay-
betmeye niyeti yoktu. İçin-
den “Hamle sırası ben-
de olsa ne fark eder ki” di-
ye geçirdi, “Hatta daha iyi, 
oyun bir hamle daha kısa 
sürer.” Ne büyük bir hata 
yaptığının farkında değildi. 

“Peki, senin dediğin gibi ol-
sun.” dedi ve hamlesini yaptı. 
1. Şb2 Ag6 2. Şc3 Ah8 3. 
Şd4 Ag6

Irmak duraladı. Bir şeyler 
ters gidiyordu. İlk başta he-
sapladığı gibi şah e5 karesi-
ne ulaşamıyordu. “Olsun” 
diye düşündü, “ben de başka 
yoldan şahımı yaklaştırırım”.
4. Şe3 Ah8 5. Şf4 Af7!

Irmak’ın başından aşağı kay-
nar sular boşaldı. Şah siyah 
kareler üzerinde hareket et-
tiği sürece hangi yolu seçer-
se seçsin atın onun yolunu 
keseceği açıktı. Anlaşılan 
hamle sırasının değişmesi-
nin her şeyi alt üst edeceği-
ni Mızıkçı önceden hesapla-
mıştı. Bu arada Mızıkçı “Be-
ra-ber-lik! Be-ra-ber-lik!” di-
ye tempo tutuyordu. “Hiç 
bir şey elde edemezsin! Be-
ni oyalama!”
 
Irmak kendini toparlayarak 
düşünmeye devam etti. Ah, 
şahını beyaz bir kareye oy-
nayabilseydi her şey ne ka-
dar güzel olacaktı! O zaman 
6. Şf5!? Ah8 7. Şf6 ile kazanır-
dı. Ama nafile! Çünkü eğer 
şah f5’e giderse Mızıkçı’nın 
fili de yerinden fırlar, d3’ten 
şah çekerdi. Hatta şah hangi 
beyaz kareye giderse gitsin 
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Uzun zamandır 
uğramadığımız satranç 

kulübümüzdeyiz. 
Ezeli rakipler 

Irmak ve Mızıkçı yine 
karşı karşıya. 

Beyazlarla oynayan 
Irmak hamlesini yeni yapmış, 

sakince Mızıkçı’nın 
hamlesini bekliyordu

(Diyagram 1). 
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fil şah çekmenin bir yolunu 
buluyordu. Acaba filin ula-
şamadığı bir beyaz kare yok 
muydu? Sonra birden gözle-
ri parladı Irmak’ın. Mızıkçı’yı 
“Şamatayı kes!” diye azarla-
dıktan sonra hamlesini yap-
tı. Oyun şöyle sürdü: 6. Şe3 
Ah8 7. Şd4 Af7 8. Şc5 Ah8 
9. Şb6 Af7 10. Şa7 Ah8 
11.Şa8!!

Diyagram 2

Şah beyaz bir kareye gidin-
ce Mızıkçı’nın da eli hemen 
filine gitti. Ama eli havada 
kaldı, çünkü a8’deki şaha fi-
lin şah çekebileceği bir ka-
re yoktu! Yüzü asıldı, renk-
ten renge girdi. Ama yine 
de çıkmadık candan ümit 
kesilmez ilkesiyle, mat ola-
na kadar oynamaya devam 
etti: 11...Ag6 12. Şb8 Ah8 
13. Şc7 Af7 14. Şb6 Ah8 
15. Şc5 Ag6 16. Şd4 Ah8 
17. Şe5 (Şah savunmayı de-
liyor!) Ag6+ 18. Şf6 Ah8 19. 
Şg7 Ag6 20. h8=V Axh8 
21. Şxh8 Ag3 22. Vxg3 ve 
ardından 23. Vxg2 mat! 
Irmak, ne diyeceğini me-
rak ederek hilesi boşa çıkan 
Mızıkçı’ya baktı...

*  *  * 

Sevgili okurlar, Irmak ve Mı-
zıkçı’nın oyununda ortaya 
çıkan durum (Diyagram 1) 
aslında ünlü Rus etütçü Vi-
tali Chekhover’e (1908-1965) 
ait bir kurgu (Schachmaty 
v SSSR, 1937, İkinci Ödül). 
Satranç tahtasının geomet-
rik özelliğinden ustaca ya-
rarlanılmış. Şah, siyah filin 
ulaşamadığı tek kare olan 
a8’e giderek üçgen ma-
nevrası (triangulation) yapı-
yor (a7-a8-b8 hamle dizisi) 
ve bu sayede tempo kaybe-
derek siyahı zugzwanga dü-
şürüyor. A8 karesi, gerçek-
ten de bu etüdün yıldızı ve 
Rus satranç literatüründe 
altın kare ismiyle tanınıyor.

Üçgen manevrasına gelin-
ce. Pratikte özellikle piyon 
finallerinde bu manevrayı 
bilmek hayati önem taşıyor. 
Aşağıda öğretici bir örnek 
var (Diyagram 3). 

Diyagram 3

Sıra beyazda.

Tamamen dengeli bir pozis-
yon gibi görünse de burada 
beyaz kazanır. Ama acele et-
memeli: 1. Şf5?? Şd4! 

Ve beyaz zugzwangda.

