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ġahmat oyununun əsaslarını sərbəst Ģəkildə öyrənənlər üçün nəzərdə tutulub.
Bu kitabda kifayət qədər geniĢ məlumatlar toplanıb və müəllif pedaqoji
prinsiplərə əsasən oxucuya bunları çatdırır. Təqdim olunan məsələlərin həlli isə
öyrənilən materialların daha yaxĢı mənimsənilməsinə əsas yaradır. Kitab Ģahmat
məktəblərində və müəllimlər tərəfindən istifadə oluna bilər.
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Mixail Tal
ġahmat dünyasına pəncərə
Son zamanlar Ģahmat ədəbiyyatına olan böyük tələbat qarĢısında yeni
kitabların nəĢrdən buraxılması bizləri sevindirir. Kitablar keyfiyyət və kəmiyyət
baxımından yeni səviyyəyə çıxır.
ġahmat oyunu kifayət qədər çoxüzlüdür. Bəziləri Ģahmatın ən gözəl
nümunələrini incəsənətin nümunələri ilə bir cərgəyə qoyurlar. ġahmatın elmlə
ortaq nöqtələrinin olduğunu görənlər də mövcuddur. Təbii ki, idmanın bir növü
kimi baxanlar da vardır. Bunlar hamısı həqiqətdir, lakin oyuna baĢlayan
Ģahmatın qaydalarını, prinsiplərini, qanunlarını bilməlidir.
Savadsız insan üçün yaxĢı ədəbi əsər yazmaq çətin görünür. Eyni qayda ilə
Ģahmatı yaxĢı oynamaq üçün ilkin olaraq onun əsaslarını bilmək lazımdır. Məhz
Ģahmat dərslikləri bu bilikləri çatdırmaq üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
Mənim ilk Ģahmat kitabım yadımdadır; bu sonradan mənim məĢqçim olacaq
latviyalı usta Aleksandr Koblentsin dərsliyi idi. Ġlkin giriĢ məlumatlardan sonra
(bunların çoxunu artıq mən bilirdim, məsələn keçiddə vurma, atın gediĢi) kifayət
qədər mürəkkəb məsələlər gəlirdi. Qeyd edim ki, bu kitabın tirajı yetərli qədər
deyildir.
ġahmat metodikası son illərdə xeyli irəli getmiĢdir. Təbii ki, onun kütləviliyi
və Ģahmata olan maraq, xüsusilə gənclər arasında artmıĢdır. Müxtəlif
bülletenlərin, jurnalların, ensiklopediyaların, informatorların, monoqrafiyaların,
məĢhur Ģahmatçıların məcmuələrinin çapdan çıxması Ģahmata olan marağın
göstəricisidir.
Görəsən ilkin Ģahmat bilikləri olmayan insan nə etməlidir? Bu problemi
qarĢısındakı kitab həll edəcək, həm də inkiĢaf sıçrayaraq deyil, müntəzəm olaraq
baĢ verəcək. Bir zamanlar Emanuel Lasker özünün məĢhur ―ġahmat oyununun
dərsliyi‖ kitabında gənc insanın Ģahmat ustası olması üçün 80 saatın kifayət
olduğunu yazırdı. DüĢünürəm ki, bu ĢiĢirtmədir. Mən indi 80 saat ərzində hər
hansı bir gəncin usta səviyyəsinə qədər yüksəlməsini təsəvvür edə bilmirəm. Bu
kitabda 30 - dan çox dərs var. Lakin müəllif keyfiyyətlə bu dərsləri öyrəndikdən
və bütün ev məsələlərini həll etdikdən sonra usta adının olmasına təminat
vermir.
Vacib olan bu kitabdan sonra Ģahmat həvəskarının Ģahmata olan marağının
artması və yeni ədəbiyyatların axtarıĢına çıxması olacaq.
Bu kitab Ģahmatı yeni öyrənənlərə elə məlumatlar verir ki, gələcəkdə onları
bilmədən Ģahmat biliklərinizi artırmaq çətin olar. Burada debütdə fiqurların
doğru inkiĢafını, oyunun ortasındakı planları, endĢpildəki oyun prinsipləri ilə
tanıĢ olursunuz.
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Həmçinin Ģahmatın müharibədəki hərəkətlərlə paralelləri aparılır və həyatın
bir modeli olduğu göstərilir. Strategiyadan az və kombinasiyadan daha çox
danıĢılır. Kitabın bu hissəsi gənc Ģahmatçıların marağı mərkəzində olacaq. Bir
necə fiquru verib (damadan fərqli olaraq Ģahmatda vurmaq mütləq deyil) daha
sonra mat vermək böyük sevinc gətirir.
Morfi, Steynits, Çiqorin, Alyoxin, Botvinnik, Karpov və baĢqalarının
misalları ilə yanaĢı yeni baĢlayanlara daha yaxın digər misallarla da zəngindir.
Oxucu ―Ġks‖, ―Ġqrek‖ və ya ―Zet‖-in səhvlərini görəndə və eyni cür səhvlərin
özü tərəfindən buraxılması ehtimalını bildiyindən bu kitab ona daha yaxın olur.
Təbii ki, 30 Ģahmat dərsi biliklərin maksimum səviyyəsini bizlərə çatdırmır.
Lakin bu dərslik kompas kimi Ģahmat aləminə səyahətə çıxmağa imkan yaradır.
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Müəllifdən
Son illərin arxeoloji qazıntıları Ģahmatın təxmini iki min yaĢı olduğunu
göstərir. Bu tarixi dövr ərzində nə qədər oyunlar zamanın sınağından çıxa
bilmədilər. ġahmatın isə uzunömürlü olmasına həsəd aparmaq olar. Bəs görəsən
Ģahmat nə ilə cəzb edicidir?
Ġlk əvvəl Ģahmat insana yaradıcılıq yarıĢında iĢtiraka imkan yaradır. Digər
tərəfdən onun çoxüzlü olmasıdır. Bu gün Ģahmat həm idman, həm incəsənət və
həm də elmdir. ġahmat mədəni dincəlmə və təəssürat - hisslər dünyasıdır. Hər
kəs burada digər idman növlərində olduğu kimi özünə uyğun nə isə tapır, Ģahmat
yarıĢları insana gücünü sınamağa imkan verir. Kim daha çox bilir və çalıĢqan,
istedadlıdırsa, o qalib gəlir. Gözəl oyunlar, kombinasiyalar, sonluqlar, etüdlər bir
çox hallarda gözəl musiqi əsərindən və istedadlı aktyorun oyunundan daha çox
heyran edir.
ġahmat ilə məĢğul olmaq zehni inkiĢafa Ģərait yaradır, fantaziyanı artırır,
yaddaĢı məĢq etdirir, qələbəyə istəyi, qətiyyətlilik, soyuqqanlılıq, səbir və
dözümlülük, hazırcavablıq, fikirlərini cəmləmə, Ģərəf, cəsarət, çalıĢqanlıq kimi
güclü Ģəxsi keyfiyyətləri mükəmmələĢdirir və nəhayət kitablarla iĢləməyi
öyrədir. MəĢhur sovet pedaqoqu V.Suxomlinskiy yazırdı: ―...Ģahmatsız zehni
imkanların tərbiyəsini təsəvvür etmək olmur... ġahmat zehni mədəniyyətin
elementi kimi orta məktəbin proqramına daxil olmalıdır‖.
Bu kitab Ģahmat haqqında və onun sirlərinə necə yiyələnmək barəsindədir.
Bəs bu kitabla necə məĢğul olmaq olar? Birinci məcburi Ģərt: kitabın oxunuĢu
zamanı bütün misallar Ģahmat lövhəsində oynanılmalıdır. ikincisi hər bir dərsi
tələsmədən öyrənmək lazımdır. Əgər keçirilən materialdan nə isə baĢa
düĢülmürsə, yenidən daha diqqətlə təkrarlayın. Kitabı 1-2 saatdan artıq ardıcıl
oxumayın. Gündəlik məĢqlər daha çox fayda verir.
Ġlk dərslərdən Ģahmat lövhəsini daha yaxĢı öyrənməyə çalıĢın. Bu sizə
növbəti dərslərin materiallarını daha yaxĢı öyrənməyi və oyun zamanı variant
hesablamağı rahat edər. ġahmatda uğurun əsasını sərbəst iĢləmək bacarığı tutur,
tapĢırıq və misalların həlli məhz buna xidmət edir. Vəziyyəti həll edərkən
əvvəlcə fiqurları hərəkət etdirmədən cavabı tapmağa çalıĢın. Əgər bu qayda ilə
həlli tapa bilmədinizsə, hərəkət etdirərək təhlil edin.
Öz cavabınızı kitabın sonundakı cavablar ilə üzləĢdirə bilərsiniz. Əgər
cavablar üst-üstə düĢmürsə, bunun səbəbini tapın. Variantların ciddi təhlili
Ģahmatçının ustalıq səviyyəsini artırır. Əgər yenə də nə isə alınmırsa, daha
təcrübəli Ģahmatçı ilə məsləhətləĢin.
Çətinlik dərəcəsi yüksək olan tapĢırıq və məsələlər, həmçinin bəzi dərslər *
iĢarəsi ilə qeyd olunmuĢdu. Bunlar daha hazırlıqlı Ģahmatçılar üçün nəzərdə
4

tutulmuĢdu. Yeni baĢlayanlar bunları ilkin oxunuĢ zamanı buraxa bilərlər və
yalnız kitabı tam keçdikdən sonra onları həll edə bilərlər.
Bu dərslik IV və III dərəcəli Ģahmatçıların hazırlanmasında istifadə oluna bilər,
həmçinin II dərəcəyə qədər olan Ģahmatçılar üçün də maraq kəsb edir. Dərslik
böyük Ģəhərlərdən uzaqda yaĢayan, mütəmadi məĢqçilərdən məsləhət almaq
imkanı olmayan, ancaq sistematik olaraq Ģahmatla məĢğul olmaq istəyənlərə
kömək üçün də nəzərdə tutulub.
Dərslikdəki bir çox misallar aĢağı dərəcəli Ģahmatçıların praktikasından
götürüldüyündən oxucu üçün maraq kəsb edir. Belə ki, oxucu öz oyunununa
kənardan baxmaq imkanına malikdir.
Ġlk vaxtlarda dərslikdəki materialları ikilikdə və ya kiçik qruplarda
öyrənmək məqsədəuyğundur. Praktikanı yaddan çıxarmayın və dərslikdən alınan
bilikləri tətbiq etməyə çalıĢın. Belə yaxınlaĢma sizin oyun gücünüzü artırmağa
kömək edər.
Bu kitab bir illik tədris proqramına yaxın dildə yazıldığından metodik
vasitə kimi məĢqçilər, dərnək rəhbərləri tərəfindən istifadə oluna bilər.
MəĢqçilər hər bir dərsdən misallar seçərək qrup məĢğələlərində nümayiĢ etdirə
bilərlər. Ancaq dərslikdəki misalları sərbəst Ģəkildə təhlil etmək daha faydalı
olar. Bu lazımı vərdiĢlər yaradacaq və sonralar oyun zamanı öz nəticəsini
verəcək.
Kiçik yaĢlı uĢaqlarla məĢğul olan məĢqçilərə bir məsləhət: hətta
nəzəriyyəni öyrədən zaman daha çox oyun üslubundan istifadə edin. Belə ki,
uĢaqlar oynamağı xoĢlayırlar. ġahmat dərslərində sıxıntıya yer olmamalıdır.
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Ġlk pillə
ġAHMATIN
ƏLĠFBASI
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Dərs 1
ġAHMAT OYUNU.
LÖVHƏ. FĠQURLAR

2

“ġahmat – min sevincin
oyunudur”
Hind atalar sözü

ġahmat oyunu – iki tərəfin (rəqiblər)
və ya iki kollektivin arasında Ģahmat
lövhəsində fiqurların müəyyən qaydalar
əsasında hərəkətinə (gediĢlər) əsaslanan əqli
mübarizəsidir.
ġahmat lövhəsi kvadrat Ģəklində olub.
Sahəsi daha kiçik 64 kvadratdan təĢkil
olunub. Həmin kiçik kvadratlar növbə ilə,
Ģahmat dilində ağ və qara xana adlanan, açıq
və tünd rəngə boyanmıĢdır. Çap və çəkilmiĢ
lövhənin Ģəkli (fiqurla və ya fiqursuz)
diaqram adlanır. Lövhənin horizontal (üfüqi)
sıraları 1-dən 8-ə qədər rəqəmlərlə, vertikal
(Ģaquli) sıraları isə latın əlifbasının ilk
hərfləri ilə - a,b,c,d,e,f,g,h iĢarə olunmuĢdur.
Beləliklə, hər xana ayrılıqda vertikal və
horizontal xəttin kəsiĢməsində yerləĢir
(diaqram 2). Xanaların adını deyərkən ilk
öncə hərf daha sonra rəqəm deyilir. Məsələn:
b5 (be beĢ), f3 (ef üç)
Oyunun əvvəlində hər iki tərəfin 16
fiquru (ağ və ya qara) olur və bunların hər
birinin öz adı və iĢarələnməsi var.
Lövhə rəqiblərin qarĢısında elə
yerləĢməlidir ki, oynayanların ən sağındakı
xana (h1 və ya a8) ağ rəngdə olsun və
fiqurlar (diaqram 3)
Ģəkildə göstərilən
qaydada düzülsün.
Birinci və ikinci horizontallarda ağ
fiqurlar,
yeddinci
və
səkkizinci
horizontallarda isə qara fiqurlar yerləĢir; hər
fiqur yalnız bir xanada mövqe tutur. Ġlkin
baĢlanğıc düzülüĢdə ağ vəzir ağ, qara vəzir
isə qara xanada dayanır.

fiqurların
xarici görünüĢü
ağlar

qaralar

onların çap
forması
ağlar

fiqurların
adı

qısadıl
mıĢ adı

oyunun
əvvəlində
hər
bir
tərəfin
malik
olduğu
fiqur sayı

ġah

ġ

1

Vəz V
ir
Top T

1

Fil

F

2

At

A

2

qaralar
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ġAHMAT
TERMĠNLƏRĠNĠN
LÜĞƏTCƏSĠ
Əsas mətnin içərisində izah edilən
terminlərdən baĢqa bəzi ifadələr ilk
vaxtlar sizə aydın olmaya bilər. Məhz
bu ifadələrin izahını lüğətcədə tapa
biləcəksiniz.
Demarkasiya xətti və ya sərhəddi –
Ģahmat lövhəsini bərabər
iki
düzbucaqlıya, a1-a4-h4-h1 və a5-a8-h8h5 bölən xəyali düz horizontal xətdir.
ġah
cinahı
–
e1-e8-h8-h1
dördbucaqlısına,
yəni
baĢlanğıc
vəziyyətdə Ģahların yerləĢdiyi lövhənin
yarı hissəsinə deyilir.
Vəzir
cinahı
–
d1-d8-a8-a1
dördbucaqlısına,
yəni
baĢlanğıc
vəziyyətdə
vəzirlərin
yerləĢdiyi
lövhənin yarı hissəsinə deyilir.
Mərkəz – mərkəzi xanalardan
(d4,d5,e5,e4) təĢkil olunmuĢ kvadratdır.

piya p
8
da
ġahmat
ədəbiyyatında
diaqramın aĢağı hissəsində ağların
tərəfini, üst hissəsində isə qaraların
tərəfini göstərmək qəbul edilmiĢdir.
Tərəflər arasında fiqurların rəngi
püĢk əsasında müəyyən olunur.
Oyunu həmiĢə ağ fiqurlarla oynayan
baĢlayır. Onların ilk gediĢindən
sonra qaralar gediĢ edirlər. Bu qayda
ilə növbəti gediĢlər oyunun sonuna
qədər davam edir və nəticədə Ģahmat
oyunu yaranır. Heç bir tərəf ardıcıl
olaraq iki gediĢ etmək və ya gediĢi
buraxmaq hüququna malik deyil.
Öz fiquru tərəfindən tutulmuĢ
xanaya gediĢ etmək qadağandır.
Ancaq rəqib fiqur olan xanayaəvvəlcə
onu vurduqdan sonra gəlmək olar.

“Mən Ģahmatı ona görə sevirəm ki,
o yaxĢı istirahətdir, beyni iĢləməyə
məcbur edir, amma özünəməxsus
Ģəkildə...”
L.Tolstoy, ədib
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Adları müxtəlif olan fiqurlar Ģahmat
lövhəsində fərqli hərəkət edirlər. Ġndi
həmin gediĢləri nəzərdən keçirək.

Dərs 2
FĠQURLARIN
GEDĠġLƏRĠ

Top
Topun gediĢi (həmçinin rəqib
fiquru vurmağı) bütün istiqamətlərdə
və gedilə bilən məsafədə Ģaquli və
üfüqi (yəni düz xətt boyunca)
hərəkətdən ibarətdir. Belə ki,
(diaqram 4) ağ top 9 boĢ xanadan
(a6,c6,d6,e6, b3,b4,b5,b7,b8) birinə
gələ bilər. Bundan baĢqa f6
xanasındakı rəqib topu vuraraq, onun
yerinə keçə bilər. Ağ top b2-dəki fili
vura bilməz, qaydalara görə öz
fiqurunu vurmaq olmaz. b1, g6, h6
xanalarına isə keçə bilmir, onun
yolunu qara top və ağ fil bağlayıb.
Qara top 7 boĢ xanadan
(c6,d6,e6,g6,h6, f7, f8) birinə gələ
bilər (diaqram 4) və ya b6
xanasındakı ağ topu və ya f5
xanasındakı ağ fili vurmaq imkanına
malikdir. a6, f1, f2, f3, f4 xanaları
isə qara top üçün əlçatmazdır.
Fil
Fil bütün istiqamətlərdə və gedilə
bilən məsafədə yalnız diaqonallar
boyunca (yəni çəp xətlər üzrə)
hərəkət edir, eyni qayda ilə rəqib
fiqurları
vura
bilir.
Oyunun
əvvəlində hər tərəfin iki fili var:
bunlardan biri ağ xanalar, digəri isə
qara xanalar üzrə hərəkət edir.
(diaqram 4) göstərilən vəziyyətdə b2
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xanasındakı ağ fil (qaraxanalı)
iĢarələnmiĢ 6 boĢ xanadan birinə
gedə bilər və ya f6 xanasındakı topu
vura bilər. g7 və h8 xanaları isə onun
üçün əlçatmazdır. f5 xanasında
yerləĢən filin hərəkət dairəsi daha
geniĢdir: gedə biləcək xana sayı 11dir, h8-də yerləĢən fil isə cəmi bir
xanaya gedə bilər.

riyaziyyatda vurma cədvəlində səhv
etməyə bərabərdir. Ona görə
gündəlik
lövhəni
yaddaĢınızda
təkrarlayın.
Bu tapĢırıqları həll edin.
1. Lövhəyə baxmadan a1-h8, a8h1, e1-h4, d1-h5 diaqonallarının
xanalarını söyləyin.
2.
c4
xanasından
keçən
diaqonalları söyləyin və onların
bütün xanalarını qeyd edin.
3. Lövhəyə baxmadan a1, a8, h1,
h8, e1, e8, d1, d8, e4, b5 xanalarının
rənglərini tapın.

Vəzir
Vəzirin hərəkəti və rəqib fiqurları
vurmağı bütün istiqamətlər üzrə
gedə biləcək məsafədə düz xətlər
(top kimi) və çəp xətlər (fil kimi)
üzrədir. (diaqram 5) göründüyü kimi
top və ya fil ilə müqayisədə vəzirin
imkanları daha böyükdür. Ağ vəzir
22 xanaya gələ bilir və ya b7
xanasında yerləĢən qara topu və e8
xanasında yerləĢən qara fili vura
bilər. Qara vəzir isə 10 xanaya
getmək imkanına malikdir.

Şah
ġah bütün tərəflərə hərəkət edir,
yalnız qonĢu xanalara keçə bilir.
Eyni qayda ilə rəqib fiqurları vurur.
Onun hərəkəti vəzirin hərəkətini
xatırladır. ġah yeganə fiqurdur ki,
onu lövhədən götürmək, vurmaq
olmaz. Özü isə rəqib fiqurların
zərbəsi olan xanaya gələ bilmir,
həmçinin müdafiə olunan fiquru
vura bilməz.
(diaqram 6) ağ Ģah 6 xanadan
birinə gedə bilər, e4 xanası qara
Ģahın, e2 xanası isə filin zərbəsi
altında olduğundan Ģah həmin
xanalara keçə bilmir. Qara Ģah isə c6
və d4 xanalarına gedə bilər. Digər
xanalar ağ fiqurların zərbəsi
altındadır. d6 xanasındakı fil topun

TAPġIRIQ
ġahmat lövhəsini hətta gözü
qapalı mükəmməl bilmək lazımdır.
Bunu tədrisin əvvəlində öyrənənlər
daha sonra asanlıqla növbəti
materialları baĢa düĢəcək. Hər iki
tərəfdən, həm qara, həm də ağ,
istənilən xananı tapmağı öyrənin.
ġahmat lövhəsini zəif bilmək
10

müdafiəsində olduğundan qara Ģah
onu vura bilmir. c4 xanası isə öz fili
tərəfindən tutulduğundan oraya
hərəkət bağlıdır.
At
At ən çətin gediĢə malik
fiqurdur. O, gediĢi və vuruĢu
istənilən istiqamətdə 3X2 (və ya
2X3) düzbucaqlısının diaqonalı üzrə
edir, yəni xəyali düzbucaqlının künc
xanasından onun qarĢısındakı xanaya
keçid edir (diaqram 7).
Atın gediĢinə belə bir tərif də
vermək olar: at horizontal və vertikal
üzrə bir xananın üzərindən atlayaraq
baĢqa rəngdəki qonĢu xanada durur.
Bu atlayıĢın qolları ―T‖ hərfini
yaradır (diaqram 7).
At xanasının rəngini həmiĢə
dəyiĢir. Ağ xanada dayanan at
növbəti gediĢdən sonra qara xanada
dayanır və əksinə. At yeganə
fiqurdur ki, öz və rəqib fiqurların
üzərindən keçə bilir. Məsələn
diaqram 7-də g1 xanasında yer alan
at ətrafındakı sıxlığa baxmayaraq e2,
f3, h3 xanalarına gəlir.
f6 xanasındakı qara at 6 boĢ xanadan
(d7, e8, e4, g4, g8, h5) birini seçə
bilər və ya d5-də dayanan ağ vəziri
vuraraq onun yerini tutar. h7 xanası
isə f6 atı üçün əlçatmazdır. Belə ki,
həmin xana öz fiquru tərəfindən
tutulmuĢdu.

