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A

Soru: Aﬂa¤›daki pozisyonda iki hamlede mat
matematiksel olarak mümkün müdür?
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Hamle beyazda ve beyaz iki hamlede mat edecek... Pozisyona bir oyunun devam› gibi bakacak
ve daha önce oynanm›ﬂ bütün hamlelerin kurallara uygun oldu¤unu varsayaca¤›z.
Beyaz›n tek ﬂans›n›n önce 1. K × d7 oynamak,
arkas›ndan 2. Vb8 ile mat etmek oldu¤u çok belli.
Ama bu, ancak siyah rok hakk›n› kaybetmiﬂse
mümkün olabilir, çünkü siyah rok yapabilirse 1…
0-0 ile iki hamlede mat› önler. Demek ki siyah›n rok
yapma hakk›n› kaybetti¤ini kan›tlamal›y›z.
Teorem. Ancak siyah rok yapma hakk›n› kaybetmiﬂse yukardaki pozisyona eriﬂilebilir.
Kan›t: Siyahlar›n rok yapma hakk›n›n hâlâ oldu¤unu, yani siyah ﬂahla h8’deki siyah kalenin bu

ana kadar yerinden k›m›ldamad›¤›n› varsay›p bir
çeliﬂki elde edece¤iz. Kan›t›m›z birkaç aﬂamadan
oluﬂacak.
1. e5’te duran beyaz vezir oyunun baﬂlang›c›ndaki vezir olamaz, bir piyonun terfisiyle oluﬂmuﬂ bir
vezir olmal›. Belli ki ‘orijinal’ vezir hiç gün ›ﬂ›¤› göremeden baﬂlang›ç karesi olan d1’de esir al›nm›ﬂ.
2. Ancak h2 piyonu vezire terfi etmiﬂ olabilir.
3. h2 piyonu a7’den geçerek vezir ç›km›ﬂ olamaz çünkü bir piyon h2’den a7’ye gidemez. Demek ki h2 piyonu ya c7’den ya da e7’den geçerek
vezire ç›km›ﬂ olabilir.
4. h2 piyonunun e7’den geçerek vezir ç›kt›¤›n›
varsayal›m. Bu piyon e7’den sonra e8’e gitmiﬂ olamaz çünkü e8’de hiç yerinden k›m›ldamam›ﬂ olan
siyah ﬂah var. E¤er h2 piyonu d8 ya da f8’den vezir ç›km›ﬂ olsayd›, o zaman siyah ﬂah çekerdi ve ya
siyah ﬂah ya da h8’deki kale mecburen yeni
oluﬂmuﬂ beyaz veziri yerdi ve biz de ﬂu anda e5’te
duran bir beyaz vezir göremezdik.
5. Demek ki h2 piyonu c7’den geçerek vezir
ç›km›ﬂt›r. h2’den c7’ye gelmek için, beyaz piyon sola do¤ru beﬂ çapraz ad›m atm›ﬂ olmal›: h2-g3-f4-e5d6-c7. Bu da ancak taﬂ yiyerek olabilir. Siyahlar›n
alt› taﬂ› eksik (bir piyon, iki at, iki fil ve bir vezir).
Ama h2’den c7’ye sürekli siyah kareler üzerinde seyahat eden h2 piyonu siyahlar›n beyaz kareler üzerinde seyahat eden c8 filini alm›ﬂ olamaz. Demek ki
h2 piyonu h2’den c7’ye giderken siyahlar›n iki at›n›, iki filini ve a7 piyonunu alm›ﬂ olmal›.
(Hemen akla ﬂu soru geliyor: Siyahlar›n h2 piyonu beyazlar›n a7 piyonunu nas›l alm›ﬂ olabilir?
h2 piyonu a7 piyonunun kendisini alamaz elbette,
karﬂ›laﬂmalar›na imkân yok. a7 piyonu beyaz atlardan birini alarak a sütunundan b sütununa geçmiﬂ
olmal› ve daha sonra beyazlar›n baﬂlang›çta a1’de
bulunan kalesini b3-a2 hamlesiyle alm›ﬂ olmal›.
Daha sonra da h2 piyonuna yem olabilmek için vezire ya da ata dönüﬂmüﬂ olmal›.)