Kazanayım derken oyunu 
kaybeder. Yolu bir hamle 
uzatarak, yani üçgen ma-
nevrası yaparak f5’e ulaş-
malı. Doğru devam yolu 1. 
Şf6! olmalı: 1... Şd4 ve işte 
şimdi 2. Şf5! Pozisyon ay-
nı, ama bu kez siyah zugz-
wangda. Bu basit pozisyon-
da dahi bir incelik var: Be-
yazın g5 karesinden geçe-
rek aynı manevrayı yapma-
sı felaketle sonuçlanır çün-
kü bu siyah şaha kendi üç-
genini yapma fırsatı verir: 1. 
Şg5?? Şd3!! 2. Şf5 Şd4 ve si-
yah kazanır. 

ABD’li ünlü kurgucu Willi-
am Shinkman (1847- 1933) 
kurduğu problemlerle sat-
ranç tarihine adını yazdır-
mıştır. Ama az sayıda ol-
makla birlikte etüt de kur-
muştur. Aşağıdaki kurgu-
sunda üçgen manevrasının 
bir uygulaması var. 

Diyagram 4

William Shinkman
Detroit Free Press, 

1881
Beyaz kazanır.

Diyagram 4’teki pozisyon-
da eğer sıra siyahta olsay-
dı beyaz kolayca kazanırdı. 
Örneğin 1... b5 2. Fc7 mat 
ya da 1... d2 2. Şc2 d1=V+ 3. 
Şxd1 Fd2(e1) 3. Şxd2(e1) b5 
4. Fc7 mat. Ama ne çare ki 
sıra beyazda. Kazanmak bu-
rada da ancak bir şah yürü-
yüşü ile mümkün: 

1. Şc1 Fe1 2. Şb2 (2. Şb1 
Fc3! 3. Şa2?? d2 ve kazanan 
siyah olur. Diğer yandan 3. 
Şc1 Fe1 4. Şd1 Fc3! Beyaz 
hiçbir şey elde edemeden 
başa dönülmüş olur.) Fd2 
3. Şa2! (d3’teki piyonun fil-
le bloke olmasından yarar-
lanıyor.) Fe1 4. Şa1! Fc3+ 
5. Şb1! (İşte oldu. Şa2-a1-
b1 hamleleriyle beyaz üç-
gen manevrasını tamam-
ladı. Fd2 6. Şb2 Fe1 7. Şc1 
Fc3 8. Şd1! 
 
Taşları satranç tahtanıza di-
zip de bu hamleleri yapar-
sanız Diyagram 4’teki duru-
mun ikinci kez ortaya çıktı-
ğını göreceksiniz. 

Peki, sekiz hamle süren bu 
uzun manevra sonunda be-
yaz ne elde etti? 

Hamle sırasını siyaha geçi-
rerek onu zugzwanga dü-
şürdü! 

Şimdi siyah ne oynarsa oy-
nasın beyaz yukarıda anla-
tıldığı şekilde kazanacak.

*  *  * 
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Diyagram 5

Vitali Chekhover, 1937
Beyaz  kazanır 

(Chekhover’in bu yazıdaki etüdüne 
göre çok daha kolay bir etüt).

Diyagram 6

Tivadar Kardos 
Parallelé 50, 1950
İki hamlede mat

Diyagram 7

William Shinkman
Detroit Free Press, 1882

Üç hamlede mat

Diyagram 8

Frank Healey
Chess Monthly, 1885

Birinci Ödül
İki hamlede mat

1. Ka6! (bekleme hamlesi)
1...Va7(a8, b7) 2. Vd6 mat

1... Vc7(d6) 2. Vxc7(d6) mat
1...Ve5! 2. Ae2 mat
1...F≈ 2. Vxb8 mat
1...A≈ 2. Fg3 mat

1...Şe5 2. Ad3 mat  

Diğer bekleme denemeleri 
işe yaramaz. 

Örneğin 1. Kb4? Va8+; 
ya da 1. Şb2? Ve5! 2. Ae2 

mat??? (at açmazda).

Diyagram 9   
Otto Wurzburg

The Atlanta Journal, 1939
İki hamlede mat

Sıra siyahta olsaydı beya-
zın mat hamleleri hazırdı: 
1...h6(h5) 2. Vxg6 mat; 1...
Kg7(g5, g4) 2. Vxg7(g5, g4) 
mat; 1...Kxg8 2. Kxg8 mat; 
1...h3 2. Af5 mat; 1...f3 2. 
Kxf3 mat; 1...A≈ 2. Ae2 mat. 
Buna kurulu oyun (set 
play) deniyor.

Ancak beyaz bu hazır mat-
ların hepsini koruyacak 
bir bekleme hamlesi bula-
mıyor. Beklenmedik anah-
tar hamle 1. Ka8! problemi 
çözüyor: 1...f3 2. Vb8 mat! 
Bristol teması! Diğer mat-
lar değişmeden kalıyor.

Diyagram 10

Louis H. Jokisch
The Nashville Daily American, 

1888
Üç hamlede mat

1. Va8! Vezir siyah şahtan 
olabilecek en uzak noktaya 
gidiyor.1...e4 2. Va3! Şe5 3. 
Vd6 mat; 2...g3 3. Vxg3 mat; 
2...e3 3. Vxe3 mat; 1...g3 2. 
Vg2 e4 3. Vxg3 mat. Para-
doksal anahtar hamlesiyle 
unutulmaz bir problem.
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Vitali Chekhover
 (1908-1965) 

William Shinkman 
(1847-1933) 

Otto Wurzburg
(1875-1951)

Bu yazıda 
bir kurgusunu sunduğumuz 

Shinkman’ın yeğeniydi.
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