“ġahmat
–
yüksək
səviyyəli
intellektual idman növüdür. Mən
Ģahmatı gözəlliyinə görə sevirəm. Bu
oyun mənim üçün istirahətdir.
Həmçinin ümumi insanlıq xeyrinə və
ilk növbədə gənclərin tərbiyəsi
baxımından
yüksək
qiymətləndirirəm.
ġahmat
düĢünməyin məntiqini yaradır və
mədəni asudə vaxtını keçirməyə
kömək edir.”
Y.Kadar
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ġah, vəzir, top, fil və at müxtəlif
istiqamətlərdə hərəkət edə bilər.
Amma piyada yalnız irəli doğru
hərəkət edir. Onun hərəkəti bir xana
olur, yalnız ilkin vəziyyətindən (ağ
piyada ikinci horizontaldan, qara
piyada isə yeddinci horizontaldan)
piyadanın hərəkət imkanı varsa, iki
xana da irəliyə hərəkət edə bilər.
Əgər piyada hərəkət edibsə , onun
artıq iki xana irəliyə gediĢ hüququ
itir. (diaqram 8) Ağ c2 və qara c7
piyadaları oyunçuların istəklərindən
asılı olaraq bir və ya iki xana irəliyə
hərəkət edə bilərlər. f4 qara
piyadanın isə yolu bağlı olduğundan
hərəkət imkanı yoxdur, ağ b2
piyadası isə yalnız bir xana gedə
bilir, çünki b4-də rəqib piyada
mövqe tutmuĢdur. d3 və e4
piyadalarının isə yalnız bir xana
irəliyə getmək hüquqları var.

Dərs 3
PĠYADA

ġAHMAT
TERMĠNLƏRĠNĠN
LÜĞƏTCƏSĠ
Vəziyyət – Ģahmat lövhəsində
fiqurların istənilən düzülüĢüdür.
BaĢlanğıc vəziyyət – ağların ilkin
gediĢindən əvvəl fiqurların düzülüĢü
(diaqram 3).
Əksrəngli fillər – müxtəlif rəngli
xanalarla hərəkət edən hər iki
tərəfdən (ağ və qara) bir fil.
ĠkiləĢmiĢ (üçləĢmiĢ) piyadalar –
bir vertikalda dayanan eyni rəngli iki
(üç) piyada
Fiqur – Ģahmat ədəbiyyatında
Ģah, vəzir, top, fil və atın ümumi adı
ġahmat qüvvələri – ağ və ya qara
fiqurlar

Əgər piyada sonuncu horizontala
(ağ piyada səkkizinci) çatırsa, həmin
an Ģahdan
baĢqa öz rəngində
istənilən fiqura çevrilir. Bu halda
həmin fiqurun lövhədə olubolmaması vacib deyil. Yəni fiqurun
seçimi
Ģahmatçının
istəyindən
asılıdır.
(diaqram 8) h7 xanasındakı ağ
piyada h8 xanasına keçən kimi (yəni
həmin gediĢdə) mütləq hər hansı bir
fiquru
(vəzir,
top,
fil,
at)
götürməlidir.
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ġah, vəzir, top, fil və at hərəkət
etdikləri kimi rəqib fiqurları vurur.
Onlardan fərqli olaraq piyadanın
hərəkəti və vuruĢu müxtəlifdir.
Piyada rəqib fiqurları diaqonal üzrə
bir xana qabağa vurur. VuruĢdan
sonra qonĢu vertikala keçərək
hərəkətini orada davam etdirə bilər.
(diaqram 8) h7 xanasındakı ağ
piyada g8 topunu vurmaq hüququ
var. Bu zaman yenə hər hansı bir
fiqur seçilməlidir. a7 xanasındakı
qara piyada b6 xanasındakı ağ atı
vura bilər. c7 piyadası isə həm b6,
həm d6 xanalarındakı atlardan birini
vurmaq hüququnu özündə saxlayır.
Beləliklə, c7 piyadasının 4 gediĢi
var.
Piyada ilkin vəziyyətdən iki
addım qabağa gələn zaman (ağ
piyada ikinci xətdən dördüncü, qara
piyada yeddinci xətdən beĢinci
xətdə) rəqib piyadanın vurduğu
xanadan yolüstü keçərsə, rəqib
piyada onu yolüstü vurmaq imkanına
malikdir.
Bu zaman vuran piyada rəqib
piyadanı götürərkən yolüstü xanada
dayanacaq. Onu qeyd edək ki,
keçiddə
vurma
həmin
an
mümkündür, bir gediĢ sonra bu
hüquq itir.
(diaqram 9) keçiddə vurma
göstərilmiĢdir. Ağ piyada b2
xanasından b4-ə gələ bilər. Bu
zaman qonĢu qara piyada b4
piyadasının vuraraq b3 xanasında

yer tuta bilər. Qaraların f7 piyadası
da əgər f5 gələrsə g5 xanasında
dayanmıĢ ağ piyada f6-ya keçməklə
f5 piyadasını vura bilər.
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Diaqram 11-də artıq ağların uzun
tərəfə, qaraların isə qısa tərəfə
qalaqurmalarından sonrakı vəziyyət
göstərilmiĢdir. Ağ Ģah e1 xanasından
c1 xanasına, top isə d1 xanasına
yerini dəyiĢmiĢdir. Qara Ģah e8-dən
g8-ə , top isə h8-dən f8-ə qədər
hərəkət etmiĢdir. Diaqram 10-da
ağlar qısa qalanı seçsəydilər Ģah g1
xanasında, h1 topu isə f1 xanasında
mövqe tutardı. Qaraların uzun tərəfə
qalaqurması zamanı Ģah e8-dən c8-ə,
top isə a8-dən d8-ə keçəcək.

Dərs 4
QALAQURMA
Hər hansı bir gediĢi edən
zaman
bir
cəhəti
yaddan
çıxarmamaq lazımdır; hər gediĢ
zamanı yalnız bir fiqur hərəkət
edir. Ancaq bu qaydanın bir
istisnası var. Hər iki tərəfin
maraqlı bir gediĢi mövcuddur. Bu
gediĢ zamanı bir tərəf eyni
zamanda iki fiqurla – Ģah və top
ilə oynayır. Bu qarıĢıq gediĢ
qalaqurma adlanır. O, aĢağıdakı
qaydada həyata keçirilir: Ģah ilkin
olaraq top istiqamətində iki gediĢ
edir, top isə onun digər tərəfində yanında yer tutur. Ġki top
olduğundan qalanın iki növü var.
ġah cinahında olan qalaya – qısa
qalaqurma, vəzir cinahında olan
qalaya isə uzun qalaqurma deyilir.
(diaqram 10) hər iki tərəf öz
istəyinə görə həm qısa, həm də
uzun qalaqurma edə bilər

Yadda saxlamaq lazımdır ki, hər
tərəf oyun zamanı yalnız bir dəfə
qala qurmaq hüququna malikdir.
Həm də aĢağıdakı
Ģərtlər
ödənməlidir:
a) Ģah və top hərəkət etməyibsə
(topun biri hərəkət edib, digəri isə
yerindən tərpənməyibsə, hərəkətsiz
top tərəfinə qalaqurma olar)
b) top və Ģah arasında həm öz ,
həm də rəqib fiqur dayanmayıbsa
v) qalaqurma zamanı Ģah zərbə
altında deyilsə
14

q) qalaqurma zamanı Ģahın keçdiyi
xanalar rəqib fiqurların zərbəsi
altında olmasa
d) qalaqurmadan sonra Ģah zərbə
altına düĢmürsə
Qeyd edək ki, topun zərbə
altında və ya keçəcəyi xanaların
rəqib
tərəfindən
vurulması,
qalaqurmaya maneə yaratmır. Ġlkin
məhdudiyyətdən baĢqa digərləri
müvəqqəti olur və onları oyun
zamanı
aradan
qaldırmaqla
qalaqurmanı etmək olar.

Diaqram 13-də ağ Ģah hər iki tərəfə
qalaqurma edə bilər. Onun rəqibi isə
ağ fillərin zərbələrindən hələlik heç
bir tərəfə qalaqurma edə bilmir.

Diaqram 12-də hər iki tərəf
qalaqurmanı edə bilməz: ağ Ģah b4
filinin zərbəsi altında olduğundan (v
bəndi), qaralar qısa tərəfə h8 topu
g8-ə gəldiyindən (a bəndi) (hətta top
yerinə çəkilsə belə), uzun tərəfə isə
ağ fil maneəsindən (b bəndi)
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Dərs 5
HÜCUM VƏ MÜDAFĠƏ

hücum edən fiqurun hücuma
məruz qalan və ya baĢqa fiqur
tərəfindən məhv edilməsi:
hücum altında olan fiqurun
zərbədən qaçması;
hücum
edən
fiqurun
fəaliyyətinin qarĢısının alınması;
hücuma məruz qalan fiqurun
digər fiqur tərəfindən müdafiə
olunması;
eyni güclü rəqib (və ya daha
dəyərli) fiqura əkshücumun təĢkili
və ya daha vacib obyektə təhlükənin
təĢkili.
Asanlıqla əmin ola bilərik ki,
müdafiənin üçüncü növü hücum at
və ya piyada tərəfindən təĢkil
olunduqda mümkün deyil.
(diaqram 14) göstərilən vəziyyətdə
ağlar topu fl xanasından cl xanasına
gələrək c8 xanasındakı qara topa
hücum ediblər. Bu Ģəraitdə qaraların
yuxarıda
göstərilən
müdafiə
növlərindən birini istifadə edə
bilərlər: c8 xanasındakı top cl-dəki
topu götürə bilər və ya c
vertikalından qaça bilər; e6-dakı
qara at köməyə gələrək c5 və ya c7
xanalarının birində hücumun yolunu
bağlayar və ya həmin at b3 topuna
d4 xanasından əkshücum yaradar;
digər top c7 xanasında bağlama və
ya a3 filini vuraraq b3 topuna hücum
təĢkil edə bilər.
Bir necə müdafiə imkanı olan
zaman konkret vəziyyətdən asılı


“ġahmat – ağılın məhək daĢıdır”.
Ġ.V.Höte
Ģair və mütəfəkkir
ġahmat lövhəsində mübarizənin
olması üçün fiqurların bir-biri ilə
qarĢılıqlı münasibətdə olması Ģərtdir.
Bu isə bizim fiqurların və ya əksinə
rəqib fiqurların gediĢləri nəticəsində
bir-birini məhv etməsi təhlükəsi
sayəsində yaranır. BaĢqa sözlə
lövhədəki mübarizə hücumdan və
həmin hücumun müdafiəsindən
ibarətdir. Oyunun əvvəlində hər iki
tərəfin eyni dərəcədə hücum və
müdafiə resursları olur; sonra isə
resurslar
tərəflərin fiqurların
yerləĢdirmə bacarığından asılı olaraq
dəyiĢir.
Demək olar ki, istənilən hücum
zamanı (heç də hər hücum təhlükəli
olmur, bunu biz daha sonra
görəcəyik) aĢağıdakı müdafiələrdən
biri mövcuddur.
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olaraq daha məqsədəuyğun olanı
seçilir. BaĢqa sözlə, Ģahmatçı bütün
imkanları
keyfiyyətcə
qiymətləndirdikdən sonra onun üçün
əlveriĢli olan gediĢi edir. Əlbətdə, bu
seçim bilik və təcrübə dəyiĢdikcə
fərqli olur. Bu tip vəziyyətlərdə
təcrübəli Ģahmatçının daha güclü
gediĢ seçmə ehtimalı daha böyükdür.
Güclü Ģahmatçı olmaq istəyiniz
varsa, çalıĢın hər vəziyyətdə vurmaq
imkanlarını tez görəsiniz. Həmçinin
rəqib qarĢısında problemlər qoymağı
öyrənin. Bunlara nail olmaq üçün
bütün misalları dəqiqliyi ilə həll
etməli, yoldaĢlıq görüĢlərinizin isə
mütləq təhlilini yazmalısınız

―c‖ vertikalı ilə h3-c8 diaqonalının, 5-ci horizontal ilə bl-h7
diaqonalının kəsiĢmə xanalarını tapın.
Ağ fil c2 xanasında, qara at c6
xanasında dayanıb. Ata hücum etmək üçün fili hansı xanaya qoymaq
lazımdır? Filə hücum etmək üçün at
hansı xanaya getməlidir'?
bl xanasından al xanasına, gl
xanasından bl xanasına. h3 xanasından c2 xanasına, cl xanasından c8
xanasına, f3 xanasından d5 xanasına.
g2 xanasından d2 xanasına atın ən
qısa yolunu qeyd edin və daha sonra
lövhədə yoxlayın.






TAPġIRIQ
Bir daha qeyd edirik ki, Ģahmat
lövhəsini hətta gözübağlı əla bilmək
vacibdir. Xanaların nə rəngdə
olduğunu,
harada
yerləĢdiyini
bilmək, xətlərin kəsiĢmə xanalarını
təyin etmək və bu tipli digər sualların cavablarını yaxĢı mənimsəmək
gələcək mürəkkəb kombinasiyaları
həll edən zaman sizə köməkçi olacaq
Ġndi təqdim edəcəyimiz tapĢırıqları lövhəyə baxmadan həll edin.
BaĢlanğıc vəziyyətdə dayanan
fiqurların xanalarını və həmin
xanaların rəngini söyləyin.
a3, b6, d7, e2, f4, f6, c8, g3,
c2, h7 xanalarının rəngini təyin edin.
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Dərs 6
ġAHIN ƏHƏMĠYYƏTĠ.
ġAH ELANI

Beləliklə Ģah və digər fiqurlar
hücuma məruz qala bilər. Ancaq
digərlərindən
fərqli olaraq Ģah
lövhədən götürülmür (dərs 2-yə bax)
Hər hansı bir rəqib fiqur növbəti
gediĢdə Ģahı vurmaq istəyirsə, bu
vəziyyətdə Ģah elan olunmuĢ
vəziyyətə təsadüf edirik. Yəni Ģah
zərbədən yayınmasa, məhv olacaq.
ġah zamanı oyunun qaydalarına
əsasən hərəkət edilməlidir. Digər
hallardan fərqli olaraq hücum altında
olan
Ģah
mütləq
müdafiə
olunmalıdır. Müdafiə metodlarından
isə ilk üçü vasitəsilə Ģahı qorumaq
olar. At və ya piyada hücum edən
zaman isə ilk iki vasitədən istifadə
etmək olar (dərs 5-ə bax) və
həmçinin Ģahın rəqibin zərbəsi
altında
olan
xanalara
qaça
bilmədiyini də unutmaq lazım deyil.
Diaqram 15-də ağ vəzir c6
xanasından Ģaha hücum edib.
Qaralar bütün baĢqa iĢlərini atıb
Ģahın müdafiəsini fikirləĢməlidirlər,
belə ki, qaydalara görə Ģah bir gediĢ
də zərbə altında qala bilməz. Əgər
Ģahın zərbə altında olduğu rəqiblərin
nəzərindən qaçıbsa, səhv aĢkar
olunduqdan sonra Ģahdan əvvəlki
vəziyət müəyyən olunur və oyun
həmin yerdən davam edir.
Beləliklə, (diaqram 15) qaralara
Ģah elan olunub. Onlar öz istəklərinə
görə üç müdafiədən birini seçə bilər:

Əgər oyun zamanı vəzir, toplar,
fillər, atlar, piyadalar məhv olursa,
oyun davam edəcək. Ancaq Ģahın
taleyi birbaĢa oyunun taleyini həll
edir. ġah mərkəzi fiqurdur və bütün
hadisələr onun ətrafında cərəyan
edir. Onun məhvi Ģahmat oyununun
həmin an məğlubiyyətinə bərabərdir.
Öz növbəsində Ģahın taleyi
lövhədəki
digər
fiqurların
hərəkətindən asılıdır. Belə ki, onlar
hücum və müdafiə vahidləridir.
ġahmat oyununun mahiyyəti məhz
budur. Rəqiblər fiqurları nizamsız
Ģəkildə hərəkət etdirməməlidir, bu
hərəkətin məqsədi olmalıdır; rəqibə
hücum edərək qarĢıdakı Ģahın
müdafiəsini
yarmaq
və
öz
növbəsində rəqib hücumdan Ģahın
müdafiəsini təĢkil etməlidir.
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olunmuĢdur. Ağların seçimi var: ya
hücum edən piyadanı fillə götürmək
(piyada müdafiə olunduğundan Ģahla
bunu etmək olmur) və ya Ģahla a1
yaxud c1 xanasına qaçmaq.

vəzirlə rəqib vəziri vurar və ya
bağlanar, ya da Ģah ilə qaçmaq
imkanından istifadə edər. Vəzirlə
bağlanan zaman hər iki vəzir
bağlamaya düĢür, yəni nə qədər ki,
onların arxasında Ģahlar dayanıb,
vəzirlər hərəkət edə bilmirlər.

Diaqram 18-də qara top qaçarsa,
filin önü açılır və bunun nəticəsində
fil Ģah elan edir. Bu Ģah növü açıq
Ģahdır (və ya açılmıĢ). Əgər top h3
xanasına gedərsə, ikiqat Ģah (həm fil,
həm də top) elan olunur. Ġkiqat
Ģahdan yalnız qaçmaq mümkündür.
Çünki eyni zamanda hər ikisini
məhv etmək və ya onların yollarını
bağlamaq olmur.

TAPġIRIQ

Diaqram 16-da ağlar atı ilə rəqib
Ģaha Ģah elan ediblər. Bu halda
qaraların yalnız iki müdafiə üsulu
var: birincisi fil ilə atı götürmək,
ikincisi isə Ģah ilə boĢ xanaya (f8 və
ya h8) qaçmaq (h7 xanası rəqib atın
zərbəsi altındadır}.
Diaqram 17-də piyada Ģah elan
edən
zaman
vəziyyət
təsvir

1. BaĢlanğıc vəziyyətdə qara və
ağların cəmi necə gediĢi var. ÇalıĢın
lövhəyə baxmadan bu məsələnin
cavabını tapın.
2. BoĢ lövhədə at ilə bütün xanalardan keçən bir marĢrutu tapın;
ancaq hər xanada yalnız bir dəfə
olmaq Ģərtilə.
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ġah elan olunan Ģahın müdafiəsi
olmayanda nə baĢ verir? Belə halda
Ģah məhv olur, yəni mat olur
(müdafiəsi olmayan Ģah), oyun sona
çatır. Mat verən tərəf oyunun qalibi
olur.
YarıĢ cədvəlində qalib tərəfin
qarĢısına (1), məğlub tərəfin
qarĢısına isə (0) yazılır. YarıĢın
sonunda bütün iĢtirakçıların xalları
toplanır və sonda ən yüksək xalı olan
Ģahmatçı qalib elan olunur.
Beləliklə, mat Ģahmat oyununun
son məqsədidir. BaĢqa sözlə,
rəqiblər
Ģahı
elə
vəziyyətə
salmalıdırlar ki, ondan müdafiə
imkanı olmasın.
Yeni Ģahmatı öyrənən daha çox
Ģah elan etməyi xoĢlayır. Onlar
bununla rəqib Ģaha təhlükə yaratmaq
fikrindədir. Lakin mənasız Ģahlardan
ehtiyatlanmaq lazımdır. ġah elan
etmək həm faydalı, həm də ziyanlı
ola bilər. Ona görə hər bir gediĢi
seçən
zaman
məqsədyönlü
araĢdırmaq gərəklidir.
19-30 diaqramlarında müxtəlif
mat vəziyyətləri göstərilmiĢdir.
Həmin matları diqqətlə incələyin və
yadda saxlayın. Praktikada bunlara
tez-tez rast gəlmək olar. Təcrübəli
Ģahmatçıların oyunlarında mat nadir
hallarda yaranır. Adətən itkilərlə
üzləĢən Ģahmatçı matı gözləmədən
təslim olur. Bu halda oyunu təhvil
vermiĢ hesab olunur, rəqibi isə qalib
gəlir.

Dərs 7
MAT. OYUNUN MƏQSƏDĠ,
SƏCĠYYƏVĠ (TĠPĠK)
MAT VƏZĠYYƏTLƏRĠ
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Çıxılmaz vəziyyətlərdə oyunu
uzatmaq yüksək dərəcəli Ģahmatçılar
arasında pis üslub hesab olunur.
Amma yeni baĢlayanlar tək Ģaha
qədər mübarizə aparır, bunu irad
tutmaq olmaz. Bəzən uduzulan
vəziyyətləri xilas etmək mümkün
olur. Yeni baĢlayanlar ―Təslim
olmaq heç vaxt gec deyil‖ Ģüarı ilə
mübarizə etməlidirlər.
TAPġIRIQ
1.31 - 37 diaqramlarını həll edin.
BaĢlayan tərəf bir gediĢə mat elan
edir.
2. YaddaĢınıza əsaslanaraq 19 -30
diaqramlarındakı
mat
vəziyyətlərindən düzün. 10 - dan çox
vəziyyəti xatırlasanız əla, 7 -dən çox
yaxĢı, 4- dən yuxarı kafidir.
3. Sonuncu mat vəziyyətlərindən
fərqli 8-10 vəziyyət düzəldin.

TAPġIRIQ
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Dərs 8
HEÇ-HEÇƏ. DAĠMĠ ġAH

“ġahmat mənim üçün plan
ehtirasların özəl dünyasıdır”

Heç də hər zaman oyunda qalibi
müəyyən etmək olmur. Bu zaman
oyun heç-heçə baĢa çatır. Heçheçəyə ən sadə misal kimi lövhədə
təkcə Ģahların qalmasını göstərmək
olar. Bu zaman Ģahlar qaydalara görə
bir-birinə yaxınlaĢa bilmir, yəni nə
Ģah, nə mat təhlükələri yaranmır.
Ona görə oyunu davam etdirmək heç
bir məna kəsb etmir və oyunda heçheçəyə razılaĢma olur.
Bir tərəfin maddi üstünlüyü
olduğu, lakin tək Ģaha mat vermək
gücünün olmadığı vəziyyətlər də
heç-heçə hesab olunur. Həmin tip
vəziyyətlərdən
bəziləri
aĢağıdakılardır:
1)bir tərəfdə Ģah və fil, digər
tərəfdə təkcə Ģah (diaqram 38);
2)bir tərəfdə Ģah və at, digər
tərəfdə təkcə Ģah (diaqram 39);
3)bir tərəfdə Ģah və iki at, digər
tərəfdə təkcə Ģah (diaqram 40);

və

S.Prokofyev
bəstəkar
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4)hər tərəfin bir Ģahı və eyni rəngli
fili var (diaqram 41).
ġahmat nəzəriyyəsində heçheçə olan kifayət qədər vəziyyət
mövcuddur, ancaq onlar mürəkkəb
olduğundan onlar barədə söhbət
daha sonralar olacaq. Qeyd edək ki,
bir çox hallarda vəziyyətin heç-heçə
olmasının maddi vəziyyət deyil,
fiqurların düzülüĢü təyin edir.

alınır. FĠDE-nin qaydalarına əsasən,
sonuncu təkrarlanan gediĢi etməzdən
qabaq hakimə bu barədə məlumat
verilir. Vəziyyətin dalbadal edilən
gediĢlər əsasında təkrarlanması vacib
deyil, sadəcə eyni vəziyyət 3 dəfə
alınsa belə heç-heçəni tələb etmək
olar.
Tərəflərdən heç birinin uduĢa
oynamağa
imkanı
olmadıqda
ikitərəfli razılaĢma əsasında heçheçə qeyd oluna bilər. Bu zaman
rəqiblərdən biri heç-heçə təklif edir,
digər tərəf isə onu qəbul edir və ya
imtina edir. Ġmtina edən zaman oyun
davam edir.
Heç-heçənin bir növü də daimi
Ģahdır. Bu zaman arxa-arxaya gələn
Ģah elanlarından gizlənmək mümkün
olmur. Adətən zəif tərəf bu metotdan
istifadə edir. 42-49 diaqramlarda biz
daimi Ģaha aid müxtəlif misalları
görə bilərik.
42. Ağ vəzir qara Ģahı küncdən
buraxmır və c8, c7 xanalarından
daimi Ģah verir (üç dəfə təkrarlanma
qaydasına görə oyun heç-heçə bitir).