* T›p doktoru.
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6. Alacak baﬂka taﬂ kalmad›¤›ndan, h2 piyonu
vezire dönüﬂmek için c7’den sonra c8’e ç›km›ﬂt›r.
(Demek ki siyahlar›n c8’deki fili beyaz at ya da beyaz vezir taraf›ndan daha önce al›nm›ﬂ.)
7. ﬁimdi h2 piyonu vezire dönüﬂmüﬂ olarak
c8’de. Ama beyazlar siyahlara ﬂah çekmiﬂ olamaz
çünkü siyah ﬂah›n yerinden oynamad›¤›n› varsay›yoruz. Demek ki c7-c8(V) hamlesinden hemen önce d8’de ya siyah kale ya da beyaz at var. Ama beyaz at olamaz. ﬁu nedenden: Beyaz at o anda d8’de
olsayd› daha sonra oradan ç›k›p ﬂu anda bulundu¤u c5’e gelmeliydi, ki bu da ancak c6 ve e6’n›n boﬂ
olmas›yla mümkün olabilir. Ama h2 piyonunun
vezir ç›kmas›na olanak tan›mas› için c7 piyonu zaten c6’ya gelmiﬂ. Yani c6 dolu. f8’deki filin, h2 piyonu taraf›ndan yenilebilmek için yuvas›ndan ç›kmas› gerekti¤inden e7-e6 hamlesi o zamana kadar
yap›lm›ﬂ olmal›. Demek ki d8 karesinde beyaz at
de¤il siyah kale vard›r. Yandaki ﬂekilde c7-c8(V)
hamlesinden hemen sonraki varsay›msal pozisyon
görünüyor. Ama dikkat, bu aﬂamada beyaz at ve
siyah kale gösterildikleri yerde olmayabilirler.
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8. Dolay›s›yla beyaz›n c7-c8(V) hamlesinden
hemen sonra siyah›n oynam›ﬂ olabilece¤i yaln›zca
iki taﬂ vard›r: ﬂah ya da h8 kalesi. Bu iki hamle de
siyahlara rok hakk›n› kaybettirir.
■
Dolay›s›yla 1. … 0-0 kural d›ﬂ›d›r. Beyaz K×d7
ve Vb8 ile iki hamlede mat eder. ♣

Retrograd Analiz Sorusu

En ‹yi Hamle

Karl Fabel, Fairy Chess Review, 1939

MD-2005-III-2. Botvinnik - P. Sharov, Leningrad 1928.
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Soru: S›ra beyazlarda. Beyazlar
rok yapabilir mi?
Yan›tlar›n›z› 30
Nisan 2006 tarihine kadar ceflek@istanbul.edu.tr adresine yollay›n.
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En ‹yi Hamle
MD-2005-III-1.
Botvinnik - P.
Sharov, Ragozin
1927.
Soru. S›ra beyazlarda. En iyi
hamleyi bulun.
Yan›t: Fb4!
Analiz: Kolay!
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Soru: S›ra beyazlarda. En iyi hamleyi bulun.
Yan›t: Af6+.
Analiz. Siyahlar›n g8 piyonu açmazda, at›
alamaz. Siyah vezir de at› alamaz yoksa c7’deki
kale ve ard›ndan bir piyon gider. ﬁg8-h8 olas›l›¤›nda ise Ae8 hamlesi hem mat tehdidi veriyor
hem de kaleyi tehdit ediyor; dolay›s›yla vezir at›
almak zorunda. O zaman da beyaz vezir kaleyi
al›r, daha sonra da a7 piyonunu. Bu hamle beyazlara oyunu kazand›r›r.

