Satranç Tahtas› Sorular›

atranç güzel bir oyundur. Salt oyun olarak de¤il, oyunun
tahtas› ve askerleri de güzeldir. Örne¤in bir at… Ben at› çok
estetik bulurum. Herkes at› be¤eniyor olmal› ki, at satranc›n simgesi haline gelmifltir. Satranc›n at› m› yoksa keman m› daha güzeldir? Karar veremem, her ikisine de bay›l›r›m.
Askerlerini bir yana b›rak›rsak, satranç tahtas›n›n kendisi
de güzeldir. Banyo ve mutfaklar›m›z› bu güzel biçimle süslemez
miyiz?
Usta zanaatkârlar›n yapt›¤› satranç tak›mlar› çok pahal›ya sat›l›r. O tak›mlarda satranç oynanmaz ama olsun, güzelli¤i yeter.
Ben yine de uluslararas› yar›flmalarda kullan›lan basit satranç tak›mlar›n› ye¤lerim. Yal›nl›kta ve güzellikte üstüne yoktur.
Satranç tahtas›n›n güzelli¤i mant›¤a da yans›r. Ola¤anüstü
güzel satranç tahtas› problemleri vard›r. Bildiklerimden birikisini sunuyorum:
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Birinci Problem: Bilinen bir problemdir: Bir satranç tahtas›n›n en üst sa¤ karesiyle en alt sol karesini kesip att›¤›n›zda,
satranç tahtas›n›n geri kalan 62 karesini, herbiri iki kare kaplayan dominolarla kaplayabilir misiniz?
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domino

Yan›t olumsuzdur, yani “kaplayamam”d›r.
Yan›t›n Kan›t›: Satranç tahtas›n›n en üst sa¤ karesiyle en alt
sol karesi ayn› renktedirler. (Siyah karelerdir. Siyah kare daima
sol alt köflede bulunmal›d›r. Yoksa usta satranç oyuncular›
huylan›rlar.) Dolay›s›yla, dominoyla kaplamam›z gereken tahtada art›k 32 beyaz kare ve 30 siyah kare kalm›flt›r. Oysa her
domino bir siyah ve bir beyaz kare kaplar, yani dominolar›n
kaplad›¤› karelerin yar›s› siyah, yar›s› beyaz olmal›d›r. Demek
ki dominolarla 32 beyaz ve 30 siyah kare kaplanamaz.
Bu problem salt 8 × 8 satranç tahtas› için de¤il, n × n boyutlu her satranç tahtas› için sorulabilir. Yan›t her seferinde
“hay›r”d›r.
Öte yandan, 8 × 8 boyutlu bir satranç tahtas›ndan bir siyah, bir beyaz kare kesilirse, o satranç tahtas› dominolarla kaplanabilir. fiöyle. Önce kesilmifl satranç tahtas›na afla¤›daki gibi
iki tarak yerlefltirin:
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Bu taraklar satranç tahtas›nda bir labirent gibi koridorlar
aç›yorlar. Koridorlar› takip ederek, bir eksik kareden, öbür eksik kareye iki türlü gidebiliriz. Nas›l gidersek gidelim, her iki
yolda da çift say›da kareden geçeriz. Köfleler de bir sorun yaratmad›¤›ndan, dominolar› taraklar›n açt›¤› koridorlara yerlefltirerek, satranç tahtas›n› dominolarla kaplayabiliriz.
adl› kita‹kinci Problem: Bu soruyu
b›mda da sormufltum, yineliyorum. Önünüze bir satranç tahtas› al›n. En üstteki sol kareye bir tavla pulu koyun. O pulla flu
hamleleri yapabilirsiniz: Pulu bir kare sa¤a, sola, afla¤› ya da yukar› kayd›rabilirsiniz. Her kareden geçerek ve her kareden yaln›zca bir kez geçerek pulu en alt sa¤ kareye götürebilir misiniz?
Götürebilirseniz nas›l götürürsünüz, götüremezseniz neden
götüremezsiniz?

Do¤ru yan›t... “Hay›r götüremem”dir. Niye mi? Satranç tahtas›nda 64 kare vard›r. Her kareden bir kez geçmemiz gerekti¤ine göre 63 hamle yapmal›y›z. Yani 63 hamlede en üst sol kareden
en alt sa¤ kareye gitmeliyiz. Oysa bu iki kare beyaz. Ve tek say›l›k hamlede beyaz bir kareden gene beyaz bir kareye gidilemez!
Yan›t flafl›rt›c› bir yal›nl›kta. Elimizdeki verilerden yaln›zca
iflimize yarayan› kullan›yoruz. Pulun hangi kareden hangi kareye gidece¤inden çok, beyaz bir kareden gene beyaz bir kareye
gitmesi önemli olan. Ve hamle say›s›n›n 63 olmas›ndan çok, bir
tek say› olmas› önemli. Çok daha genel ve kan›t› çok daha ba-

3

sit bir sonuç bulduk: Beyaz bir kareden gene beyaz bir kareye
tek say›da hamleyle gidemeyiz.
Bir de ayn› soruyu bir dama tahtas› için de¤il de, herhangi bir
8 × 8 karelik tahta için sorsayd›m, yan›t› bulmak daha zor olurdu. Çünkü 8 × 8’lik tahtay› önce dama tahtas› gibi boyamak gerekecekti. Sonra da yukardaki ak›l yürütmeyi yapacakt›k.
Üçüncü Problem: Bu problem bir satranç tahtas› problemi
gibi gözükmese de asl›nda 5 × 5’lik bir satranç tahtas› problemi.
25 ö¤rencinin ardarda dizilmifl befler kiflilik befl s›rada oturdu¤u bir s›n›fta, ö¤retmen, ö¤rencilerin, ayn› anda ya bir sa¤a
ya bir sola ya bir öne ya da bir arkaya kayarak yer de¤ifltirmelerini istiyor. Her ö¤renci elbette her hareketi yapamaz. Örne¤in, en öndekiler öne kayamazlar. Köfledekiler sadece iki hamle yapabilirler. Ortalarda oturanlar›n dört de¤iflik hamle olana¤› var. Her ö¤renci yer de¤ifltirmek zorunda ve her ö¤renci sadece tek bir hamle yapabilir. Ö¤renciler ö¤retmenin dedi¤ini
yapabilirler mi?
Yapamazlar.
Öne ve sola kayan ö¤rencilere 1 puan verelim. Arkaya ve
sa¤a kayan ö¤rencilere !1 puan verelim. Ö¤rencilerin toplam
puan› 0 etmek zorunda. (Neden?) Ama 25 tane 1 ve !1’in toplam› hiçbir zaman 0 etmez, çünkü 25 tek bir say›d›r.
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