Oyunun uzanması üçün 50 gediĢ
qaydası yaradılmıĢdır. Əgər bu gediĢ
sayısında mat elan olunmursa, zəif
tərəf heç-heçə tələb edə bilər, lakin
bunun üçün iki Ģərt ödənməlidir:
birincisi bu 50 gediĢ içində heç bir
rəqib fiqurların vurulması olmamalı,
ikincisi piyada ilə heç bir gediĢ
edilməməlidir. Əgər bunlardan biri
baĢ verərsə, 50 gediĢ qaydası
yenidən hesablanmağa baĢlanır.
Əgər Ģahmatçılar vəziyyətlərinin
pisləĢməsinə qarĢı gediĢləri təkrar
edirlərsə, yenə də heç-heçə fiksə
olunur. Bu halda heç-heçə hər hansı
bir tərəfin tələbi əsasında qeydə
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43. Analoji hərəkəti bu dəfə top
edir.
44. Bu dəfə daimi Ģahı qara at
verir. Ġlkin gediĢin seçimində səhv
etmək omaz, daimi Ģah mexanizmi
pozula bilər.
45. Burada daimi Ģah top ilə filin
birgə fəaliyyəti nəticəsində əldə
edilir. Ġlk Ģahı fil verdikdən sonra fili
doğru xanaya çəkərək top ilə Ģah
veririk. Qaralar fikirlərini dəyiĢərək
vəziri udsalar, məğlubiyyət təhlükəsi
ilə üzbəüz qala bilərlər. Çünki
ağların iki artıq piyadası qalır.
46. Daimi Ģahı c5 və d6
xanasından ağ fil verir.
47. Ağ vəzir h5-e5-e8 üçbucağı
vasitəsilə daimi Ģah elan edir. Bu
daimi Ģahdan qaralar heç cür
müdafiə oluna bilmir, hətta topun
yerini vəzir tutsa belə Ģahların qarĢısı
alınmır (yoxlayın!).
48. Top və at ikilisi olduqca
maraqlı Ģəkildə daimi Ģah yaratmaq
imkanına malikdir. Ağ Ģah bu
Ģahlardan a1 xanasında gizlənmək
istəsə, mat vəziyyətinə düĢür
(yoxlayın!).
49.
Qaraları məğlubiyyətdən
yalnız daimi Ģah xilas edir və bunun
üçün h4 və e1 xanalarında mövqe
tutur. Digər Ģahlar kömək etmir.
42, 45, 47, 49 diaqramlarındakı
daimi Ģahlara praktikada tez-tez
təsadüf olunur.
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cavab olaraq a8 xanasına qaçmaq
lazımdır. Bu halda c7 piyadasını
vurmaq olmur. Çünki lövhədə pat
alınır. Qara Ģah isə köməyə gəlmək
istəsə, ağların yeni vəziri yaranır və
heç-heçə yaxındadır.

Dərs 9
PAT
Bəzən lövhədə gediĢ sırası olan
tərəfin fiqurlarının heç bir gediĢi
olmur, özü də Ģah zərbə altında deyil
( əks halda mat olardı). Beləliklə,
yeni anlayıĢ – pat ilə tanıĢ oluruq.
Pat oyunun heç-heçə ilə bitməsi
deməkdir. Ordusunu itirmiĢ Ģah son
ümid olaraq patdan istifadə edir,
təbii ki, əksər halda yeni baĢlayan
Ģahmatçıların
oyunlarında
belə
hadisələrin Ģahidi oluruq. Adətən
pat vəziyyətlərinin yaranmasında
rəqibin böyük köməyi olur. Belə ki,
tələskənlik, diqqətsizlik əsas mənbə
kimi çıxıĢ edir. Böyük maddi
üstünlüyün olmasına baxmayaraq
daha çox rəqib fiquru məhv etmək
istəyi və mat verərkən yanlıĢ yolların
seçilməsi də pat amilləridir.
ġahmatçı mat təhlükəsindən
çıxmaq üçün bir neçə fiquru qurban
verərək pat vəziyyətini yaradır və bu
zaman oyunun nəticəsi qanunauyğun
olur. Gələcəkdə biz bunun Ģahidi
olacağıq.
50-59 diaqramlarında müxtəlif pat
vəziyyətləri göstərilmiĢdir. Diaqram
60-da qara vəzir Ģah elan edib. Rəqib
Ģah hara qaçsın? Yeni baĢlayanlara
bu sual artıq görünər. Əlbətdə, c8
xanasına – cavabını alarıq. Bununla
sonuncu piyadanı müdafiə edərik.
Ancaq biz görəcəyik ki, bu gediĢ
sonunda məğlubiyyətə aparır. Doğru
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Digər halda a6 və b6 xanasında
Ģahlar nəticəsində daimi Ģah ilə oyun
heç-heçə bitər.
Diaqram 61-də ağlar topu g8
xanasında qurban verir və qaralar
onu vurmağa məcburdur. Bundan
sonra sıra ağlara keçir və onların heç
bir gediĢi yoxdur, pat, yəni heç-heçə
alınır.
Diaqram 62-də qaraların topu
olmasa, lövhədə pat vəziyyəti olardı.
Deməli, topdan azad olmaq lazımdır.
Bunun üçün rəqib Ģaha ―c‖ vertikalı
üzrə Ģah veririk. ġah onu pat
təhlükəsinə görə götürə bilmir, a6
xanasına gizlənən zaman isə a5-dən
sonuncu Ģahı alır. Digər Ģahı, yəni
birinci xətt üzrə yoxlayın və doğru
olub-olmamasını təyin edin.
Pat vəziyyətlərini yaratmaq üçün
özünü qurban verərək rəqib Ģahı
təqib edən fiqura (adətən top və ya
vəzir) Ģahmat ədəbiyyatında ―quduz‖
adı verirlər.
Diaqram 63 italyan Ģahmatçısı
A. Salvionun 1604-cü ilə təsadüf
edən
Ģahmat
rəhbərliyindən
götürülmüĢdür. f2 xanası nəzarətdə
olarsa, ağ Ģah pat vəziyyətinə düĢər.
Ona görə ilk olaraq h7 xanasından
Ģah elan olunur. Qara Ģah
məcburiyyət qarĢısında g3 xanasına
qaçır və beləliklə, ağ Ģah pat
vəziyyətindədir. Ancaq ağlar topdan
necə azad olsunlar? Əgər h3
xanasından Ģah elan etsələr, topu
piyada ilə yox, Ģah ilə götürərlər.
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Ona görə baĢqa vasitədən istifadə
olunur. Məlum olur ki, ağ top öz
opponentini daim izləyə bilər. Onun
qabağında yeddinci horizontalda yer
alır. Beləliklə, daimi izləmə və heçheçə fiksə olunur. Sizlərlə bütün
heç-heçə halları ilə tanıĢ olduq.
YarıĢ cədvəlində heç-heçə
(1/2)
iĢarə edilir.
TAPġIRIQ
1. 64 və 65-ci diaqramlarında
müstəqil heç-heçə yollarını tapın.
2. 42 - 65 diaqramlarındakı
vəziyyətlərindən yadınızda qalanları
lövhədə düzün

Dərs 10
FĠQURLARIN DƏYƏRĠ

ġahmat
lövhəsində
müxtəlif
fiqurların
imkanları
fərqlidir.
Məsələn, bəziləri üçün lövhənin bir
tərəfindən o biri tərəfinə keçməyə bir
gediĢ, digərinə isə bir neçə gediĢ
lazım olur. Bəzi fiqurlar yalnız bir
rənglə hərəkət edir, digərləri bütün
64 xanadan istifadə edə bilir.
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Mərkəzdə yerləĢən vəzir 27 xananı,
top 14 xananı, fil 13 xananı, at 8
xananı zərbə altında saxlayır.
Beləliklə, hərəkətlilik və döyüĢ
bacarığı fiqurların gücünü təyin edir
(müvafiq olaraq dəyərini)
ġahmat nəzəriyyəsi və praktikası
fiqurların qarĢılıqlı gücünü müqayisə
etmək
və
onların
bir-birinə
dəyiĢməsi zamanı doğru seçimi
aparmaq üçün hazırlanmıĢdır. Ölçü
vahidi olaraq ən zəif fiqur – piyada
götürülmüĢdür. Piyadanın dəyərinin
az olmasından dolayı, Ģahmat
ədəbiyyatlarında onu bəzən fiqur
kimi qəbul etmirlər.
Cədvəl 1-də əyani olaraq
fiqurların
gücü
rəqəmlə
göstərilmiĢdir.
Xüsusilə
Ģahın
gücünü izah edək. ġahmatda tutduğu
mövqeyə görə Ģahın gücü digər
fiqurlarla
müqayisə
olunmur.
Oyunun əvvəlində Ģah aktiv olaraq
oyunda iĢtirak etmir. Hətta onu
müdafiə etmək zərurəti ortaya çıxır.
ġahın gücü oyunun sonuna doğru
artır. Lövhədən fiqurlar azaldıqca
hücum imkanları azalır və Ģahın
gücü hiss olunmağa baĢlayır. ġahın
gücünü təxminən at və ya filin
gücünə bərabər qəbul edirlər. Bir
fiquru verib onun əvəzinə eyni güclü
rəqib
fiquru götürəndə
buna
dəyiĢdirmə deyilir. Bu hadisə zamanı
müxtəlif adlı fiqurlardan istifadə
oluna bilər. Cədvəl 2
yeni

=1
=3
=3

cədvəl 1

=5
=9
=3
ġAHMAT TERMĠNLƏRĠNĠN
LÜĞƏTĠ
Uzaqvuran fiqurlar – bütün xətt
(vertikal, horizontal və ya diaqonal)
boyunca zərbəsi yayı-lan fiqurlardır:
Vəzir, top və fil
Yüngül fiqurlar – fil və atların
ümumi adıdır
Ağır fiqurlar – vəzir və topların
ümumi adıdır.
=
=
=

=

=
=

=

=

=

cədvəl 2

>

>

>

>

=
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baĢlayanlar üçün fiqurların gücünü
tam mənimsəmək üçün hazırlanıb.
Bu münasibətlər yeni baĢlayanlara
bir kompas rolunu oynayır. Artıq
hansı
fiqurları
qarĢılıqlı
dəyiĢməsinin
xeyirli
olubolmamasını bilirik. Əgər müəyyən
əməliyyatlardan sonra bir tərəfin
fiquru artıq və ya daha dəyərli
fiqurları
olarsa,
o
tərəfin
üstünlüyünün olduğunu təsbit edirik.
Fiqurların
indiyə
qədər
danıĢdığımız gücü onların mütləq
gücüdür. BoĢ lövhədə hər fiqur bu
gücə malikdir. Ancaq oyun zamanı
lövhədə digər fiqurların olmasından
dolayı, onların hərəkətliyinə təsir
edir. Bununla yanaĢı fiqurların bu
cür lövhədə hansı mövqedə yer
tutması da gücə öz təsirini göstərir.
Mərkəzdəki fiqur daha böyük zərbə
gücünə malik olur. Lövhənin
kənarına doğru hərəkət etdikcə zərbə
gücü azalır. Adətən oyuna daxil
olmuĢ fiqur baĢlanğıc mövqedə yer
tutmuĢ fiqurdan böyük təsirə
malikdir.
Vəziyyətin xarakterindən asılı
olaraq ayrılıqda hər fiqurun nisbi
gücü dəyiĢir. Ġlkin qiymətləndirməyə
görə (mütləq Ģkala əsasında) zəif
olan fiqurun nisbi gücünün yüksək
olması, onu daha güclü edər. Hətta
ən zəif olan piyada həlledici sözü
deyə bilər (məsələn, diaqram 34-ə
bax).

Oyunun sonuna doğru bəzi
fiqurların gücü azalır, məsələn, at,
bəzilərinin isə gücü artır, məsələn,
top və piyada; açıq xətlərin olması
topların gücünü artırır, keçid və
irəlidəki piyadaların dəyərini də
yüksəldir.
TAPġIRIQ
1. Lövhəyə baxmadan h6, b7, bl, d5,
f5, b4, e7, g4, g8, h4 xanalarının
rəngini ləyin edin.
2. Lövhəyə baxmadan aĢağıdakı
məsələni yerinə yetirin: ağ Ģah g5
xanasında, qara at h8 xanasında
dayanıb; ağ Ģah atı küncdə tutmaq
üçün hansı xanaya getməlidir?
3. Atın gl xanasından f5 xanasına,
gl xanasından f8 xanasına, d5
xanasından
a8 xanasına, d2
xanasından
h6 xanasına, a3
xanasından
a2 xanasına qədər
ən qısa yolunu söyləyin və yazın
(lövhəyə baxmadan!). Daha sonra
yazdıqlarınızı lövhədə yoxlayın.
4. Fiqurları
lövhəyə
düzmədən
aĢağıdakı 3 vəziyyətdən hansının
mümkün, hansının qeyri-mümkün
(və niyə?) olduğunu təyin etməyə
çalıĢın: a) ağların Ģahı el
xanasında, piyadaları f2, f3, f4
xanalarında; qara fiqurların Ģahı
e7 xanasında, piyadası isə f7
xanasında; b) ağların Ģahı hl
xanasında, pıyadaları g2, h2, h3
xanalarında; qaraların Ģahı h8
xanasında, piyadası h7 xanasında;
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v) ağlann Ģahı g2 xanasında,
piyadası h2 xanasında; qaraların
Ģahı f3 xanasında, piyadası isə h4
xanasında.

2.Əgər ağ vəzir öz opponentini
vursa, dəyiĢmə alınar
3.Əgər ağ vəzir h7 piyadasını
vurarsa, bu necə dəyiĢmə olar?
Bunu sərbəst tapın.

Fiquru piyadalara dəyiĢən zaman
piyadaların keyfiyyətini
nəzərə
almaq lazımdır. Bu arada piyadaların
bir
xüsusiyyətini
yaddan
çıxarmamaq lazımdır: onlar geri
getmirlər. Fiqurla uğursuz gediĢ
edən zaman vəziyyəti düzəltmək
imkanı ola bilər, ancaq piyadanın
belə imkanı olmur. Onlar ancaq irəli
gedirlər.
Yeni baĢlayanlar arasında filin
yoxsa atın güclü olması barədə
mübahisələrə tez-tez Ģahid oluruq.
Praktika göstərir ki, ümumilikdə
onların
gücü
bərabərdir.
Fil
təxminən top qədər xanaları zərbə
altında saxlayır, yalnız bir rəng
üzərindəki xanalarda hərəkət edir,
digərləri onun üçün əlçatmazdır. At
isə lövhənin bütün xanalarını dolaĢa
bilər, həm də fiqurlar üzərindən
atlamaq imkanına malikdir. Fil açıq
və
keçid
piyadaları
olan
vəziyyətlərdə daha effektivdir, at isə
qapalı vəziyyətlərdə daha inamlı
görünür.
ġahmatçılar ən güclü fiqura –
vəzirə xüsusi hörmətlə yanaĢırlar.
Bəzən bu hörmət zərərli ola
bilir. Qrossmeyster A.Nimçoviç bu

VĠLHELM STEYNĠTS
BĠRĠNCĠ DÜNYA ÇEMPĠONU
“ġahmat ruhu zəif olan insanlar üçün
deyil... ġahmat çətindir, o, çalıĢqanlıq
tələb edir və məni yalnız ciddi düĢüncələr
və ciddi səylə aparılmıĢ təhlillər təmin
edər. Yalnız amansızcasına tənqid məqsədə
aparır”.

V. Steynits

1.Əgər ağlar top ilə qara atı vursalar,
zərərli dəyiĢmə olar
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barədə
qeyd
edirdi:
―yeni
baĢlayanlar baĢlarını Ģirin ağzına
qoyarlar, təkcə vəziri zərbə altında
saxlamasınlar!‖.
ġahmatçılar bəzi hallarda ən
güclü fiqurun həyəcanından gözəl
kombinasiyaları buraxırlar. Vəzirin
top və ya hər hansı fiqura (hətta
piyadaya) qarĢı qurbanı
mat
vəziyyətlərinin yaranmasına Ģərait
yaradır (diaqram 66).
Rəqiblərdən biri daha dəyərli fiquru
ondan dəyərsiz fiqura dəyiĢirsə
(daha sonra baĢqa mənfəət əldə
etmək fikirilə), buna qurban vermək
deyilir. Qurban verən zaman
fiqurların dəyərinin ani dəyiĢməsi
müĢahidə olunur; bir növ partlayıcı
yenidən qiymətləndirmə, kəmiyyətin
keyfiyyətə keçidi. Mat anında ən
güclü fiqur mat verən fiqur olur.

MittelĢpil debütdən sonra gələn və
əsas hadisələrin baĢ verdiyi oyunun
orta bölümüdür. Məhz bu mərhələdə
əsas döyüĢlər olur.
Sonda A.Qoncarovun kitabından bir
sitat gətirirəm: Sizin sərəncamınızda
olan fiqurların maksimal gücünü
oyununuzda göstərmək bacarığı
məhz Ģahmat ustalığınızın ifadəsidir.

Dərs 11
ġAHMAT NOTASĠYASI
ġAHMAT
TERMĠNLƏRĠNĠN
LÜĞƏTCƏSĠ
ġahmat oyununu üç hissəyə bölürlər; debüt, mittelĢpil və endĢpil.
Debüt - baĢlanğıc; məhz oyunun
əvvəli belə adlanır (təxminən 8-12
gediĢ), bu mərhələdə rəqiblər fiqur
ları oyuna daxil edir, gələcək üçün
onları döyüĢ vəziyyətinə gətirirlər.

Musiqiçilərin not iĢarələri kimi,
Ģahmatçıların da xüsusi Ģahmat dili
mövcuddur. O, Ģahmat ədəbiyyatını
oxumaq və oyunları yazmaq üçün
istifadə olunur.
Heç bir həvəskar dərs vəsaitsiz
oyununu təkmilləĢdirə bilməz, öz
səhvlərini tapmaq və onları aradan
qaldırmaq. keçmiĢ və indiki ustaların
oyunları ilə tanıĢ olmağa imkan
yaradır. Bu kitablar olmasaydı,
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yenibaĢlayandan ustaya qədər yol
daha uzun olardı. Hər kəs ondan
əvvəlki bilikləri yenidən kəĢf etmək
məcburiyyətində qalardı. ġahmat
notasiyası bilməyənlər üçün çin
yazısını xatırladır. Ancaq xanaların
təyini qaydasını (dərs 1) öyrənənlər
bunun
öhdəsindən
asanlıqla
gələcəklər.

4.Lövhədə aĢağıdakı vəziyyəti
düzün: ağların dörd vəziri – Va1,
Vb1, Vg1, Vh1 var. Onlar 52 xananı
zərbə altında saxlayır. Ağlar 4 gediĢ
edərək zərbə altında olan xanaların
sayını
61-ə çıxarır. Bu gediĢləri
tapın.
5*. BaĢlanğıc vəziyyətdən ağlar ən
tez neçə gediĢ sonra qaralara Ģah
elan edəcəklər? (təbii ki, qaralar
buna mane olacaqlar).
Ġlkin biliklər əsasında istənilən
vəziyyəti qeyd etmək problem deyil.
BaĢlanğıc vəziyyətdə fiqur və
piyadaların
yerləĢməsini
yazın
(diaqram 67). Hər bir fiqurun
qısadılmıĢ
iĢarəsinin
yanına
dayandığı xananı əlavə etmək
kifayətdir.
Ağlar: ġe1, Vd1, Ta1, Th1, Fc1,
Ff1, Ab1, Ag1, p. a2, b2, c2, d2, e2,
f2, g2, h2.
Qaralar: ġe8, Vd8, Ta8, Th8, Fc8,
Ff8, Ab8, Ag8, p. a7, b7, c7, d7, e7,
f7, g7, h7.
Əvvəlcə ağların, daha sonra
qaraların fiqurlarını qeyd etmək
qəbul edilmiĢdir. Ġlkin olaraq Ģah,
ardınca vəzir, top, fil, at və
piyadaların
yerləĢdiyi
xanalar
yazılır. Adətən fiqurları eyni
yerləĢmə ardıcıllığı ilə, yəni a-dan ha və eyni vertikalda olan zaman isə
1-dən 8-ə sırası ilə qeyd edirlər.
Oyunun tam yazılıĢı heç bir
çətinlik yaratmır. Fiqurun yerləĢdiyi

TAPġIRIQ
1.Oyununuzu tam notasiya yazın
və sonra onu lövhədə oynayın.
Yazınızı doğru olduğunu yoxlayın.
Daha sonra qısa notasiya ilə yazın.
2.1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fc4 Fc5
4.Ac3 Af6 5.d3 d6 6.0-0 0-0 7.Fg5
gediĢlərindən sonra alınan vəziyyəti
qeyd edin.
3.lövhədə aĢağıdakı vəziyyəti
düzün: ağlar – ġe8, Ve7; qaralar –
ġh8. Bu vəziyyətdə ağlar baĢlayaraq
iki gediĢə mat verir. Həlli tapın
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sonra üç nöqtə qoyulur (məsələn,
1...e7-e5). Oyunun yazılıĢı sütun
üzrə (belə halda ağların gediĢi solda,
qaraların gediĢi isə sağda yerləĢir) və
ya yerə qənaət etmək üçün sətir üzrə
aparılır.
ġahmat
ədəbiyyatında
gediĢdən sonra bir çox hallarda
izahı, qiymətləndirməni və təhlilləri
görmək olar.

xanadan gəldiyi xana qeyd olunur,
yəni ilkin vəziyyəti və son vəziyyəti
yazılıĢda öz əksini tapır. GörünüĢün
daha yaxĢı və əyani olması üçün
ilkin vəziyyət ilə son vəziyyətin
yazılıĢı arasında tire və ya ―:‖
iĢarəsini qoyurlar (məsələn, 2.Ff1-c4
və
ya
6.Af3:e5
gediĢlərin
əvvəlindəki rəqəm gediĢin sıra
nömrəsini göstərir). Piyada gediĢ
edən zaman (p) yazılıĢı buraxılır,
məsələn 1.e2-e4.
Piyada sonuncu xəttə çatan
zaman (ağlar 8-ci horizontala,
qaralar 1-ci horizontala) yeni fiqurun
qısaldılmıĢ adı sonda qeyd olunur
(məsələn, 39.c7-c8 V). 0-0 qısa, 0-00 isə uzun qalanı göstərir. ġah elan
etməyin Ģərti iĢarəsi +, ikiqat Ģahın
isə ++, mat vermə x kimi qeyd
olunaraq gediĢin sonunda yazılır.
ġahmat ədəbiyyatında digər
iĢarələmələri də qəbul olunmuĢdur.
(bu iĢarələr və onların izahına yan
tərəfdə baxa bilərsiniz). Fərqli
iĢarələrin
izahı
isə
həmin
ədəbiyyatın özündə qeyd olunur.
Oyunun
yazılıĢı
gediĢlərin
ardıcıllığı ilə qeyd olunur. Bu zaman
nömrələmə (gediĢin nomrəsi nöqtə
ilə ayrılır) aparılır, həm də ağların və
qaraların gediĢi birgə bir gediĢi təĢkil
edir. Əvvəlki gediĢlər məlum
olmadıqda gediĢlərin yazılıĢı bir
rəqəmi ilə baĢlayır. Əgər hər hansı
vəziyyətdə
qaralar
baĢlayarsa,
gediĢin sırasını göstərən rəqəmdən

! – yaxĢı gediĢ;
!!- əla, çox güclü gediĢ;
? – zəif gediĢ, səhv;
?? – çox pis gediĢ, kobud səhv;
!? – rəqib üçün təhlükəli gediĢ, lakin
doğru müdafiə problemləri həll edə
bilər;
?! – Ģübhəli gediĢ;
+= - ağların vəziyyəti bir az yaxĢıdır;
= - vəziyyət bərabərdir, tərəflərin
imkanları təxmini eynidir;
=+ - qaraların vəziyyəti bir az
yaxĢıdır;
+- - ağlarda uduĢdur;
-+ - qaralarda uduĢdur;
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Lövhədə baĢlanğıc vəziyyəti düzün
(diaqram 67) və aĢağıdakı oyunlarda
iĢarələrə diqqət yetirərək təhlil edin
(adlar Ģərti olaraq baĢ hərflərlə iĢarə
olunmuĢdur).
Ağlar: A - Qaralar: B
1.e2-e4
e7-e5
2.Ff1-c4
Vd8-g5?
3.Vd1-f3 Ab8-c6??
4.Vf3:f7+ ġe8-d8
5.Vf7:f8x (diaqram 68).
Ağlar: V – Qaralar: Q
1.e2-e4 e7-e5 2.Ag1-f3 Ab8-c6
3.Ff1-c4 d7-d6 4.Ab1-c3 Fc8-g4
5.0-0 Ac6-d4? 6.Af3:e5! (diaqram
69) 6...Fg4:d1?? 7.Fc4:f7+ ġe8-e7
8.Ac3-d5x
Ġndi baxdığımız oyunlar tam
notasiya ilə yazılmıĢdır. Bununla

“YaxĢı general olmaqdan ötrü ilk
növbədə yaxĢı Ģahmat oynamaq
lazımdır”.
L.Konde,
sərkərdə
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yanaĢı qısaldılmıĢ notasiyadan da
istifadə olunur. Bu cür notasiyada
ancaq fiqurun getdiyi xana göstərilir
və təbii olaraq yazılıĢı, məsələn,
2.Fc4 və ya 1...c5 kimi olur.
Əgər eyni xanaya eyni adlı iki
fiqur (məsələn, iki at və ya iki top)
getmək imkanına malikdirsə, bu
zaman fiqurun adından sonra ya
onun dayandığı vertikalın hərfi, ya
da horizontalın rəqəmi əlavə olunur
(məsələn, 6...Age7 və ya 9.T8d2).
Digər
iĢarələmələr
qısaldılmıĢ
notasiyada saxlanılır.Təkcə piyada
hər hansı bir fiquru götürən zaman
piyadanın dayandığı xananın və
onun keçdiyi xananın vertikalının
hərfi qeyd olunur. Məsələn, tam
notasiyada 3.f4:e5 gediĢi qısaldılmıĢ
notasiyada 3.fe və ya 3.f:e5 kimi
yazılır.
QısaldılmıĢ notasiya daha az yer
və vaxt tələb edir. Lakin qarıĢıqlığın
yaranmaması üçün onu dəqiq və
səliqəli aparmaq gərəkdir. Xüsusilə
eyni adlı fiqurların gediĢlərin yazan
zaman dəqiqlik tələb olunur.
Bizim kitabda həm tam, həm də
qısaldılmıĢ notasiyadan istifadə
olunur. QısaldılmıĢ notasiyada olan
növbəti oyuna baxın.

vəzir udulur. 6.d4 ed?? Qaraların
vəziyyəti artıq pisdir, ancaq 6...d6
gediĢi ilə müqavimət göstərmək
olardı. Ġndi isə onlar vəziri
uduzurlar. 7.Tg3. Qaralar təslim
oldu, vəzirin qaçmağa heç bir xanası
yoxdur. Ən yaxĢı halda vəziri topa
verə bilərlər, lakin bu kifayət deyil,
maddi üstünlük çox böyükdür.
Ağlar: J – Qaralar: Z
1.g4 e5 2.f3?? Vh4x (diaqram
71).
BaĢlanğıc vəziyyətdə alına bilən ən
tez
matdır.
Qədim
Ģahmat
nəĢrlərində bu mat ―sarsaq mat‖
adlanır.
Ağlar: Ġ – Qaralar: K
1.e4 e5 2.Vh5? Ac6 3.Fc4 Af6??
4.V:f7x (diaqram 72) bu mat uĢaq
matı adlanır.

Ağlar: D – Qaralar: E
1.e4 e5 2.Fc4 Vg5 3.Af3! V:g2
4.Tg1 Vh3 5.F:f7+ (diaqram 70)
5...ġd8. Əgər 5... ġ:f7 olarsa onda
6.Ag5+ və 7.A:h3 gediĢləri ilə qara
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“ġahmat oyununun təlimi sərbəst
düĢünmə
bacarığının
tərbiyəsi
olmalıdır....”
Em.Lasker

Ağlar: L – Qaralar: M
1. e4 e5 2. f4 Fc5 3. fe?? Vh4+
4.ġe2. 4.g3-dən sonra V:e4+ və
5.V:hl ağlar topu uduzurdular, yalnız
bu vəziyyətdə ən yaxĢısı bu idi. 4...
V:e4x (diaqram73).
QısaldılmıĢ notasiya ilkin vaxtlar
bir o qədər aydın görünmür.
Ümumiyyətlə, yeni baĢlayanlar
oyunu yazarkən diqqətli olmalıdırlar.
Notasiyanı istifadə etməzdən qabaq
fiqurların
gediĢini,
oyunun
qaydalarını, lövhəni mükəmməl
bilmək gərəklidir. Lakin notasiyadan
istifadəni gələcəyə saxlamayın.
Birincisi,
yarıĢlarda oyunların
yazılması
mütləqdir.
Ġkincisi,
səviyyənizi artırmaq üçün oyunların
kritik
təhlili
labüddür,
yeni
baĢlayanlar oyunlarını təhlilləri ilə
birlikdə ayrıca dəftərdə yazsalar
böyük faydasını görərlər.
Dərsin
sonunda
Ģahmat
ədəbiyyatında gediĢlərin müxtəlif
Ģəkildə yazılıĢına qayıdaq. Məsələn,
bəzi kitablarda ağ və qara gediĢləri
kəsr Ģəklində yazılır: və sair
Surətdə
ağların,
məxrəcdə
qaraların gediĢi yazılır. Debüt

Emanuel Lasker,
Ġkinci Dünya çempionu
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kitabları əksər halda bu formada
olur. Son vaxtlar fiqurların qısa adi
yerinə onlann rəsmi göstərilir. Bu
yazılıĢ aĢağıdakı kimi olur: (səh. 35
əlavə oxunmalı)

dəyərsə və qaydalara görə onu
vurmaq imkanı yoxdursa, öz fiquru
ilə istənilən gediĢi edər.
Səliqəsiz
dayanan
fiquru
düzəltmək istəyən zaman öz
gediĢində ―düzəl- dirəm‖ dedikdən
sonra bu hərəkəti edirsiniz. Əks
halda ―Əl vurdun - oyna‖ qaydası
qüvvəyə minir.
Əlini buraxdın gediĢ edildi!
Fiquru bir xanadan digərinə doğru
hərəkət etdirərək əlinizi buraxdığınız
anda gediĢ fiksə olunur. Qalaqurma
gediĢi zamanı topu buraxdığınızda
gediĢ bitmiĢ hesab olunur. Əgər
qalaqurma gediĢinin qeyri-mümkün
olduğu bilinərsə, Ģah ilə gediĢ və ya
əks tərəfə qalaqurma edilir.
EdilmiĢ gediĢi geri qaytarmaq
olmur. ―Əl vurdun - oyna‖, ―Əlini
buraxdın gediĢ edildi‖ qaydalarına
hətta yoldaĢlıq görüĢlərində də riayət
etməyə çalıĢın. Gələcəkdə pis
vərdiĢlərdən əl çəkmək və kobud
səhvlərin qarĢısını almıĢ olarsınız.
Digər tərəfdən idman etikası həmiĢə
prinsipial olmağımızı tələb edir.
Rəqiblər qarĢılıqlı güzəĢtlərə icazə
verirsə, bu digər iĢtirakçılara qarĢı
edilmiĢ haqsızlıq olur. Ġdman
qanunları hamı üçün eynidir.
Yeni baĢlayanların oyununda
tez-tez gah bir fiqura, gah digər
fiqura əl vurduğunu görürük. Bu cür
hərəkətlərdən çəkinmək lazımdır.
GediĢiniz dəqiqləĢdikdən sonra
fiqura əl vurun.

Dərs 12
OYUN
ZAMANI
DAVRANIġ QAYDALARI
Oyunçular arasında hər hansı
qaydanın
tətbiqi
ilə
bağlı
mübahisələr yaranmasının zamanzaman Ģahidi oluruq. Bu çox zaman
qaydaların
dəqiqliklə
bilinməməsindən irəli gəlir. Bu halda
daha təcrübəli Ģahmatçıya və ya
Ģahmat kodeksinə müraciət etmək
lazımdır
Burada biz əsas qaydaları və
Ģahmatçıların davranıĢı ilə bağlı
məsələləri araĢdıracağıq.
Əl vurdun oyna!
GediĢi olan tərəf öz fiquruna əli
dəyərsə (təsadüfən və ya qəsdən),
həmin fiqurla oynamalıdır. Rəqib
fiqura əli dəyən zaman isə həmin
fiquru vurmalıdır. Hər iki halda
qaydalara görə əli dəyən fiqurla heç
bir əməliyyat edə bilmirsə, öz
seçiminə görə istənilən digər gediĢi
edə bilər və heç bir əlavə cəza tətbiq
olunmur.
ġahmatçı ilkin olaraq özünün,
daha sonra rəqibin fiquruna əli
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əsaslanır. Bu zaman səhv düzülmüĢ
fiqurlara görə cəza xalları vermək
olar. Digər Ģahmatçılar da uyğun
hərəkətləri edir və sonda xallar
əsasında qalib müəyyən olunur.

QarĢılıqlı nəzakətli olun!
Oyunun
gediĢatından
asılı
olmayaraq rəqiblər bir-birinə qarĢı
nəzakətli olmalıdırlar. Oyun əl sıxma
ilə baĢlamalı və qurtarmalıdır. Oyun
vaxtı sakitliyə riayət olunmalıdır.
Lazımsız hərəkətlərə yol vermək
olmaz.
Bəzən uduzandan sonra əsəbi
formada rəqibə iradlar və bu tip
hərəkətlər heç yaxĢı görünmür.
Rəqibi təbrik etdikdən sonra kritik
Ģəkildə oyunu təhlil etmək və
buraxılmıĢ səhvi tapmaq daha doğru
və faydalıdır.
Bir neçə oyun uduzandan sonra
yarıĢı buraxan Ģahmatçıların hərəkəti
də qeyri etikdir.

ġAHMAT
TERMĠNLƏRĠN
LÜĞƏTCƏSĠ
Qapalı mat — Ģahın qaçıĢ xanaları
öz fiqurları tərəfindən qapanan mat
növüdür (diaqram 28)
Epolet matı - Toplar Ģahın iki
ətrafında paqon kimi dayanaraq
onun qaçıĢının qarĢısını alır. Məsələn, ağların Ģahı g1. topları f1 və h1
xanalarında dayanma Ģəraitində qara
vəzir g3 xanasından mat verir.

TAPġIRIQ
1. Diaqram 74-də Ģahmat
qaydalarına əsasən gedən bir oyunda
hansı fiqur və piyadalar doğru
dayanmayıb.
2. Bir-birinin zərbələri altında
olmamaq Ģərtilə 8 vəziri lövhədə
düzün
3. Bu tapĢırığı qrup halında həll
etmək lazımdır. TapĢırığın mahiyyəti
bir Ģahmatçının təsadüfən düzülmüĢ
vəziyyətə 10-20 saniyə baxaraq, onu
yaddaĢı əsasında lövhəyə düzməsinə
38

Dərs 13
TƏDRĠS OYUNLARI

AĢağıdakı qısa oyunları nəzərdən
keçirin və təhlilləri anlamağa çalıĢın.
Sual iĢarəsinin təkcə məğlub
tərəflərin gediĢlərində deyil, qalib
tərəfin gediĢlərinə qoyulması sizi
təəccübləndirməsin. Rəqibin uğursuz
oyunu bu gediĢlərlə qalib gəlməsinə
imkan yaratmasına baxmayaraq
rəqib doğru oyun ilə nəticə fərqi edə
bilərdi.
Ağlar: N – Qaralar: O
1.e2-e4 e7-e5 2.Ff1-c4 Ff8-c5
3.Vd1-h5. Vəzirin vaxtından əvvəl
oyuna daxil olmasını yeni baĢlayan
çox xoĢlayır. Lakin bu çıxıĢ rəqib
səhvinə hesablanıb, doğru cavabla
bunun temp itkisi olduğunu görərik.
3...Ag8-h6?? Qaralar f7 xanasını
uğursuz müdafiə edirlər. 3...Ve7
oynamaq doğru olardı. Məsələn,
3...Ve7 4.Af3 Ac6 5.Ac3 Af6 və
vəzir qaçmağa məcburdur.
4.d2-d4! 4.V:e5 Ve7 5.Vg7
gediĢlərindən sonra ağlar maddi
üstünlük əldə edirlər, ancaq bu bir az
çətin yol idi.
4...Fc5:d4?? 5.Fc1:h6. f7 xanasının
müdafiəçisi məhv olunur.
5...Fd4:b2?? (diaqram 75). Qaralar
maddi üstünlük dalınca gedirlər,
ancaq rəqibin təhlükəsini unudurlar.
Müqaviməti
6...0-0 gediĢi ilə
uzatmaq olardı, ancaq istənilən halda
doğru oyun ağları uduĢa aparır.
6.Vh5:f7x

ġAHMAT
TERMĠNLƏRĠNĠN
LÜĞƏTĠ
Analiz– vəziyyətdə mümkün olan
gediĢlərin araĢdırılması və yaranacaq
vəziyyətlərin qiymətləndirilməsi.
Gözdən qaçan – mata, maddi
itkilərə və ya vəziyyətin kəskin
pisləĢməsinə səbəb olan kobud səhv.
TəklənmiĢ piyada – qonĢu
vertikallarda öz piyadaları olmayan
piyada
Keçid piyadası – qonĢu və
dayandığı
vertikallarda
rəqib
piyadaların yoxluğu Ģəraitində olan
piyada (arxasında ola bilər!).
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Ağlar: P – qaralar: R
1. 1.f2-f4. Bu gediĢ 1.e4 gediĢi
kimi yaxĢı deyil. Çünki heç bir
fiqurun yolunu açmır. 1...e7-e5.
Qaralar piyadanı verərək daha tez
inkiĢaf etmək istəyirlər. 2.f4:e5.
Ağlar hədiyyəni qəbul edirlər. 2.e4
daha təhlükəsiz idi.
2...d7-d6. Qaralar digər fil üçün də
yolu açırlar. Yeni baĢlayanlar bu
vəziyyətdə soruĢa bilər: ―Niyə bəs
vəzirlə
h4
xanasından
Ģah
verməyək?‖. Onlar Ģah elan etməyi
çox xoĢlayır, amma oyunun mənası
kimin çox Ģah elan etməsindən
keçmir. Bu halda 2...Vh4 3.g3
qaralar temp itirir və ağlar
vəziyyətlərini
bərkitməyə
vaxt
tapırlar.
3.e5:d6 Ff8:d6 4.b2-b3?? Ağlar
təhlükəni hiss etmirlər, yoxsa 4.Af3
oynayardılar.
4...Vd8-h4+! (diaqram 76). ―Bir az
əvvəl Ģah elan etməyi qınayırdınız,
indi isə nida iĢarəsi qoyursunuz!‖
deyə bilərsiniz. Bəli, ancaq vəziyyət
dəyiĢdi: ikinci gediĢdə bu mənasız
idi, indi isə ən yaxĢı gediĢdir və
uduĢa aparır. Bu arada qara filin
tutduğu mövqeyə baxın.
5. g2-g3 Fd6:g3+! 5...V:g3+!
gediĢi də oynamaq olardı. 6.h2:g3
Vh4:g3x

XOSE-RAUL
KAPABLANKA
Üçüncü dünya çempionu

“ġahmat oynamağı
asandır, ancaq yaxĢı
öyrənmək çətindir”.

öyrənmək
oynamağı
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təslim oldu: onlar ən
fiqurlarını - vəziri itirirlər.

Ağlar: S – qaralar: T
1.e2-e4 e7-e5 2.Ag1-f3 d7-d6
3.d2-d4
Ab8-d7.
Ağlar
e5
piyadasına hücum edir, qaralar isə
onu müdafiə edir, lakin at digər
fiqurların hərəkətinin qarĢısını alır.
3...ed daha sadə olardı.
4. Ff1-c4 Ff8-e7? Ġndi isə f7
piyadası müdafiəsiz qalır. Ən yaxĢı
gediĢ 4...c6! gediĢidir.
5.d4:e5 d6:e5?? Məğlubiyyətə
aparan yoldur. 5...A:e5 6.A:e5 de
7.Vh5 g6 8.V:e5 Af6 gediĢləri ilə
mübarizəni
piyadasız
davam
etdirmək olardı.
6.Vd1-d5! Ag8-f6?? 6...Ah6
7.F:h6
0-0 gediĢlərindən sonra
qaralar matdan xilas olsa da,
fiqursuz qalır. 7.Vd5:f7x
Ağlar: U – Qaralar: F
1.e2-e4 e7-e5 2.Ag1-f3 Ag8-f6.
Ağlar e5 piyadasına, qaralar isə e4
piyadasına hücum edirlər. 3.Af3:e5
Af6:e4? Ġlk öncə 3...d6 və daha
sonra e4 piyadasını götürmək lazım
idi. 4.Vd1-e2 Ae4-f6?? Atı xilas
edərkən vəziri itirirlər. 4...Ve7
5.V:e4 d6 6.d4 de 7.V:e5 variantını
seçsəydilər, qaralar yalnız piyada
itirərdilər. 5.Ae5-c6+! Bu açıq
Ģahdır: at kənara çəkilir və vəzirin
yolunu açaraq Ģaha hücum etməyə
imkan yaradır (diaqram 77). 5...Vd8e7. Eyni nəticə 5...Fe7 6.A:d8
müĢahidə olunur. 6.Ac6:e7. Qaralar
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güclü

Ağlar: X – Qaralar: Ə
1.e2-e4 Ag8-f6 2.Ab1-c3 g7-g6
3.Ac3-d5? Af6:e4. 3...A:d5 və ya
3...Fg7 gediĢi də yaxĢı idi. 4.Vd1-e2
Ae4-d6?? Bax, 3-cü gediĢi edən
zaman ağlar bu gediĢi gözləyirdilər.
4...c6! 5.V:e4 cd 6.V:d5 Fg7
gediĢlərindən
sonra
qaraların
vəziyyəti
yaxĢıdır.
5.Ae4-f6x
(diaqram 78). ―qapalı‖ mat! Onun
mexanizmi ilə siz tanıĢsınız (dərs 7).
Ağlar: Ç – Qaralar: ġ
1.e2-e4 c7-c6 2.d2-d4 d7-d5
3.e4-e5 f7-f6? h5-e8 diaqonalını
açmaq təhlükəlidir. 4.Ff1-d3 Ab8d7?? 5.Vd1-h5+. Qaralar təslim
oldu (diaqram 79-u diaqram 76 ilə
müqayisə edin).
Ağlar: Ö – Qaralar: Ü
1.e2-e4 c7-c5 2.c2-c4 d7-d6 3.d2d3 Ab8-c6 4. Ab1-d2? Ac3 təbii
gediĢi seçmək lazım idi. 4...Ag8-f6
5.Ag1-e2? Fiqurları inkiĢaf etdirən
zaman digərlərinin inkiĢafına mane
olmamaq Ģərtilə oyuna daxil etmək
lazımdır. Burada isə atlar fillərin
önündə yer alaraq ağların harmonik
inkiĢafının yolunu kəsir. 5...Fc8-g4
6.a2-a4? Mənasız gediĢ. 6...Ac6b4!?
Qaralar
ağların
inkiĢaf
problemi olduğunu hiss edir və tələ
qurmaq qərarına gəlirlər.
7.h2-h3?? Tələ baĢ tutdu! 7.Ab3 və
ya 7.Af3 oynamaq lazım idi.
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7...Ab4:d3x (diaqram 80). ―Qapalı‖
matın baĢqa bir təsvirini görürük.

Bilirik ki, Ģahın mərkəzdə səkkiz

Ağlar: G — Qaralar:Y
1. e2—e4 e7—e6 2. d2—d4
g7—g6 3. Ab1— c3 Ff8—g7 4.
Ag1— f3 Vd8—f6?? 4...Ae7 və ya
4...d5 və ya 4...d6 oynamaq lazım
idi. Dərs 5. Fc1—g5. Qaralar
təslim oldu (diaqram
81). Vəzirin qaçmağa yolu yoxdur.
Ağların inkiĢafının necə təbii
olmasına və d4, e4 mərkəzi
piyadaların çəpər qurmasına fikir
verin.

Dərs 14
TƏK ġAHA MAT
xanaya getməyə imkanı var; lövhə
kənarında beĢ, küncdə isə cəmi üç
xana. Beləliklə, lövhənin kənarına
doğru Ģahı mat etmək daha asandır.
Onu da qeyd edək ki, heç də
istənilən fiqur mərkəzdə mat
verməyə qadir deyil. Ona görə Ģahı
planlı Ģəkildə mərkəzdən küncə
doğru sıxmaq lazımdır.
Xüsusilə, planlı oyuna fikir
vermək gərəklidir, plansız gediĢ
etməyin, qarĢıya qoyulmuĢ məqsədə
doğru hərəkət edin və bunu ən qısa
yolla edin..
Mat zamanı pat ideyalarını
yaddan çıxarmayın. Biz artıq qeyd
etmiĢdik ki, patın yaranmasının əsas
səbəbkarı güclü tərəf olur.

Yeni baĢlayandan yüksək dərəcəli
Ģahmatçıya qədər yüksəlmək üçün
uzun yol keçmək lazımdır. Oyunun
əsas qaydaları ilə tanıĢlıq ilk
addımdır.
Ġkinci addım sadə
sonluqlarda tək Ģaha mat vermək
texnikasının mənimsənilməsidir.
Tək Ģahı mat etmək çətin iĢ
deyil, ancaq yeni baĢlayanlar bir çox
oyunlar
nəticəsində
bunun
öhdəsindən gəlməyə baĢlayırlar.
Nəzəriyyəni
köməyə
çağırsaq
nəticəyə daha tez çata bilərik.
Ümumiyyətlə, nəzəriyyə ilə praktika
birlikdə daha effektiv nəticə verir.
Sadə sonluqlara keçməzdən əvvəl
bir neçə amili yadda saxlayın.
43

Tək Ģaha mat vermək üçün sadə
sonluqlarda güclü tərəf hansı maddi
üstünlüyünə malik olmalıdır? Bunun
üçün bir ağır fiqura və ya iki yüngül
fiqura (iki fil və ya fil və at:
gələcəkdə görəcəyik ki, doğru oyun
zamanı iki at mat vermir) malik
olmaq kifayətdir. Sadə sonluqlarda
adətən Ģahın köməyi vacibdir. Yalnız
böyük üstünlük zamanı buna
ehtiyac yoxdur.
Ġki top bir-biri ilə əlaqəli hərəkət
edərək asanlıqla tək Ģaha mat verir
və bu iĢdə Ģahın köməyindən istifadə
etməyə də bilər. Sıra ilə Ģahın
horizontal və ya vertikal üzrə boĢ
xanaları əlindən alınır, lövhənin hər
hansı bir tərəfinə sıxılraraq mat olur.
Diaqram 82-də belə bir vəziyyət
göstərilib.
Sonuncu zərbəni b8 topu vurur, a7
topu isə
bir
növ yeddinci
horizontalda gözətçi funksiyasını
yerinə yetirir.

Diaqram 83-də qaralar
gediĢi ilə mat verir.

Ta3-a1

(diaqram 84) misalında iki top ilə
Ģahın sıxıĢdırılması nümayiĢ olunur.
Bu vəziyyəti lövhədə düzün və
gediĢləri
oynayarkən
onların
mənasını baĢa düĢün.
Ġlk öncə Ģahı lövhənin hansı
küncünə doğru aparılması sualına
cavab tapıriq. Tutaq ki, səkkizinci
horizontalda mat vermək istəyirik və
həmin andan planımızı ardıcıllıqla
həyata keçiririk.
Beləliklə,
1.Tb1-b2
ġe3-d3
2.Ta1-a3+ ġd3-c4. Ġndi nə etməli?
Əgər 3.Tb4+ oynasaq Ģah onu məhv
edər. Planımızdan imtina edək? Yox,
sadəcə bir az düzəliĢ edirik.
3.Tb2-h2! ġc4-b4 4.Ta3-g3!
Təbii ki, 4.Th4 ġ:a3 gediĢinə görə
olmaz. 4.Tah3 gediĢi fiqurların
əlaqəli oyununa əngəl yaradır.
4...ġb4-c4 5.Th2-h4! Toplar Ģahdan
uzaqlaĢır və yenidən ―pilləkən‖ kimi
Ģaha hücum təĢkil edir: sıra ilə gah
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gözətçi,
gah
da
hücumçu
funksiyasını yerinə yetirir.
5...ġc4-d5 6.Tg3-g5+ ġd5-e6
7.Th4-h6+ ġe6-f7. ġah yenidən
toplara yaxınlaĢır və artıq məlum
manevr həyata keçirilir.
8.Tg5-a5 ġf7-g7 9.Th6-b6 ġg7-f7
10.Ta5-a7+ ġf8-e8 11.Tb6-b8x.
Məqsədə çatıldı!

ağlar — ġh1, Tb3, Tc2; qaralar —
ġh8, Aa3;
v) ağlar — ġh1, Tb3, Tc2;
qaralar —ġh8, Ab1;
q) ağlar ġh1, Tb3, Tc2; qaralar
ġh8, Ac1;
d) ağlar — ġb1, Vg1, Th2:
qaralar -ġa5;
e) ağlar — ġg5, Vb1, Tc8;
qaralar –ġg3
j) ağlar ġg5, Vb1, Td8; qaralar ġg2;
z) ağlar — ġg4, Vh6, Td5;
qaralar ġg2;
ağlar — ġf5, Vh8, Th1; qaralar ġe2:
k) ağlar - ġc4, Vc8, Th1: qaralar
ġc2.
5. Oyunların birində belə bir
vəziyyət yaranmıĢdır: ağlar ġf3,
Vh3, Ta1, Th4, Ff4, a2, c2, d3,
e4, g2; qaralar ġh8, Vb2, Ta8,
Tf8, Ag3, a7, c6. c7, d6, f5, h7.
Ağlar baĢlayır və üç gediĢə mat
edir.

TAPġIRIQLAR
1. Sərbəst Ģəkildə diaqram 84-də
qara Ģahı a) ―a‖ vertikalına, b) ―h‖
vertikalına sıxın.
2. iki top və Ģah ilə lövhənin
mərkəzində
mat
vəziyyətini
yaradın
3. Ağlar – ġh1, Tc5: Qaralar - ġh3,
Tg2, Tg6. Ağlar baĢlayır və heçheçə edir.
4. AĢağıdakı məsələləri həll edin
(bütün məsələlərdə ağlar baĢlayır
və ən yaxĢı müdafiədə iki gediĢə
mat verir).
ağlar ġh1, Tb3, Tc2; qaralar
ġh8, Aa2;
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II. 1.Tb5+ ġc6 2.Vd5+ ġc7
3.Tb7+ ġc8 4.Vd7x
Sonuncu baxdığımız misalda qara
Ģahı sıxıĢdırmaq üçün baĢqa bir yola
nəzər salaq (adətən ən qısa yolu
seçirlər).
1.Ta4 (və ya 1.Tb4) ġd3 2.Tb3 ġc2
3.Tf3 (3.Th3 gediĢindən sonra Ģahın
mövqeyini dəyiĢməyə zaman itirmək
lazım idi). 3...ġb2 4.Tg4 ġc2 5.Tg2+
ġd1 6.Tf1x
Ġki top mat verən zaman 85 və 86
nömrəli diaqramlarda təsvir olunmuĢ
mat vəziyyətlərindən çəkinmək
lazımdır.
Yuxarıda
baxdığımız
metoddan istifadə etsək, asanlıqıa
patdan yan keçmək olar.
Top və vəzir də birlikdə digər
fiqurların köməyi olmadan asanlıqla
mat verirlər. Prinsip etibarı ilə iki
topun metodundan istifadə etmək
olar.
Sadəcə
vəzirin
döyüĢ
qabiliyyətinin yüksək olduğunu
nəzərə alaraq pat imkanlarının
çoxalmasını qeyd edə bilərik. Onun
top ilə müqyisədə rəqib Ģahın
əlindən daha çox xananın alması
faktı pat imkanlarına əlavə Ģərait
yaradır.
Diaqram 87-də məqsədə bir
neçə yol aparır. Bunlardan ən
əlveriĢli olan ikisini nəzərdən
keçirək.
I. 1.Tc3+ ġb4 2.Tc4+ ġb5
3.Vb3+ (yenidən ―pilləkən‖!) 3...ġa5
4.Ta4x
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Mat metodu ilə tanıĢ olmazdan
əvvəl üç tipik final vəziyyətini
nəzərdən keçirək (diaqram 88-90).
Qaydalara görə Ģahlar birbirlərinə
bilavasitə
yaxınlaĢa
bilmədikdən Ģah elan etmək
hüququna malik deyil. Buna görə top
hücum fiquru, Ģah isə gözətçi
funksiyasını yerinə yetirirlər (iki top
tərəfindən verilən mat ilə müqayisə
edin).
Diaqram 88-də sonuncu zərbəni
top vurur, Ģah isə a7, b7, c7
xanalarını zərbə altında saxlayaraq
qaçıĢın qarĢısını alır. Diaqram 89-da
qara Ģahın küncdə yer aldığından iki
xananı zərbə altında saxlamaq
kifayətdir. Diaram 88-də

Dərs 15
TOP ĠLƏ MAT
Keçən dərsdə gördüyünüz kimi iki
top ilə və ya top və vəzirlə mat verən
zaman Ģahın köməyinə heç də
ehtiyac olmurdu. Amma tək topa
mat zamanı Ģahın köməyi mütləq
lazımdır. Bir top nəinki mat, hətta
rəqib Ģahı lövhənin kənarına apara
bilmir.
Əməliyyatın uğuru fiqurların
qarĢılıqlı əlaqəsindən asılı olur. Əldə
edilmiĢ üstünlüyün realizə olunma
texnikası bir növ fiqurların qarĢılıqlı
koordinasiyasından asılı olur. Bu
mövzu barəsində hələ müxtəlif
dərslərdə söhbət açacağıq.
Baxdığımız endĢpildə Ģah rəqib
Ģahı sıxıĢdırmaqla (top ilə matı
yalnız lövhənin kənarında və ya
küncdə vermək olar) yanaĢı mat
finalında da aktiv iĢtirak edir.
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“Mənim üçün Ģahmat oyun deyil,
incəsənətdir. Bəli, mən Ģahmatı
incəsənət hesab edirəm və ondan
gələn öhdəlikləri öz üzərimə
götürürəm ... ġahmat ilk növbədə
obyektiv olmağı öyrədir. Yalnız öz
səhv
və
çatıĢmamazlıqlarınızı
görərək böyük Ģahmat ustası olmaq
olar. Sanki həyatda olduğu kimi”.
A.Alyoxin

ağ Ģah a6 xanasında dayanan zaman
ġc7 ilə, c6 xanasında dayanan zaman
isə ġa7 gediĢi mat torundan qaçır.
Buradan belə bir nəticə çıxır.
Lövhənin kənarında olan zaman
yalnız
Ģahların
qarĢıdurması
Ģəraitində mat elan oluna bilər.
ġahmat nəzəriyyəsində bu cür
qarĢıdurmaya oppozisiya deyilir.
Yeni baĢlayanlar bu termini yaxĢı
yadda
saxlamalıdırlar:
endĢpil
nəzəriyyəsində bu anlayıĢ mühüm
yer tutur və gələcəkdə biz bunun
Ģahidi olacağıq.
Ġndi isə diaqram 90-dakı
vəziyyəti ağların gediĢində nəzərdən
keçirək. Onlara gediĢ etmək sərfəli
deyil, ancaq Ģahmat qaydalarına görə

ALEKSANDER
ALYOXĠN
Dördüncü Dünya çempionu
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gediĢ olunmalıdır (zəif tərəfin gediĢ
etməmək hüququ olsa idi, top ilə mat
vermək
mümkünsüz
olardı).
Beləliklə, ağlar 1.ġd1-e1 gediĢi ilə
Ģahın vəziyyətini pisləĢdirirlər və
rəqib 1...Tc4-c1 gediĢilə mat elan
edir.
Sonuncu baxdığımız misalda
maraqlı vəziyyət yaranır; bir tərəfin
faydalı gediĢinin olmamasının və
istənilən
gediĢin
vəziyyətin
pisləĢməsinə gətirilməsinin Ģahidi
oluruq. ġahmat ədəbiyyatında bunun
adı suqsvanqdır (almanca zugzwang
– məcburi gediĢ) və tez-tez istifadə
olunur.
Indi
final
vəziyyətlərini
bildikdən sonra bütün mat prosesinə
baxaq. GediĢlərin ardıcıllığı və
xarakteri seçdiyimiz plandan asılı
olacaq.
Fərz edək ki, bizim oyunda
diaqram
91-də
göstərilmiĢ
vəziyyət
alınmıĢdır.

andan
etibarən
planı
həyata
keçirməyə baĢlayırıq.
1.Ta1-a4.
ġahın
hərəkətinə
məhdudiyyət qoyulur: lövhənin
yarısına yol bağlandı. 1.Ta5+ ġd4
2.Ta4+ ġd5 gediĢləri məqsədə gedən
yolu uzadırdı. Yeni baĢlayanlar
Ģahlar ilə rəqib Ģahı sıxıĢdırmağı
xoĢlayırlar, lakin bu metod çox
zaman mübarizənin uzanmasına
gətirir. ġah elanı da hazırlıqlı
olmalıdır.
1...ġd5-e5. Və ya 1...ġc5 2.ġf2
ġb5 3.Th4 və Ģahın topun arxası ilə
getməsi mənasızdır və Ģah dördüncü
horizontala daxil ola bilmir.
2.ġg1-f2. Sonrakı sıxıĢdırmanı
tək top apara bilmir. Ona görə Ģah
köməyə gedir.
2...ġe5-d5 3.ġf2-e3 ġd5-e5.
ġahlar oppozisiya mövqeyindədirlər.
Ġndi Ģah elan etmək ən yaxĢı
gediĢdir.
4.Ta4-a5+!
ġe5-e6.
Birgə
fəaliyyət sonrası qara Ģah çəkilir.
Onun hərəkət ərazisi bir az da azaldı.
5.ġe3-d4!
5.ġe4
gediĢi
ilə
oppozisiyanı tutmaq düz olmazdı,
çünki 5...ġd6 və ya 5...ġf6
gediĢlərindən sonra rəqib Ģah onu
pozur. Ġndi isə biz qaraları dəvət
edirik. Lakin...
5...ġe6-f6 6.ġd4-e4. Oyun davam
edir. Qaralar hər dəfə qaçmağa
çalıĢırlar, ancaq sonda qara Ģah
məğlub olacaq.

Qara Ģah mərkəzdə ən əlveriĢli
mövqe tutub, onun əsas məqsədi
məhz bu bölgədən uzaqlaĢmamaqdır.
Ağların məqsədi isə rəqib Ģahı
lövhənin kənarına doğru aparmaq,
daha sonra 50 gediĢdən gec
olmayaraq mat elan etməkdir (əks
halda 50 gediĢ qaydasına görə heçheçə fiksə olunacaq). Qabaqcadan
razılaĢaq ki, qara Ģahı səkkizinci
horizontala doğru aparacağıq və bu
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6...ġf6-g6 7.ġe4-f4 ġg6-h6 8.ġf4g4 ġh6-g6. Kədərli zərurət. 8...ġg7
gediĢinə həmin an 9.Ta6!
9.Ta5-a6+. Yenə yan Ģahların
vaxtı gəldi.
9...ġg6-f7
10.ġg4-g5
ġf7-e7
11.ġg5-f5. Və yenə təqib! 11.Ta7+
oynamaq 11...ġd6 gediĢinə görə
mənasız olardı. 11...ġe7-d7 12.ġf5e5 ġd7-c7 13.ġe5-d5 ġc7-b7.
Diqqət! ġah topa hücum edib.
14.Ta6-h6! Artıq bizə məlum
olan üsul. 14...ġb7-c7. Ağ Ģaha
oppozisiyanı (15.ġc5) tutmaq təklif
olunur və əgər bu baĢ verərsə,
15...ġd7 gediĢi ilə ağ topa tərəf
istiqamət almaq istəyir.
15.Th6-g6! Gözləmə gediĢi.
Ağlar gediĢi qaralara verir.
15...ġc7-b7 16.ġd5-c5 ġb7-a7
17.ġc5-b5 ġa7-b8. Və ya 17...ġb7
18.Tg7+ və sair. 18.Tg6-g7 ġb8-c8
19.ġb5-b6 ġc8-d8 20.ġb6-c6 ġd8-e8
21.ġc6-d6 ġe8-f8 22.Tg7-a7. Yenə
topun qaçma vaxtıdır.
22...ġf8-e8 23.Ta7-b7. Yenə
gözləmə gediĢi.
23...ġe8-f8 24.ġd6-e6 ġf8-g8
25.ġe6-f6 ġg8-h8 26.ġf6-g6. Qara
Ģahın qaçıĢı bağlandı. 26...ġh8-g8
27.Tb7-b8x.
TanıĢ
vəziyyət
(diaqram 88).

üçün oyun metodundan istifadə
etməyi məsləhət görürük.
1.Əvvəlcə
müəllim
nümayiĢ
lövhəsində mat vermək prosesini
göstərir.
2.Sonra lövhəyə çıxan iki Ģagird
qrupun köməkliyi ilə bu məsələnin
öhdəsindən gəlməyə çalıĢır.
3.Daha sonra Ģagirdlər lövhələrdə
(ağ və qaralar ilə) həmin sonluğu
oynayırlar.
4.Bütün bu hazırlıqlardan sonra
―endĢpil yarıĢı‖ keçirmək olar: hər
kəs bir-biri ilə iki oyun oynayır: eyni
vəziyyəti həm ağ, həm də qara
fiqurlarla. Oyun müəllim tərəfindən
tərtib olunmuĢ vəziyyətdən baĢlayır
və Ģagirdlər dəftərə oyunlarını qeyd
edir.
Digər məĢğələlərdə baĢqa bir
sonluq ilə yarıĢı davam etdirmək
olar. Sonda bütün elementar
sonluqları yarıĢ boyunca oynamaq
imkanı yaranır. YarıĢın qalibini
mükafatlandırmaq yaxĢı olardı.
Ġdealda
bu
yarıĢda
bütün
iĢtirakçıların xalları eyni olmalıdır,
amma praktikada bu heç vaxt belə
olmur.

QRUPDA MƏġĞUL OLANLAR
ÜÇÜN METODĠK MƏSLƏHƏT
Elementar sonluqlarda tək Ģaha
mat vermək vərdiĢlərini artırmaq
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üzrə h6 xanasından baĢqa istənilən
xana) 13...ġh8 14.Th6x
Mat verməyin baĢqa bir metodu
da mövcuddur. Güclü tərəf rəqib
Ģahı həm horizontal, həm də vertikal
üzrə kəsir (diaqram 91).
1.Ta4 ġe5 2.ġf2 ġd5 3.ġe3 ġc5
4.Td4. Öz Ģahı tərəfindən müdafiə
olunmuĢ top lövhəni iki hissəyə yox,
dörd hissəyə bölür. Nəticədə qara
Ģahın ixtiyarında daha kiçik sahə
qalır. Hər sonrakı məcburi geri
çəkilmədən sonra sahə kiçilir.
4...ġb5 5.ġe4 ġc5 6.ġe5 ġc6 7.Td5
ġb6 (7...ġc7 8.Td6) 8.ġd6 ġb7
9.Tb5+ ġa6
10.ġc6 ġa7 11.Tb1 ġa8 12.ġc7 ġa7
13.Ta1x
Əlbətdə qaralar fərqli Ģəkildə
oynaya bilərdilər, ancaq sıxıĢdırma
metodu eyni cür qalır. Ümumiyyətlə,
Ģah və top tək Ģahı təxmini 20 gediĢə
mat edirlər.
ġah və top ilə mat edən zaman
diaqram 92 və 93-də göstərilmiĢ

TAPġIRIQ
1.Diaqram 91-də təsvir olunmuĢ
vəziyyətdə qara Ģah ―a‖ vertikalına
birinci üsulla sıxıĢdırıb mat verin.
2. Məsələni həll edin: ağlar-ġb6,
Ta1, Tc1; qaralar- ġb8. Ağlar
baĢlayır və iki gediĢə mat verir
(5
həlli tapın).
3. Məsələni həll edin: ağlar- ġf1;
qaralar- ġf3, Tf4. Qaralar baĢlayır və
üç gediĢə mat verir.
4. Məsələni həll edin: ağlar- ġe8,
Tb7, qaralar –ġh8. Ağlar baĢlayır və
üç gediĢə mat verir.
5. Məsələni həll edin: ağlar-ġd5,
Th1; qaralar-ġa8. Ağlar baĢlayır və
üç gediĢə mat verir.
6. Məsələni həll edin: ağlar-ġd3,
Ta1, Th1; qaralar- ġd5, Ağlar
baĢlayır və üç gediĢə mat verir.
7. Məsələni həll edin: ağlar-ġc6,
c7; qaralar-ġa7. Ağlar baĢlayır və iki
gediĢə mat verir.
8. Məsələni həll edin: ağlar-ġc2,
g7; qaralar-ġa1. Ağlar baĢlayır və iki
gediĢə mat verir.

Tək Ģahın bu cür sıxıĢdırılması
vasitəsi ən sadə və yadda qalandır.
Ağların istəyi daxilində daha tez
matı görə bilərdik. Məsələn, 8.ġg4
əvəzinə 8.Tg5 ġh7 9.ġf5 ġh6 10.ġf6
ġh7 11.Tg6 ġh8 12. ġf7 (12.Tg7?? pat) 12...ġh7 13.Ta6 (və ya 6-cı xətt

vəziyyətlərdən
lazımdır.
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ehtiyatlanmaq

Digər sonluqlarda olduğu kimi bu
endĢpildə qələbə qazanmaq çətin
məsələ deyildir. Vəzirlə mat ancaq
lövhənin kənarında ola bilər. Ona
görə top ilə mat verən zaman istifadə
etdiyimiz metodlardan faydalanmaq
olar. Sadəcə vəzirin daha güclü fiqur
olduğunu yaddan çıxarmaq olmaz.
Bu güc əsasında mat vermək daha
tezləĢir, lakin pat imkanları da
çoxalmıĢ olur. Sonuncunu güclü
tərəf unutmamalıdır və diqqətli
olmalıdır.
94-97 diaqramlarında vəzirlə
mat zamanı yaranan tipik vəziyyətlər
göstərilmiĢdir. ġahın köməyi vəzirə
də lazımdır, o, gözətçi funksiyasını
yerinə yetirir (diaqram 94 və 97).
Topdan fərqli olaraq qarĢıdurmaya
ehtiyac yoxdur. Diaqram 95-96-da
baĢqa tip mat konstruksiyası
göstərilmiĢdir: cəbhədən öz Ģahı ilə
müdafiə olunmuĢ vəzir mat verir.

Dərs 16
VƏZİRLƏ MAT

1.Vd1-d3.
Asanlıqla
görə
bilərsiniz ki, Ģah elanları yalnız
zaman itkisinə gətirir. 1...ġe5-e6
2.ġe1-e2 ġe6-e5. Təbii ki, qara Ģah
mərkəzdə daha uzun müddət qalmaq
istəyir. 3.ġe2-f3 ġe5-e6 4.ġf3-f4
ġe6-f6 5.Vd3-d6+ ġf6-f7 6.ġf4-g5
ġf7-g7. Əgər 6...ġe8, onda 7.Vc7!
(dərhal yeddinci horizontal üzrə
kəsmə əməliyyatı aparılır) 7...ġf8
8.ġf6 ġe8 9.Ve7(c8)x və ya 8...ġg8
9.Vg7x

52

7.Vd6-e7+. 7.Vf6 ġg8 zaman
itkisidir, 8. ġg6?? Kobud səhv
nəticəsində isə pat alınır.
7...ġg7-h8. Diqqət! Qara Ģah
lövhənin kənarına gələn kimi pat
təhlükəsi artır. 8.ġg5-g6. Ağ Ģah

Ģahı lövhənin kənarına sıxıĢdıra bilər
(ancaq mat verə bilmir). Bu üsul ən
tez məqsədə çatmasa da sadə və pat
imkanları az olan üsuldur.
Yenə
104
diaqramındakı
vəziyyəti lövhə üzərinə düzək.
1.Vd3. Əlbətdə 1.Vd7, 1.Vg4 və
ya 1.Va4 gediĢləri vasitəsilə də
sıxıĢdırmaq planına baĢlamaq olardı.
1...ġe6 2.Vd4. Hər gediĢlə Ģahın
hərəkətliyi azalır.
Bütün vəziyyətlərdə gediş zəif
tərəfindir
2...ġf5 3.Ve3. Vəzir sıxıĢdırmaq
prosesində qara Ģaha atın gediĢi
qədər məsafədə yerləĢir və bunun
nəticəsində hər gediĢ sonu Ģahın
ixtiyarındakı sahə azalır.
3...ġg4 4.Vf2. ġahın ixtiyarında artıq
iki vertikal qalır. 4...ġg5. Və ya
4...ġh3 5.Vg1!
5.Vf3 ġg6 6.Vf4 ġg7 7.Vf5 ġg8. Və
ya 7...ġh6 8.Vg4! gediĢi ilə əsas
varianta keçid alınır.
8.Vd7! ġahı lövhənin kənarına gətirən kimi digər fiquru köməyə
gətiririk.
8...ġf8 9.ġf2 ġg8 10. ġf3. Vəzirin
köməyilə daha da sıxıĢdırmaq acı
nəticələr verə bilərdi: 10.Ve7 ġh8
11.Vf7?? - pat. böyük üstünlüyə
sahib olan ağlar öz oyunları ilə
qələbəni verirlər. Ona görə bu cür
hadisələrin baĢ verməməsi üçün
lövhənin kənarında rəqib Ģaha 2-3
gediĢ saxlamaq lazımdır.

maksimal dərəcədə qara Ģaha
yaxınlaĢıb. 8.Vf7?? pata aparır
(diaqram 103).
8...ġh8-g8 9.Ve7-g7x. Və ya
9.Ve8x (9.Vd8x)
Topdan fərqli olaraq vəzir daha
güclü fiqurdur və bunun sayəsində o,
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10...ġf8 11.ġf4 ġg8 12.ġf5 ġf8
13.ġf6. Və ya 13. ġg6. Ağ Ģah öz
yerini tutdu. 13...ġg8 14.Vg7x.
104 diaqramındakı vəziyyətdə 1.Vd7
gediĢi ilə sərbəst Ģəkildə qara Ģahı
lövhənin kənarına doğru sıxıĢdırın
2.Məsələni həll edin: ağlar ġd6,
Vd2; qaralar — ġd8. Ağlar baĢlayır
və iki gediĢə mat verir. Məsələnin
neçə həlli var?"
3.Məsələni həll edin: ağlar — ġg5,
Vf6 qaralar — ġg8. Ağlar baĢlayır
və üç gediĢə mat verir.
4.Lövhədə
aĢağıdakı
vəziyyəti
düzün: ağlar —ġg1, Vh1; qaralar —
ġg8. GediĢ ağlarındır. Onların ən
yaxĢı gediĢi hansıdır-? Ən tez onlar
neçə gediĢə mat verir?
5.Məsələni həll edin: ağlar ġf6, Va6;
qaralar — ġh6. Ağlar baĢlayır və iki
gediĢə mat verir.
6.Məsələni həll edin: ağlar ġe6, Ve2;
qaralar ġe8, Fe1. Ağlar baĢlayır və
iki gediĢə mat verir.
7.Məsələni həll edin: ağlar ġd6.
Vd1: qaralar ġd8, Ad7. Ağlar
baĢlayır və üç gediĢə mat verir.
8.Məsələni həll edin: ağlar ġc5, c7;
qaralar — ġa5. Ağlar baĢlayır və üç
gediĢə mat verir.
9.Məsələni həll edin: ağlar — ġd6,
Vh1, Fg4; qara!ar — ġb8. Ağlar
baĢlayır və iki gediĢə mat verir.
10.ġahmat lövhəsində beĢ vəziri elə
düzün ki, bütün lövhəni zərbə altında
saxlasın.
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Ġki fillə mat indiyə qədər baxdığımız
sonluqlarla
müqayisədə
daha
çətindir, amma heç bir çətinlik
yaratmamalıdır. Bu endĢpildə də
eyni prinsiplə hərəkət edirik: güclü
tərəf
Ģahın
hərəkətliyini
məhdudlaĢdırır, Ģah isə daha çox
mərkəzdə qalmağa çalıĢır. KeçmiĢ
dərslərdə məhdudlaĢmanı aparmaq
üçün iki (bəzən hətta bir) fiqur
iĢtirak edirdi, indi baxdığımız
sonluqda isə hər üç fiqurun əlaqəli
hərəkəti lazımdır. Məhz əlaqəli oyun
sonda mata aparır. Bir vacib amil də
ondan ibarətdir ki, top və vəzirlə
matdan fərqli olaraq iki fillə mat
ancaq lövhənin küncündə və ya
qonĢu xanalarda mümkün olur.
Digər kənar xanalarda mat ancaq
müdafiə olunan tərəfin səhvi
nəticəsində baĢ verə bilər. Beləliklə,
doğru gediĢatda mat 12 xanadan
birində olur: a2, a1, b1, g1, h1, h2,
h7, h8, g8, b8, a8, a7.
105 və 106 diaqramlarında iki
fillə
verilən
matların
tipik
vəziyyətləri göstərilmiĢdir. Fillərdən
biri rəqib Ģaha hücum edir, digəri isə
onun qaçıĢ imkanlarının qarĢısını
alır. QaçıĢ yollarının bağlanmasında
Ģah da aktiv iĢtirak edir.
Diqqətlə vəziyyətləri nəzərdən
keçirdikdən sonra Ģahın tutduğu
mövqeyə fikir verin. Mat zamanı Ģah
lövhənin küncündən atın gediĢi
uzaqlığında
dayanmalıdır.
Bu
qaydaya riayət etmədən mat vermək
mümkün deyil.

Dərs 17
ĠKĠ FĠLLƏ MAT

“ġahmat nədir? Bu insanın öz
üzərində qələbələrindən biridir...
Biriləri üçün Ģahmat səs, digərləri
üçün Ģəkil, mənim üçün isə poeziya,
mübarizənin,
ağılın,
iradənin
poeziyası”.
P.Neruda
ġair

Bütün vəziyyətlərdə gediĢ zəif tərəfindir
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Diaqram 108-də ağ Ģah artıq
küncdədir, lakin qara Ģah hakim
mövqeni tutmayıb. Qaralar tələsik
1...ġf2 gediĢini etsələr yalnız pat
vəziyyəti yaradarlar. Bəs nə etməli?
Fiqurların yerini dəyiĢmək lazımdır:
1...Fg3-f4 (digər hakim xanaları
boĢaldaraq) 2.ġh1-g1 ġf3-g3! 3.ġg1h1 Fh3-g2+ 4.ġh1-g1 Ff4-e3!x.
Əvvəlcə
baxdığımız
sonluqlardakı kimi iki fillə mat verən
zaman pat təhlükəsindən çəkinmək
lazımdır. Bu təhlükə Ģahın lövhənin
kənarına doğru sıxıĢdırılması zamanı
yaranır. 109-112 diaqramlarda dörd
tipik pat vəziyyətləri nümayiĢ
olunur.
Ġndi isə mərhələ-mərhələ Ģahın
sıxıĢdırılması prosesinə baxaq.
(diaqram 113) qara Ģah 8-ci
horizontala sıxılmıĢ vəziyyətdədir
(bu arada Ģahın hansı küncdə olması
vacib deyil). Güclü tərəfin Ģahı ən
əlveriĢli mövqedə yer alıb. Tutaq ki,
Ģahı a8 xanasına sıxmaq istəyərkən
o, e8 xanasından qaçmaq istəyir.
Ona görə ilk gediĢ aydındır: 1.Fh7g6. 1.Ff5 ġe8 2.Fd7+ zamanı
2...ġd8?? 3.Ff6x ilə ağır nəticə verir,
sadəcə 2...ġf7 gediĢi isə əksinə Ģahı
azadlığa çıxarır.
1...ġd8-c8. Ġndi 2.Ff6 gediĢi
oynayarsa, qara Ģah sonuncu
horizontaldan 2...ġb7-nin köməyilə
çıxır.

“Sevgi kimi Ģahmatı bilməyən insana
da mənim yazığım gəlir. Sevgidə,
musiqidə olduğu kimi Ģahmatda
insanlara sevinc gətirən qüvvə
gizlənib”
Z.TarraĢ, qrossmeyster

Diaqram 107-də ağ Ģah küncə
sıxıĢdırılmıĢ və qara Ģah (bu halda
güclü tərəf) hakim xanadan biri olan
c2-ni tutmuĢdur. Son olaraq 1...Fd3c4+ 2.ġa2-a1 Fb4-c3 x
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Nə etməli?
2.ġd6-c6! ġc8-d8. Qaralar yenə
Ģah
cinahına
doğru
qaçmaq
istəyirlər, ancaq...
3.Fg7-f6+.
Fillər
qonĢu
diaqonallarda dayanaraq güclərini
tamamlayır və nəticədə rəqib Ģahın
qaçıĢ imkanlarının qarĢısını alırlar.
3...ġd8-c8 4.Fg6-f5+ ġc8-b8 5.
ġc6-b6! ġb8-a8 6.Ff5-e6! Vacib
gözləmə gediĢidir, səbirsiz 6.Fe5??
pata gətirir, 6.Fe4+ ġb8 7.Fe5+ isə
qaralara
müqaviməti
uzatmağa
imkan verir.
6...ġa8-b8 7.Ff6-e5+ ġb8-a8
8.Fe6-d5x
Qara Ģah ikinci gediĢdə vəzir
cinahından qaçmağa cəhd edə
bilərdi. Bu halda oyun aĢağıdakı
kimi davam edə bilər: 2...ġb8 3.Fd4
(və ya 3.Ff6 ġa7 4.Fd3 ġb8 5.ġb6
ġc8 6.Ff5 ġb8 7.Fe5 ġa8 8.Fe4x)
3...ġc8 4.Ff6 ġb8 5.ġb6 ġc8 (a8)
6.Ff5 ġb8 7.Fe5+ ġa8 8.Fe4x. Son
eynidir.
114-cü diaqramda artıq ağ Ģahı
lövhənin kənarına sıxmaq lazımdır;
tutaq ki, h1 xanasına
1...Fc3. Artıq məlum metod. 2.ġf2
ġf4 3.ġe2 Fc2. BaĢqa cür davam
etmək olardı: 3...Fc4+ və məsələn,
4.ġd1 Fd3 5.ġc1 ġe3 6.ġd1 Fb2
7.ġe1 Fc2 8.ġf1 ġf3! Sonu 113
misalındakı kimi. 4.ġf2 Fd3 5.ġg2
ġg4 6.ġf2 Fd2

7.ġg2 Fe3 8.ġh2 Ffl! 9. ġhl ġf3!.
9...ġe3?? pata aparır. 10.ġh2 ġf2!
Vacib xana ələ keçirilmiĢdir! 11.ġhl
Fg2+ 12.ġh2 Ff4x. Son diaqram
106-dan tanıĢdır.
Ġndi
isə
zəif
tərəfin
mərkəzləĢdirilmiĢ Ģahı olan vəziyyəti
nəzərdən keçirək (diaqram 115).
1. Ff4. Fillər h2-b8 və h3-c8
diaqonalları üzrə keçilməz sərhəd
yaradırlar. 1...ġc5. 1...ġc6 gediĢinə
2. ġc4. 2.ġc3 ġd5 3. Ff5. Məlum
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mənzərə. 3...ġc5 4.Fe4. Qara Ģahın
―Azadlıq üçbucağı‖ get-gedə sıxılır.
4...ġb5 5. ġb3. Və ya 4.Fe3. 5...ġc5
6.Fe5 ġb5 7.Fd4 ġa5. 7...ġa6
gediĢinə
8.ġc4!, 8.ġb4?? isə pata aparır.
8.ġc4! 8.Fd3?? pata gətirir. 8...ġa6
9. Fc6. Gözləmə gediĢi. 9...ġa5 10.
Fb7 ġa4 11.Fb6 və 113 diaqramına
analoji vəziyyət alınır. Oyunun
davamı artıq məlum yolla davam
edir. Oxucuya bunu sərbəst etmək
tövsiyə olunur.
Sonda isə hər hansı bir təsadüfi
vəziyyəti təhlil edək (diaqram 116).
1. Fe3. Və ya 1.Fd3. 1...ġd5 2.Fd3.
Artıq oxucu bilir ki, fillərin bu cür
mövqeyi ən effektivdir. Rəqib Ģahın
onlara hücum etmək imkanı və qurulmuĢ sərhəddən kənara çıxmağı
qeyri-mümkündür. Oyunun növbəti
hissəsində ağlar qara Ģahı səkkizinci
horizontala doğru sıxmağa çalıĢırlar.
2...ġe5 3. ġg2(f2). ġah köməyə
tələsir. 3...ġd5 4.ġg3(f3) ġe5 5. ġg4
ġd5 6.ġf5, və mərkəzləĢmiĢ qara
Ģahla təhlil etdiyimiz vəziyyətə oxĢar
mövqe
alındı
(vəziyyət
90°
fırlanmıĢdı). Davamı 6...ġd6 7. ġf6
ġd5 8. Ff2 (gözləmə gediĢi) ġd6
9.Fe4 ġd7 10.Fc5 ġc7 11.ġe6 ġd8
12.Fb7 ġe8 13.Fb6 ġf8 14.ġf6 ġe8
15. Fc6+ ġf8 16. Fc5+ ġg8 17. ġg6
ġh8 18. Fe7 (gözləmə gediĢi) ġg8
19. Fd5+ ġh8 20. Ff6x.
Adətən iki fillə tək Ģahı mat
etmək üçün 18 - 20 gediĢ kifayət
edir. Bəzən güclü tərəf daha effektiv

oynayaraq matı 2-3 gediĢ tezləĢdirə
bilərlər, lakin bu praktik əhəmiyyətə
malik deyil. Oxuculara məlum
metodlardan istifadə edərək mat
prosesini məĢq etməyi tövsiyə edirik.
TAPŞIRIQ
Növbəti məsələləri həll edin:
1. ağlar - ġc6, Fa5, Fc8; qaralar ġa8: ağlar üç gediĢə mat verir;
2. ağlar – ġf6, Fd1, Fe1: qaralar ġh7; ağlar baĢlayarkən ən tez neçə
gediĢə mat verə bilər?
3)ağlar - ġg5,Fh6, a7; qaralar - ġh7.
g6; ağlar dörd gediĢə mat verir;
4)ağlar - ġh2, a6, h3; qaralar - ġf4,
Fe3, Ff3, h4; qaralar üç gediĢə mat
verir
5)ağlar - ġe4, Vh7, f7; qaralar- ġe6;
ağlar iki gediĢə mat verir.
6)ağlar - ġh4, Vc2, Fa2, Ff8; qaralar
-ġe5; ağlar iki gediĢə mat verir;
7) ağlar - ġe6,Vg4, Fc5, Ff3,b4;
qaralar – ġb5; ağlar iki gediĢə mat
verir
8)ağlar - ġf1, Ta8, Fb8; qaralar
ġhl; ağlar üç gediĢə mat verir;
9)ağlar - ġf6, Fc5, g5; qaralar - ġh8;
ağlar dörd gediĢə mat verir;
10)ağlar - ġe2, Ff4, Fg2; qaralar
ġh4; ağlar yeddi gediĢə mat
verir:
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Dərs 18*
I. FĠL VƏ ATLA MAT
*Bu və növbəti dərslərin çətinlik
dərəcəsi yüksək olduğundan onları
31-ci dərsdən sonra da nəzərdən
keçırmək olar.
Biz dəfələrlə mat prosesi zamanı
fiqurların
əlaqəli
oyununun
vacibliyini qeyd etmiĢik. Fil və atın
tək Ģahı mat edən zaman bu prinsip
daha
qabarıq
önə
çıxır.
Ümumiyyətlə, ən sadə sonluqlarda
mat prosesini izləməklə fiqurların
qarĢılıqlı əlaqəsi məktəbini keçmiĢ
oluruq. Ġndi baxacağımız sonluq
nəinki yeni baĢlayanlar, həmçinin
dərəcəli Ģahmatçılar üçün çətinlik
yaradır. 50 gediĢ içində mat
verməyən bir çox təcrübəsi olan
Ģahmatçılara rast gəlmək olar.
Düzgün oyunun sonunda 35 gediĢ
ətrafında mat vermək mümkündür
bu isə 50 gediĢ qaydasına, heçheçəyə çox yaxındır. Ona görə fil və
atla tək Ģaha mat verən zaman
dəqiqlik tələb olunur.
Bundan
əvvəlki
sonluqlarda
olduğu kimi güclü tərəfin əsas
məqsədi rəqib Ģahı lövhənin
kənarına doğru sıxmaqdan, zəif
tərəfin məqsədi isə Ģahı mərkəzdə
daha çox saxlamaqdan ibarətdir.
Bu sonluqda mat doğru oyun
sonunda 6 xanada mümkündür: filin
ixtiyarında olan künc xanaların
ikisində və ona qonĢu xanalarda.
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diaqramda qara Ģah demək olar ki,
lövhənin kənarındadır. Ağların əsas
məqsədi Ģahı oradan buraxmayaraq
ona mat verməkdən ibarətdir.
Vəziyyəti nəzərdən keçirək.
1.ġb6! Güclü tərəfin Ģahı vacib

Diaqram 117 və 118-lərdə tipik
mat vəziyyətləri göstərilmiĢdir.
Oxucuların nəzərinə iki vacib Ģərti
çatdırmaq istərdik. Birincisi iki fillə
matda olduğu kimi güclü tərəfin Ģahı
künc
xanadan
atın
gediĢi
mövqeyində olmalıdır. Ġkincisi isə
mat filin rəngində olan künclərdə
mümkündür.
119 və 120-ci diaqramlarda ağlar
məqsədlərinin qapısındadır: sadəcə
səliqəli oyun ilə sonuncu zərbəni
vurmaq lazımdır.
(diaqram 119). 1.Aa6+ ġa8
2.Fc6x (fil ilə mat).
(diaqram 120). 1.Fg7+ (Ae7?? Və
pat) ġg8 2.Ae7x və ya 2.Ah6x (at ilə
mat).
Əgər 119-cu diaqramda gediĢ
qaraların olsa idi, ağlar gözləmə
gediĢi ilə eyni finalı əldə edirdilər.
Məsələn, 1...ġa8 2.Fe6 ġb8 3.Aa6+
ġa8 4.Fd5x. Diaqram 120-də isə
ağlar gözləmə gediĢi etmədən də
məqsədə çata bilərlər: 1...ġg8
2.Ae7+ġh8 3.Fg7x

xananı tutur. 1...ġc8 2.Fe6+ və ya
2.Fe8. 2...ġb8. Məcburi dönüĢ.
3.Ac5 ġa8 4.Fd7! Gözləmə gediĢi.
4.Aa6?? və 4.Ad7?? pata aparır.
4.Fd5 ġb8 5.Aa6+? ġc8 ardıcıl
deyil, qara Ģah küncdən çıxır və onu
yenidən geriyə qaytarmaq üçün
zaman lazım olacaq. 4...ġb8 5.Aa6+
ġa8 6.Fc6x.
Oxucuya artıq məlum olduğu
kimi güclü tərəfi pat təhlükələri
gözləyir və bu baxımdan ehtiyatlı
olmalıdırlar.
Ġndi isə Ģahın lazımi küncə
sıxıĢdırılması prosesini nəzərdən
keçirək. Bunu həyata keçirmək üçün
200 il bundan əvvəl F.Filidor (17261795) tərəfindən təklif olunan
metoddan istifadə edəcəyik, bunun

121ci
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metodikası isə 50 il əvvəl
D.PĢepyurk (1880-1940) tərəfindən
hazırlanmıĢdır.

Bu vəziyyətdə ağlar qara Ģahı ağ
künclərə doğru aparmalıdırlar. Qara
Ģah isə əksinə həmin künclərdən
qaçmağa çalıĢacaq.
Ağ Ģah və filin gediĢlərinə xüsusi
izahat verməyə ehtiyac yoxdur: hər
iki fiqur Ģahın qaçıĢ yollarını
bağlamağa çalıĢır. Atın gediĢləri bir
o qədər aydın görünmür: diaqram
123-də göründüyü kimi onun getdiyi
yol XV latın hərflərini xatırladır. ġah
a8 küncünə gəlməyənə qədər o bu
yoldan kənara çıxmamalıdır, əks
halda rəqib Ģah qaça bilər.
Beləliklə, 1.Fh7, Ģahın qaçıĢ
yolu bağlanır. 1...ġe8 2.Ae5. At iĢini
görməyə baĢlayır. 2.ġe6 vaxtsız
olardı, belə ki, 2...ġf8 və ağ Ģah g7
xanasını müdafiə etmək üçün geri
qayıtmalı idi. Ġndi qaraların iki
gediĢi var: A. 2...ġf8 və B. 2...ġd8.
Sıra ilə hər ikisini nəzərdən keçirək.
A.2...ġf8 3.Ad7+ ġe8 4.ġe6.
Baxın,indi Ģahla oynamağın sırasıdır.
4...ġd8 5.ġd6 ġe8 6.Fg8. Və ya
6.Fg6+. 6...ġd8 7.Ff7. 122-ci
diaqrama oxĢar bir vəziyyət yaranır.
7...ġc8 8.Ac5. Məlum manevr!
8...ġd8 9.Ab7+ ġc8 10.ġc6 ġb8.
Bizim
qabağımızda
121-ci
diaqramdakı
vəziyyət
dayanır.
11.ġb6 ġc8 12.Fe8. Və ya 12.Fe6+
12...ġb8 13.Fd7 ġa8 14. Ac5. Yolun
sonu. 14...ġb8 və ağlar 119-cu
diaqramda olduğu kimi iki gediĢə
mat verir.

122-ci
diaqramda
göstərilmiĢ
vəziyyət bizim üçün baĢlanğıc
mövqe olacaq. Bu vəziyyəti yadda
saxlamaq çətin deyil, belə ki, hər
dörd fiqur eyni düz xətt boyunca, at
isə qara Ģah üçün təhlükəsiz olan
küncü nəzarətdə saxlayan xanada
yerləĢir. Ağ Ģah rəqibinə ən yaxın
mövqedə yer alır (oppozisiya). Ağ
fiqurlara fikir verin, onların hər
birinin öz məqsədi var və son
nəticədə
onlar
bir-birini
tamamlayırlar.
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B. 2...ġd8. Qara Ģah sol tərəfdən
cəbhəni yarmağa çalıĢır. 3.ġe6. Ağ
Ģah gec olmadan təqibə baĢlayır.
3...ġc7. Ġlk baxıĢda qara Ģahın
qaçdığı görünür, ancaq... 4. Ad7!
MarĢrut eynidir!
4...ġc6 5.Fd3! Ağ fiqurların qarıĢıqlı
əlaqəsinə fikir verin. 5...ġc7 6.Fe4
ġd8. Məcburiyyət qarĢısında. 7.
ġd6! ġe8 8. Fd5. və ya 8. Fg6+.
8...ġd8. Məlum mənzərə! 9.Ff7 ġc8
10. Ac5 ġb8. və ya 10...ġd8
11.Ab7+ ġc8 12. ġc6 və sair. 11.
ġc6 ġa7 12. Fe6. Hakim xanalardan
birini 12. ġc7 gediĢi ilə tutmaq
olardı, ancaq bu qısa yol deyil,
özünüz bunu yoxlayın.
12...ġb8 13. ġb6 ġa8 14. Fd7 ġb8
15. Aa6+ ġa8 16. Fc6x.
Digər gediĢləri özünüz təhlil edə
bilərsiniz. Sadəcə güclü tərəfin
fiqurları əlaqəli hərəkət etməli və
rəqib
Ģahın
qaçıĢ
yollarını
bağlamalıdır.
Həm
də
at
göstərdiyimiz
yoldan kənara çıxmamalıdır. Əlbəttə
oyun zamanı fiqurlar müxtəlif
mövqelərdə dayana bilər. Bu halda
manevr vasitəsilə bizim baxdığımız
mövqeyi almağa çalıĢmaq lazımdır.
MərkəzləĢdirilmiĢ Ģahın küncə
doğru sıxıĢdırılmasını növbəti dərsdə
təhlil edəcəyik.

Maks Eyve
Beşinci Dünya çempionu
“ġahmat iki cəbhənin mübarizəsini
təcəssüm etdirir və ona görə iki
rəqib arasındakı bütün qanunlar
onun üzərinə qoyula bilər”.
M.Eyve

Dərs 19*
II. FĠL VƏ AT ĠLƏ MAT
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7.Ae5 ġg5 8.Fg6 ġf6. 8...ġf4
gediĢində 9.Af7! və qara Ģah
əlveriĢsiz küncə doğru hərəkət edir.
Məsələn: 9...ġf3 10.ġd3 ġf4 11.ġe2
ġg4 12.ġe3 və sair. 9.ġd5 ġg7.
9...ġg5 10.ġe6 ġf4 11.Ac4! ağlar
keçilməz sədd yaradırlar. 10.ġe6
ġg8. 10...ġh6-ya 11.ġf5 (ġf6?? Və
pat) kifayətdir, 11...ġg7 12.ġg5 ġg8
13.ġf6 əsas varianta gətirir. 11.ġf6
ġh8 12.Af7+. 12...ġg8 13.Ff5.
Keçən dərsdən məlum olan vəziyyət
alınır. Sonluğun geridə qalan hissəsi
aydındır.
13...ġf8 14.Fh7 ġe8 15. Ae5 ġd8
16.ġe6 ġc7 17.Ad7 ġc6 18.Fd3 ġc7
19.Fe4 ġd8 20.ġd6 ġe8 21.Fg6+
ġd8 22.Ac5 ġc8 23.Ff7 ġd8
24.Ab7+ ġc8 25.ġc6 ġb8 26.ġb6
ġc8 27.Fe6+ ġb8 28.Ac5 ġa8
29.Fd7 ġb8 30.Aa6+ ġa8 31.Fc6x
Beləliklə, hər hansı təsadüfi
vəziyyətdən fil və at ilə mat vermək
üçün planımız dörd hissədən
ibarətdir. (diaqram 125 tipli):
1) rəqib Ģahın mərkəzdən
çıxarılması;
2)
Ģahın
küncə
doğru
sıxıĢdırılması;
3) rəqib Ģahın lazımi küncə
aparılması;
4) mat.
Yenidən
baxdığımız
misalı
özünüz oynayın.
Diaqram 126-dakı vəziyyət 125
misalında qaralar 9...ġg5 gediĢini
seçən zaman yarana bilərdi. Həmin
vəziyyəti təhlilimizə davam edək.

Tənha Ģah lövhənin mərkəzində
dayanan zaman güclü tərəf ilk
növbədə onu oradan çıxartmağa
çalıĢır.
Bu
güclərin
mərkəzləĢdirilməsi hesabına baĢ
verir və buna rəqib Ģah mane ola
bilmir. O, təxminən on gediĢ
mərkəzdə mövqeyini saxlayır. 124cü diaqramda mərkəzləĢdirilmiĢ
fiqurların ən əlveriĢli düzülüĢü təsvir
olunub. Təbii ki, digər düzülüĢlər də
yararlıdır. Növbəti diaqramdakı
vəziyyət
əsasında
oyunumuza
baĢlayaq.
1.ġb4 ġe5 2.ġc5 ġe4 3.Ac4 ġf5
4.Fh7+ ġf4 5.ġd4 ġf3 6.Fe4+ ġf4 və
ağlar lazımi vəziyyəti alır.
Beləliklə, ağ fiqurlar mərkəzdə
dominasiya edir və qara Ģahı oradan
çıxarır. Növbəti məqsəd Ģahı küncə
doğru aparmaq və oradan a8 və ya
h1 künclərinə sıxmaq. Bu məqsədləri
EHM tərəfindən necə həyata
keçirilməsinə nəzər salaq. (qara
fiqurlarla usta oynayır).
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10.ġe6 ġf4 11.Ac4! ġf3. Və ya
11...ġg5 12.Fd3 ġh6 13.ġf6 ġh5
14.Ae3 ġh4 (14...ġh6 15.Ag4+ ġh5
16.ġf5 və arxası məlum sxem üzrə)
15.ġf5 ġg3 16.Ag4 ġf3 17.ġg5 ġg3
18.Fe4 ġh3 19.ġf4 ġh4 20.Fg6 ġh3
21.Ae3 ġh4 22.Ag2+ və sair.
12.ġe5 ġe2 13.Fc2! ġf3 14.Fd1+!
ġf2 15.ġf4 ġe1 16.Ff3 ġf2 17.Aa3.
At lazımi hərəkət trayektoriyasına
düĢür. 17...ġe1 18.ġe3 ġf1 19.Ac2
ġg1 20.Fe4 ġf1 21.ġf3 ġg1 22.ġg3
ġf1 23.Fd3+ ġg1 24.Ae1. At h3
xanasına gedir.
24...ġh1 25.Ag2 ġg1 26.Af4 ġh1
27.Fe2 (gözləmə gediĢi) 27...ġg1
28.Ah3+ ġh1 29.Ff3x
Baxdığımız endĢpili daha yaxĢı
anlamaq
üçün
yoldaĢlıq
görüĢlərində onu məĢq edin.
Fiqurların istənilən düzülüĢündən
istifadə edin.

6)ağlar- ġc2, Th8, Ff8, Ah6;
qaralar- ġa1, Fc3, a2; üç gediĢə mat;
7)ağlar- ġf6, Ff3, Af5, e2; qaralarġf4; üç gediĢə mat;
8)ağlar- ġf1, Ff2, Ag4; qaralarġh1, g5; dörd gediĢə mat;
9)ağlar- ġc2, Ae3; qaralar- ġa2, a3,
beĢ gediĢə mat;
10)ağlar- ġc2, Fh6, Ac4; qaralarġa1, üç gediĢə mat;
11)ağlar- ġa3, Fh2, Aa2; qaralarġa1, beĢ gediĢə mat;
12)ağlar- ġb6, Fh3, Ad1; qaralarġb8; beĢ gediĢə mat

TAPġIRIQ
AĢağıdakı məsələləri həll edin
(hamısında gediĢ ağlarındır)
1)ağlar- ġb6, Tb7; qaralar- ġa8,
Aa6, iki gediĢə mat;
2)ağlar- ġf6, Vf1; qaralar- ġh8,
Fh7, g6, iki gediĢə mat;
3)ağlar- ġc4, Va7, f7; qaralar- ġc6,
iki gediĢə mat;
4)ağlar- ġc7, Vf6, Tb1; qaralarġa8, Fc8, a7, b7; iki gediĢə mat;
5)ağlar- ġe5, Th7, Ad8; qaralarġa8, üç gediĢə mat;

“ġahmatın
köməyilə
xarakterimi tərbiyə etdim”.

mən

A.Alyoxin
Dünya çempionu
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Dərs 20
ĠKĠ
AT
ÜÇÜN
OLUNMAYAN MƏSƏLƏ

c8 gediĢi ilə Ģah küncdən çıxır,
yalnız 1...ġa8?? kobud səhv 2.Ac7
ilə mata gətirir. ġahı 2.Ac5 (və ya
2.Af8) gediĢi ilə küncdə saxlamaq
istəyi pata aparır, 2.Ae5 gediĢindən
sonra isə 2...ġb8 gediĢi ilə geriyə
dönür və ağlar yenidən həll
edilməyən məsələ ilə üz-üzə qalırlar.
BaĢqa bir yolu izləyək: 1.Ac5 ġa8
2.Ae4 (2.Aa7, 2.Aa6 və 2.Ae6
gediĢləri pata aparır) 2...ġb8 3.Ad6
ġa8 4.Ad5 ġb8 və yenidən heç nə
alınmır.
BaĢqa bir yolu seçək: 1.Ad4 ġa8
2.Ab5 ġb8 3.Aa7 ġa8 4.Ad5 ġb8
5.Ab4 ġa8. Eyni nəticə, qara Ģaha
yaxınlaĢmaq olmur.

HƏLL

Ġndiyədək baxdığımız sonluqlarda
güclü tərəfin tək Ģaha mat vermək
üçün kifayət qədər imkanı vardır.
Bəs güclü tərəfin tək Ģaha mat
vermək üçün minimal üstünlüyü nə
olmalıdır?
AraĢdırdığımız
sonluqlarda ən az gücə tək top ilə
mat zamanı rastlaĢdıq. Onda iki at ilə
bunu
asanlıqla
edə
biləcək,
düĢüncələri yaranır. Çünki iki at
topdan güclüdür.
Ancaq iki at üçün Ģaha mat
vermək həll olunacaq məsələ deyil,
düzgün müdafiə buna imkan vermir.
Tutaq ki, güclü tərəf fiqurlarının
əlaqəli fəaliyyəti nəticəsində Ģahı
küncə doğru sıxmıĢdır. (diaqram 127
və 128). Ġndi sadəcə son zərbəni
vurmaq lazımdır. Ancaq! Iki at Ģahın
köməyilə bunu edə bilmir. Bunu
araĢdıraq.
Əgər diaqram 127-də ağlar
1.Ae7-c6+ gediĢini etsələr, 1...ġb8-

128-ci diaqramda Ģah
kənarından xilas olur:

lövhənin

1...Af4-h3+ 2.ġg1-h1 (və ya
2.ġg2!, ancaq 2.ġf1?? Ae3x) mat
görünmür və ya 1...ġd1-e1 2.ġg1-h1
Ag4-e3 3.ġh1-h2 ġe1-f2 4.ġh2-h1
və yenə zəif tərəf müdafiə olunur.
127 və 128-ci diaqramlarda gediĢ
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sırasının dəyiĢməsi nəticəyə təsir
etmir.
Beləliklə,
müdafiə
olunan
tərəfdən sadəcə diqqətli olmaq tələb
olunur. Dərəcəli Ģahmatçılar adətən
belə
sonluqlarda
heç-heçəyə
razılaĢırlar.
Ancaq zəif tərəfin piyadası
olarsa, nə qədər qəribə olsa da, güclü
tərəf bundan istifadə edə bilər.
Misalı nəzərdən keçirək.

Ġ.Berqer
1921

Oyun aĢağıdakı kimi davam edə
bilər: 1.Ae7-d5 ġb8-a8 2.Ad5-c7+
ġa8-b8 3.Ac7-a6+! ġb8-a8 4.Ad6b5! Qaraların piyadası olmasaydı,
pat alınardı. 4...d7-d6 (d5) 5.Ab5c7x
Daha qiymətli fiqur da ziyan
verə bilər. 130-cu diaqramda qara at
Ģahına kömək etmək əvəzinə pis
mövqe tutduğu üçün ziyan verir.

1. Ad6—f7! Ae8—d6!. Qaralar
atı qurban verərək xilas olmaq
istəyir. 2.Af7—h6+! ġg8—h8 3.
Ae6—g5!
Qaralar
suqsvanq
vəziyyətindədir!
3...Ad6—f5.
BaĢqa gediĢlər də kömək etmir. 4.
Ag5—f7x! Təbii ki, heç-heçəyə
aparan 3.ġ:f5? oynamaq olmaz.
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TAPġIRIQ
AĢağıdakı məsələləri həll edin
(hamısında ağlar baĢlayaraq iki
gediĢə mat verir. 7 və 8 istisna):
1) ağlar - ġa5,Ve4, e7; qaralar- ġa7;
2) ağlar - ġe3,Ve4, e7; qaralar - ġe8;
3) ağlar - ġh6, Ve1, Fa2; qaralar –
ġf8;
4) ağlar - ġa5, Ve5, Fg1; qaralar ġb7;
5) ağlar - ġc1, Vb5, Af5; qaralar ġc3;
6) ağlar - ġe6, Tc6, Ae8: qaralar ġd8;
7) ağlar - ġd3, Tal, g7; qaralar - ġb2;
üç gediĢə mat;
8) ağlar - ġa5,Ve3, Fa7; qaralar ġa8; üç gediĢə mat.
Bəzi həvəskarlar iddia edirlər ki, ilk
gediĢdə hər hansı bir tərəf piyada ilə
iki xana önə gəlməyibsə, onda iki
piyada ilə bir xana gəlmək olar və ya
Ģah sonuncu horizontala çatarsa,
baĢlanğıc mövqeyə piyada qoya bilər
və bu tipli digər müxtəlif fikirlər də
mövcuddur. Lakin bunlar qaydalara
uyğun deyil və həqiqətlə heç bir
ortaq nöqtəsi yoxdur.
GediĢ imkanı olmayan fiqura əl
vuran zaman Ģah ilə oynamaq
qaydası çoxdan sıradan çıxmıĢdır və
hal-hazırda mövcud deyil. Bir
zamanlar baĢqa bir qayda da mövcud
idi. Rəqiblərin birinin etirazına
əsasən yanlıĢ edilən gediĢ qüvvədə
qalırdı.
Əgər oyun vaxtı lövhənin səhv
olduğu
aĢkar
olunarsa,
onu

düzəldərək yarımçıq qalmıĢ yerdən
oyuna davam etmək lazımdır.
Əgər oyun vaxtı püĢkə əsasən
rəqiblərin səhv oturması aĢkar olunarsa, doğru rəng seçimi ilə oyunu
yenidən baĢlamaq lazımdır. Ancaq
oyun sona yetdikdən sonra bu tip
səhv heç bir məna kəsb etmir və
nəticə fiksə olunur.
Mübahisəli vəziyyətlərdə yarıĢda
baĢ hakimə, yoldaĢlıq görüĢlərində
isə daha təcrübəli Ģahmatçılara
müraciət etmək lazımdır.
TAPġIRIQ
AĢağıdakı məsələləri həll edin
(hamısında ağlar baĢlayır):
1) ağlar - ġf2, Th7, Fa8; qaralar ġh2. h3: iki gediĢə mat:
2) ağlar - ġf6, Vc2, Fh4; qaralar ġh5, h3; iki gediĢə mat;
3) ağlar - ġd6, Va7, Fc2; qaralar ġb5, d7; iki gediĢə mat;
4) ağlar - ġd4, Vf l, Fa3, qaralar ġd2, d5; iki gediĢə mat;
5) ağlar - ġe4, Vcl, Fh3; qaralar ġe2, e3; iki gediĢə mat;
6) ağlar - ġd2, Vd3, Fd5; qaralar
ġd8; üç gediĢə mat;
7) ağlar - ġe4, Vb5, Fa5: qaralar ġc8; üç gediĢə mat;
8) ağlar – ġbl, Vc2, Fb3; qaralar ġb4; üç gediĢə mat;
9) ağlar - ġd4, Vf8, Fb4; qaralar ġg6; üç gediĢə mat;
10) ağlar - ġd3,Ve7, Fe3, qaralar
ġd5; dörd gediĢə mat.
-

-
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Tədris oyunu
Oyuna diqqətlə baxın, xarakterik
səhvləri yadda saxlayın və öz
oyununuzda bu kimi, səhvləri
buraxmayın. Rəqibin səhvindən
istifadə etməyi öyrənin.
Ağlar: A – Qaralar: B
1.e2-e4 e7-e5 2.Ag1-f3 f7-f6? e5
piyadasını bu cür müdafiə etmək
yanlıĢdır, çünki Ģahın müdafiəsi
zəifləyir. Daha yaxĢı 2...Ac6, 2...d6
və ya 2...Af6 oynamaq lazımdır.
3.Af3:e5! (diaqram 131). Ağlar
həmin an qaraların zəif gediĢindən
istifadə edirlər. 3...f6:e5? Qaralar
ağların hədiyyəsini qəbul edir.
Amma 3... Ve7 oynamaq lazım idi.
4.Vd1-h5+
ilk
nəticələr
göz
qabağındadır. 4...ġe8-e7. 4...g6
gediĢinə 5.V:e5 cavabı ilə (eyni
vaxda həm Ģaha, həm də topa
hücum) maddi üstünlük əldə edirlər.
5.Vh5:e5+ ġe7-f7. 6.Ff1-c4+ ġf7-g6.
Ġndi Ģah mat tələsinə düĢür. 6...d5
7.F:d5+ ġg6 variantını seçmək lazım
idi. 7.Ve5-f5+ ġg6-h6 8.d2-d4+. Hər
gediĢdən sonra daha çox ağ fiqur
hücumda iĢtirak edir. Qara fiqurlar
isə Ģahlarına kömək edə bilmirlər.
8...g7-g5 9.h2-h4! (diaqram 132).
Ağlar h4:g5+ gediĢi ilə topu da
hücuma qoĢmaq istəyirlər. 9...d7-d5!
9...ġg7-yə 10.Vf7+ ġh6 11.hgx.
Sonuncu gediĢdən sonra vəzir zərbə
altında qaldı.
10.Vf5-f7 ağlar hücumu dəqiq
aparırlar, vəzir həm zərbədən qaçır,

-
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həm də Ģahın qaçıĢ yollarını
bağlayır.
10...Ff8-b4+.
h4:g5
gediĢindən
müdafiə yoxdur, qaralar oyunu
uzatmaq ilə məĢğuldur. 11. ġe1-f1.
11.c3 gediĢini də seçmək olardı.
11...Fc8-h3 12.h4:g5+ Vd8:g5
13.Th1:h3x (diaqram 133).

Ağlar: V – Qaralar: Q
1.e2-e4 e7-e5 2.Ag1-e2. 2.Af3
ilə müqayisədə uğursuz gediĢdir. e2
xanasında dayanan at filin və vəzirin
yollarını bağlayır. 2...Ff8-c5 3.f2-f4
Vd8-f6 4.fe zamanı qaralar mat elan
edir. 4.g2-g3 Ab8-c6 5.c2-c3 Ag8h6. Qaralar yeni qüvvələrini oyuna
daxil edir, ağlar isə məhz atın e2-də
dayanması
hesabına
harmonik
inkiĢaf edə bilmirlər. Ağlar d4
gediĢini keçirə bilsəydilər, əlveriĢli
imkanlar əldə edirdilər. Ancaq 6.d4
ed 7.e5 Vf5 və 8.cd-yə Ve4 topa
zərbə alırlar. 6.Ff1-g2 Ah6-g4
7.Th1-f1? Burada artıq d4 fikrini
həyata keçirmək olardı. Məsələn,
7.d4 ed 8.e5 Ac:e5 9.cd Fb4+
10.Abc3 və sair. Lakin ağlar baĢqa
yolu seçirlər. 7...Ag4:h2 8.f4:e5??
(diaqram 134). Ġlk baxıĢda ağlar
üçün hər Ģeyin yolunda olduğu
görünür. Ancaq 8...Vf6:f1! 9.Fg2:f1
Ah2-f3x
e2 atı bu oyunda böyük hüzn
içində oldu.
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Ağlar: D — Qaralar: E
1. e2—e4 e7—e5 2. Ag1—f3 Ag8f6 3.Ab1-c3 Ab8-c6 4.Ff1-c4 Ff8—
c5 5.0-0 0-0 6. d2-d3 d7-d6. Qaralar
rəqibin
gediĢlərini
təkrarlamaq
qərarına gəliblər, ancaq tezliklə bu
onları məhvə aparacaq. 7. Fc1— g5
Fc8-g4
8. Ac3-d5 Ac6-d4
9.Vd1-d2 Vd8—d7 10. Fg5:f6
Fg4:f3 (diaqram 135).
Artıq
simmetriyadan
qaçmaq
gecdir:
10...gf-ə 11.A:f6 və qaralar vəzirsiz
qalır.
11.Ad5-e7+. Ağlar hücuma birinci
baĢlayır və qaralar artıq gediĢləri
təkrarlaya bilmirlər. 11...ġg8—h8
12.Ff6:g7+! ġh8:g7 13. Vd2—g5+
ġg7-h8 14. Vg5—f6x (diaqram 136).
Qaraların simmetriyadan nə zaman
qaçması sualına cavabın tapılmasını
sizlərin öhdəliyinə buraxırıq.

70

Ġkinci pillə
ġAHMAT OYUNUNUN
ELEMENTLƏRĠ
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Hər bir sərkərdə döyüĢdən
qabaq ilk növbədə hazırlıq iĢlərini
görür. Buna qüvvələrin səfərbərliyi,
döyüĢ
mövqeyinə
çıxarılması,
hündürlüklərin
tutulması,
artilleriyanın
yerləĢdirilməsi,
kəĢfiyyat və digər tədbirlər daxildir.
Bütün bunlar həm də qısa bir
müddətdə həyata keçirilir.
ġahmatda da eyni hadisələr baĢ
verir.
Əsas
döyüĢdən
qabaq
(mittelĢpildə) rəqiblər qüvvələrini
oyuna daxil edir. Ona görə debütdə oyunun əvvəlində əsas məqsəd
fiqurları oyuna tez Ģəkildə daxil
etməkdir (ilk 8-12 gediĢ).
Ancaq debütü Ģahmat oyununun
köməkçi bir hissəsi kimi qəbul
etmək düz olmazdı. Debüt gələcək
mübarizənin əsasını qoyur. Hələ
XVIII əsrdə italyan nəzəriyyəçisi
Lolli debütün önəmini qeyd edirdi və
onu evin fundamentinə bənzədirdi.
Debütdə
fiqurların
inkiĢafı
kortəbii
olmamalıdır,
gələcəyə
yönəlik məqsədyönlü və harmonik
keçməlidir.
Bəs bu cür inkiĢafa necə nail
olaq?
Oyun
əvvəlində
hansı
kriteriyaları əsas götürmək lazımdır?
Əsrlərin praktikası debütün əsas
prinsiplərini formalaĢdırmıĢdır və bu
bir növ debütdə kompas funksiyasını
yerinə
yetirir.
Gəlin
həmin
prinsiplərlə ətraflı tanıĢ olaq.
Bunlardan birincisi tez inkiĢaf
prinsipidir. ġahmatda döyüĢdəki
kimi əsas mübarizəyə tez hazırlaĢan

Dərs 22

OYUNU NECƏ
BAġLAMALI.
TEZ ĠNKĠġAF PRĠNSĠPĠ
Sağlam insan düĢüncəsi fəaliyyətsiz
fiqurların faydasız olduğunu deyir.
Ancaq fiqurlar hücumda və ya
müdafiədə (rəqib fiqura hücum edir,
bağlayır, öz fiqurlarına kömək edir
və sair) və ya az hərəkətli olduqları
zamanı artıq faaliyyətsiz deyil. Buradan həddən artıq fəaliyyətsiz olan
və öz fiqurlarının hərəkətinə maneçilik törədən fiqurları açıq bir mövqeyə yerləĢdirmək prinsipi ortaya
çıxır. Bunu həyata keçirərkən baĢqa
yola dönməmək və zamanında etmək
ikinci prinsipi ortaya qoyur.».
Em. Lasker.
Dünya çempionu

72

tərəf üstünlüklər əldə edir. Buna
qarĢı ləng inkiĢaf məhvə bərabərdir.
Qeyri-operativ sərkərdə nəinki
cari döyüĢü, hətta müharibənin ilk
dəqiqələrindən darmadağın olmaq
təhlükəsi yaĢayır. Debütdə mənasız,
temp itkisinə gətirən gediĢlər etmək
təhlükəlidir. Bir çox hallarda inkiĢafı
unudaraq maddi üstünlük - piyada
dalınca qaçmaq acınacaqlı nəticələr
verir.
Dünya
çempionu
X.R.Kapablanka debüt qurbanlarını
inkiĢafda iki tempdən artıq geri
qalmayan zaman götürməyi tövsiyə
edirdi.
Oyunun əvvəlində vaxt itirmədən
fiqurları aktiv mövqelərə çıxmaq və
həmçinin rəqibin inkiĢafına mane
olmaq gərəklidir. Təbii ki, inkiĢaf etmək Ģaha aid deyil. Onu əksinə qala
qurmaq
vasitəsilə
gizlətmək
lazımdır.
ĠnkiĢafı
daha
müvəffəqiyyətlə etmək baxımından
1.e4 və ya 1.d4 seçmək lazımdır.
Ġlk olaraq atları, daha sonra filləri
inkiĢaf etdirdikdən sonra qalaqurma
edirlər. Topları adətən ağlar üçün d1,
e1, qaralar üçün isə d8, e8 xanalarına
yerləĢdirmək
yaxĢıdır.
YenibaĢlayanlar ən güclü fiqurla
oynamağı çox xoĢlayırlar.
Bu
primitiv
taktikadır. Bəzən zəif
Ģahmatçılara qarĢı uğurlu olur.
Ancaq
doğru gediĢlərlə rəqib
fiqurları templə inkiĢaf etdirə
bilərlər. Sadəcə oyunun əvvəlində
yox, bütün Ģahmat oyunu boyunca
hər temp çox vacibdir.

“Oyunun
əvvəlindən
ciddi
düĢünərək gediĢləri seçmək lazımdır.
ġablon ən böyük düĢməndir. O pis
vəziyyətə düĢmək təhlükəsini özündə
saxlayır
və
Ģahmat oyununu
məzmunsuzlaĢdırır”.
A.Alyoxin
Dünya Çempionu

“Debütdə ən vacib iĢ tez inkiĢaf
etməkdir. Bunu bilənlər daha
təcrübəsiz
Ģahmatçıların
digər
fəaliyyətlərlə
məĢğul
olmasını
gülüĢlə qarĢılayır. Bu arada
inkiĢafın ziyanına piyada uduĢu ilə
məĢğul olmaq "piyadayeyənlik“
adlanır”.
A.Nimtsoviç
qrossmeyster
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Ona görə debütdə məcburiyyət
olmadan bir fiqurla iki dəfə (xüsusən
üç dəfə) oynamaq yaxĢı deyil. Çünki
bu müddətdə inkiĢaf etməyən digər
fiqurları oyuna daxil etmək olar.
Fiqurları ilk imkanda daha aktiv
mövqelərə yerləĢdirmək lazımdır.
Qrossmeyster A.Nimtsoviç (18861935) ―Mənim sistemim‖ kitabında
bu barədə yazırdı: “QaçıĢ üzrə
yarıĢlarda lazımsız yerə yerində
dayanaraq zaman itirmək rəqibə
böyük üstünlük verər. Yerində
dayanaraq
qaçmağa
Ģahmatda
fiqurların debütəki təkrar gediĢ
etmələri bənzəyir”.*
Yeni baĢlayanlar tərəfindən
kənar piyadalarla edilən gediĢlər də
məzəmmət
mənbəyidir.
Qrossmeyster R. ġpilman (18841942) qeyd edirdi: “Debütdə piyada
ilə edilən gediĢlərdə ehtiyatlı və
hətta qənaətci olun və əsas üç
məqsədi təqib edin: inkiĢaf, inkiĢaf
və inkiĢaf!”**
Fiqurların mobilizə olmasına
adətən qalaqurma və fiqurların
uyğunsuz inkiĢafı mane olur.
ĠnkiĢafda öndə olmaq gələcəkdə
zəif
xanalara
qarĢı
hücum
ehtimallarını gücləndirir. Yalnız yeni
baĢlayanları, vaxtından əvvəl edilən
hücumdan çəkinmələrini tövsiyə
edirik.

Mixail Botvinnik,
Altıncı Dünya çempionu
“Bəli bu gün Ģahmat həm
oyundur, həm də incəsənətdir. Əsl
rəssamlar və gözəlliyə qiymət verən
tamaĢaçılar yaranan andan Ģahmat
bir incəsənət oldu. Ancaq yadda
saxlamaq lazımdır ki, Ģahmat oyun
olaraq qalır (bəstəçiliyi kənarda
saxlasaq) və yalnız əsl incəsənət
əsəri yaradılan zaman incəsənətin
özü olur”.
M.Botvinnik

*Nimtsoviç A.Ġ. Mənim Sistemim.
M.: FiS, 1984.-s.60.
** ġpilman R. ġahmatçılara praktik
məsləhət. M.- L.: FiS, 1930 – s.11.
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5.Vf3-b3? Ağlar inadcıl Ģəkildə f7
xanasına zərbə endirmək istəyirlər.

Rəqibin kobud səhvinə istinad edən
və hazırlanmıĢ hücum uğurlu olar.
HazırlanmamıĢ hücum qısa zaman
içində sönür və hesablaĢmaq vaxtı
yetiĢir.
Təbii
ki,
fiqurları
vacib
magistrallara – diaqonal, vertikallara
çıxmaq lazımdır. Bu gələcəkdə aktiv
əməliyyatlarda yaxından iĢtirak
etməyə Ģərait yaradır.

“...Biz hərbiçilər Ģahmatı yüksək
qiymətləndiririk, belə ki, o intizamlı
olmağı, iradənin tərbiyə edilməsini,
təmkinin yaranmasını, yaddaĢın güclənməsini,
məntiqi
düĢünməni
öyrədir,
bir
sözlə
beynin
gimnastikasıdır”.

Tədris oyunu
Ağlar: J – Qaralar: Z
1.e2-e4 e7-e5. ĠnkiĢaf etmək
baxımından ağlar və qaralar yaxĢı
gediĢlər etdilər: onlar iki fiqurun –
fil və vəzirin yollarını açdılar.
2.Vd1-h5? Ilk baxıĢda bu gediĢ
rəqib üçün təhlükəli görünür. Amma
əslində rəqibə inkiĢaf etməkdə
kömək edir.
2...Ab8-c6. Qaralar atı inkiĢaf
etdirir və hücum olunan piyadanı
müdafiə edirlər.
3.Ff1-c4. Indi ağların fikri aydın
olur: onlar zəif f7 xanasına hücum
təĢkil edirlər və ehtiyatsız cavab
nəticəsində ―uĢaq matı‖ alınır
(3...Af6?? 4.V:f7x). Ancaq bu cür
oyun debütdə yanlıĢdır. 3...g7-g6.
Rəqibin təhlükəsi asanlıqla dəf
olunur.
4.Vh5-f3. Ağlar yenidən təhlükəni
bərpa edirlər.
4...Ag8-f6. At inkiĢaf olunaraq ―f―
vertikalını bağlayır.

R.Malınovski,
SSRĠ marĢalı

“ġahmat ehtirasların oyunu deyil.
Ustalıqla yonulmuĢ heykəl və ya
gözəl Ģer kimi özündə təmiz zövq və
məmnunluq hissləri saxlayır...”
M.Sadoyanu
yazıçı
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5.Ac3 və ya 5.Ae2 seçmək yaxĢı
olardı. Vəzir artıq üçüncü gediĢ edir.
Bu üç temp itkisinin əvəzinə üç
fiquru oyuna daxil etmək olardı.
5...Ac6-d4! 5...Ve7 gediĢi də
oynamaq olardı, ancaq oyundakı
gediĢ ağları kritik vəziyyətə salır.
Ġndi 6. F:f7+ ġe7 7.Vc4 b5 filin
itkisinə gətirir.
6.Vb3-c3. 6.Vd3 d5! 7.ed Ff5
gediĢlərindən sonra ağlar itkilərə
aparan A:c2+ gediĢindən müdafiə
oluna bilmirlər.
6...d7-d5 6...A:e4 də oynamaq
olardı, lakin qaralar tez Ģəkildə
mobilizə olmaq istəyirlər.
7.Fc4:d5? 7.ed daha inadlı
mübarizəyə aparardı.
7...Af6:d5 8.e4:d5 Fc8-f5. Fil
oyuna templə çıxır. Ağlar c2
xanasını necə müdafiə etsinlər? Belə
ki, 9.Aa3 F:a3 10.ba A:c2+ qaraların
uduĢuna gətirir.
9.d2-d3. Ġlk baxıĢda ağlar
müdafiə tapır. Amma...
9...Ff8-b4!
(diaqram
137).
Qaralar kombinasiya edir: filin
qurbanı ilə vəzir e2 xanasının
müdafiəsindən yayınır və eyni
zamanda atın cəngəlinə cəlb olunur;
vəzir
bağlamada
olduğundan
zərbədən qaça bilmir.
10.Vc3:b4 Ad4:c2+ 11.ġe1-d2
Ac2:b4 və ağlar uduzur. Vəzirin
uzun səfərinin sonu pis nəticələndi.

TAPŞIRIQ
AĢağıdakı məsələləri həll edin
(bütün məsələlərdə ağlar baĢlayır):
1.ağlar- ġd3, Vh4; qaralar-ġa3,
iki gediĢə mat;
2.ağlar- ġf6, Vh3; qaralar-ġh5,
f7,h4; iki gediĢə mat;
3.ağlar- ġc2, Vb4, Ff4; qaralarġa2, Fb2, a3; iki gediĢə mat;
4.ağlar- ġe7, Vb4, d2; qaralarġe5, f6,g5; iki gediĢə mat;
5.ağlar- ġe6, Vc2, Fc5, Ad4;
qaralar-ġe3; iki gediĢə mat;
6.ağlar- ġe4, Va7; qaralar-ġe8; üç
gediĢə mat;
7.ağlar- ġh5, Te3, h7; qaralar-ġg7;
üç gediĢə mat;
8.ağlar- ġc6, Fb8, c7; qaralar-ġa8;
üç gediĢə mat;
9.ağlar- ġc5,c7; qaralar- ġa8; üç
gediĢə mat;
10.ağlar- ġf5, Af3, f7; qaralarġh5; üç gediĢə mat.
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oynamaq olardı, ancaq bu sadəcə
yubatmağa əsas verəcəkdir.
10.Ag6:h8x (diaqram 138).

Ağlar: Ġ – Qaralar: K
1.e2-e4 e7-e5 2.Ag1-f3. e5
xanasına təhlükə yaradan yaxĢı bir
gediĢdir.
2...Vd8-f6? Vəzirin bu çıxıĢı da
uğurlu deyil. Piyadanı 2...Ac6 və ya
2...d6 ilə müdafiə etmək yaxĢıdır.
2...Fd6 bu məqsədə xidmət etməsinə
baxmayaraq pisdir, belə ki, d7
piyadasının yolunu kəsərək c8 filin
çıxıĢına mane olur. Həmçinin 2...Af6
və ya 2...f5 gediĢləri ilə əks hücuma
keçmək olar.
3.Ff1-c4. 3.Ac3 gediĢi də pis
deyil. 3...Vf6-g6? ―piyadayeyənlik‖in tipik halıdır. Ġkiqat zərbə ilə
qaralar piyada udur, ancaq inkiĢafda
çox geri qalırlar. 3...Fc5 yaxĢı idi.
4.0-0 Vg6:e4 5.Fc4:f7+! Ġndi isə
ağlar ikiqat zərbə endirirlər. 5...ġe8e7. 5...ġ:f7-yə 6.Ag5+ vəzir uduĢu
ilə, 5...ġd8 isə 6.A:e5 və indi
6...V:e5 gediĢi 7.Te1-dən sonra ya
vəzirin itkisinə, ya da e8 xanasından
mata aparır.
6.Tf1-e1 Ve4-f4 7.Af3:e5 Vf4-f5.
Qaralar vəziri xilas edir (8.Ag6++ və
9.A:f4 təhlükəsi var idi), ancaq digər
itkilərin qarĢısını ala bilmirlər.
Əgər qaralar 7...ġd6 gediĢini
seçsəydilər, ağlardan daha yaradıcı
oyun tələb olunacaqdır. Vəzirin
erkən səyahəti əsnasında qaralar
artıq xilas ola bilmirlər.
8.g2-g4! Vf5-f6. Və ya 8...Vg5
9.Af3+
9.Ae5-g6++
ġe7:f7?
9.ġd6

ġAHMAT
TERMĠNLƏRĠNĠN
LÜĞƏTCƏSĠ
ĠnkiĢaf – planlaĢdırılmıĢ Ģəkildə
qüvvələrin mərkəz və demarkasiya
xəttinə doğru cəmlənməsidir.
Qurban – hər hansı bir xeyir
olmaq üçün rəqibə könüllü Ģəkildə
maddi üstünlüyün verilməsidir.
Qambit – tez inkiĢaf etmək və
hücumun yaranması üçün debütdə
hər hansı bir tərəfdən piyada və ya
fiqurun qurban verilməsidir.
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Kontrqambit – qarĢı qambit
(debütdə bir tərəfin təklif etdiyi
qurbana qarĢı əks tərəf onu qəbul
etməyərək özü qurban təklif edir).

12.ġe1-d2 Vh4:f4+ 13.ġd2-c3 Ad4b5+ 14.ġc3-b3 Ad7-c5x (diaqram
139).

Ağlar: L – Qaralar: M
1.e2-e4 e7-e5 2.d2-d3 Ab8-c6
3.f2-f4. 2.d3 gediĢi ilə baĢlayan
məntiqi plan. 3...e5:f4 4.Fc1:f4 d7d6 5.Ff4-c1?
Bu isə aydın olmayan temp
itkisidir:
inkiĢaf edən fiqur birdən geri
dönür.
Yerində saymaq məhz budur!
5...Ag8-f6 6.Vd1-f3? Bu gediĢin
mənasını da baĢa düĢmək çətindir.
6...Ac6-d4. Qaralar ağların zəif
oyunundan istifadə etməyə tələsirlər.
6...Fg4 gediĢi ilə qaralar daha bir
fiquru oyuna daxil edərək inkiĢafda
böyük üstünlük əldə edirdilər.
7. Vf3-d1. c2 xanasını müdafiə
edən və d4 atına hücum edən 7.Vf2
oynamaq daha yaxĢı idi.
7...Fc8-g4 8.Ag1-f3. 8.Fe2-yə
üstünlük vermək lazım idi.
8...d6-d5! Oyunu açmaq inkiĢafda
irəli olan tərəfin xeyrinədir.
9.e4-e5 Fg4:f3 10.g2:f3 Af6-d7
11.f3-f4?? Dərhal faciəyə aparır.
11.Fe3 və ya 11.Ff4 gediĢləri
mübariz idilər, belə ki, 11...Vh4+
gediĢinə fillə 12.Ff2 və ya 12.Fg3
gediĢləri ilə bağlanmaq olardı.
11...Vd8-h4+. Bu ―Ģahı‖ ağlar
görmədilər. onlar piyadanı xilas
edirdilər, ancaq Ģahı uduzdular.
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Ġlk dərslərdə mərkəzin tərifini
vermiĢdik: mərkəzi xanaların – d4,
d5, e4, e5
yaratdığı kvadratdır
(diaqram 140).
ġahmatda mərkəzin çox böyük
rolu var. Mərkəz hərbi əməliyyatlar
zamanı döyüĢ səhnəsində yeganə
hündürlük rolunu oynayır. Bu
hündürlükdə olan Ģah strateji
üstünlüyə malikdir və gələcəkdə
əməliyyatlarda uğur əldə edə bilər.
Mərkəzdə və onun ətrafında
yerləĢən xanalarda yer alan əksər
fiqurların (bu xüsusiyyət topa aid
deyil) zərbə gücü artır və bundan
baĢqa fiqurlar lövhənin istənilən
yerinə daha tez getmək imkanına
sahib olurlar. Nəhayət mərkəzə sahib
olan
tərəf
rəqib
fiqurların
fəaliyyətinə mane olur, onlar
sıxılmıĢ və döyüĢ qabiliyyətini
itirmiĢ olurlar.
Bu deyilənlər əsnasında ikinci
prinsip kimi mərkəz uğrunda
mübarizəni qeyd edirik. Yəni
oyunun əvvəlində fiqurları necə
gəldi yox, mərkəzə doğru inkiĢaf
etdirmək lazımdır. Biz oyunun
əvvəlində
strateji
hündürlüyü
tutmağa və ya oraya gedən yolları
nəzarətə götürməyə çalıĢmalıyıq. Bu
zaman kəsiyində rəqibin eyni
hərəkətləri
görməsinə
mane
olmalıyıq. Çünki rəqib də eyni
məsələləri həyata keçirmək istəyir.
Beləliklə, ilk gediĢlərdən mərkəz
uğrunda mübarizə baĢlayır. Bu
mübarizədə piyada çox vacib silah

Dərs 23
MƏRKƏZ UĞRUNDA
MÜBARĠZƏ

“Mərkəzin
müdafiəsi
barədə
düĢünün, onun güclü olmasını
istəyin! Yalnız təhlükəsi olmayan
mərkəz güclüdür. Mərkəzdə 3-4
müdafiəyə tələb edən piyadadansa,
möhkəmlənmiĢ bir piyada yaxĢıdır”
R.ġpilman,
qrossmeyster
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olur. Mərkəzi xanalara hücum
edərək rəqib fiqurlar üçün onları
əlçatmaz edir.

Öz ordusu tərəfindən müdafiə
olunan piyadalar önlərindəki hər Ģeyi
silib ata bilər. Digər tərəfdən dayaq
xanalarına sahib olmadan fiqurlar
tək baĢına piyada selinə qarĢı
mübarizə apara bilməz.
Ġndi isə mərkəzin rolunu
göstərən oyunu nəzərdən keçirək.

Ġtaliyan oyunu
Leonqardt – Bern
Karlsbad, 1911
1.e2-e4.
Mərkəz
uğrunda
mübarizə baxımından ağlar yaxĢı
gediĢ etdilər: onlar mərkəzi e4
xanasını tutaraq digər mərkəzi d5
xanasını zərbə altında saxlayırlar.
Digər tərəfdən bildiyimiz kimi ilk
gediĢ inkiĢaf prinsipinə də cavab
verir. Deyilənlər baxımından 1.d4 də
məqsədə uyğundur. 1.e3 və 1.d3
passivdir.
1...e7-e5. Qaralar eyni qayda ilə
yaxĢı gediĢ edirlər.
2.Ag1-f3. Mərkəzə doğru fiqurun
inkiĢafıdır. At mərkəzi e5 piyadasına
hücum edir və mərkəzi d4 xanasını
zərbə altına götürür. 2.Ac3 pis gediĢ
deyil, ancaq Aa3 və ya 2.Ah3 pis
gediĢlərdir,
mərkəz
uğrunda
mübarizəyə
qoĢulmurlar.
MərkəzləĢdirmə prinsipinə 2.f4
gediĢi də cavab verir, ancaq qurbanla
bağlıdır. Bu qurbanla mərkəzi e5
piyadasını mövqeyindən tərpətmək

Vasiliy Smıslov
Yeddinci Dünya çempionu
“Nəzəriyyənin güclü inkiĢafına
baxmayaraq Ģahmatda hələ çox sirr
və öyrənilməmiĢlər var. Bir az irəli
getmək üçün sələflərin getdiyi yolları
bilmək vacibdir”.
V.Smıslov
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istəyirlər. Bir çox qambitlərin əsas
fikri məhz mərkəzi dağıtmaqdan
ibarətdir.
2...Ab8-c6. Qaraların əlində e5
piyadasını müdafiə etmək üçün bir
neçə imkan var idi. Onlar ən
yaxĢısını seçirlər, həm fiqur inkiĢaf
edir, həm də mərkəz müdafiə olunur.
3.Ff1-c4. Ən yaxĢı gediĢlərdən
biridir: o həm mərkəz, həm də
inkiĢaf prinsiplərinə cavab verir.
3...Ff8-c5. Bu baĢlanğıc XVI və
XVII əsrlərdə italyan Ģahmatçıları
tərəfindən təhlil edildiyindən onların
Ģərəfinə adlandırılmıĢdır.
4.c2-c3.
d2-d4 gediĢinin keçirilməsinə
hazırlıq gedir. Ağlar mərkəzdə d4,
e4 piyada cütünü yaratmaq istəyirlər.
4...d7-d6. Qaralar mərkəzi e5
xanasını gücləndirirlər. Nəzəriyyəyə
görə daha uğurlu 4...Af6 və ya
4...Ve7 gediĢidir. Bunu əsrlər boyu
praktik oyunlar göstərir.
5.d2-d4 e5:d4. Piyada itkisinə yol
verməmək üçün (5...Fb6 6.de de
7.V:d8+ ġ:d8 8.F:f7 və ya 7...A:d8
8.A:e5 və ya 6...A:e5 7.A:e5 de
8.F:f7+!) qaralar mərkəzi vermək
məcburiyyətində qalırlar. Adətən
bundan sonra rəqib fiqurların
mərkəzdə aktivləĢməsi baĢ verir.
6.c3:d4
Fc5-b6
7.Ab1-c3.
Mərkəzə doğru inkiĢaf davam edir.
7...Ag8-f6 8.0-0 0-0.

ġAHMAT
TERMĠNLƏRĠNĠN
LÜĞƏTCƏSĠ
Geridə qalmıĢ piyada – irəli
getmiĢ qonĢu piyadalarla müdafiə
oluna bilməyən və hər hansı
səbəbdən özünün də onlara çatmaq
imkanı olmayan piyadadır.
Suqsvanq – tərəflərdən birinin
faydalı gediĢi olmayan və məcburi
olaraq məğlubiyyətə və ya kəskin
pisləĢməyə aparan gediĢin olduğu
vəziyyətdir.
Oppozisiya (qarĢıdurma) – Düz
xətt və ya diaqonal üzrə Ģahlar
arasındakı məsafənin tək sayda
xanaya bərabər olan vəziyyətidir.
Oppozisiya növbəti növləri var:
1) yaxın və ya sadə (qısa) – Ģahları
bir xana ayırır
2) uzaq – məsafə 3 və ya 5 xanaya
bərabərdir;
3) düz – vertikal;
4) yan – horizontal;
5) əyri – diaqonal.
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7)ağlar- ġh4, Te6, Th3; qaralar- ġg2;
üç gediĢə mat;
8)ağlar- ġe4, Tg4; qaralar- ġb1;
beĢ gediĢə mat;
9)ağlar- ġb6, Tb2; qaralar- ġa4;
altı gediĢə mat;
10)ağlar- ġa1, Tb3; qaralar- ġa7;
yeddi gediĢə mat;
Mərkəz uğrunda mübarizə üçün
aktiv 8...Fg4 seçmək lazım idi, bu
zaman oyun 9.Fe3 Ve7 10.Vd3 0-0-0
kimi davam edə bilərdi.
9.Fc4-b3. Ağlar 9...A:e4 10.A:e4
d5
qarĢı
oynayırlar,
çünki
mərkəzlərini saxlamaq istəyirlər.
9...Fc8-g4
10.Fc1-e3
h7-h6
(diaqram 141). Qaralar profilaktika
ilə yaxĢı gündən məĢğul olmurlar.
Ağ fiqurlar mərkəzi piyadaların
arxasından hücuma hazırlaĢırlar. Bu
arada qaraların mərkəzdə dayaq
nöqtələri olmadan manevr üçün
imkanı yoxdur.
11.Vd1-d3 Tf8-e8. Təbii ki,
qaralar
11...F:f3
oynamaq
istəmirdilər, belə ki, hücum üçün
əlavə olaraq ―g‖ vertikalı açılırdı.
Bununla belə maraqlı variantlar alına
bilərdi. Məsələn, 12.gf Vd7 13.ġg2
(qara
vəziri
h3
xanasına
buraxmamaq
üçün)
13...Ah5
14...A:d4 15.F:d4 Af4+ təhlükəsi ilə.
Oyundakı gediĢdən sonra qaralar
məngənəyə düĢürlər.
12.Af3-d2 Vd8-e7 13.Ta1-e1.
Hər Ģey əsas döyüĢə hazırdır.

TAPġIRIQ
AĢağədakı məsələləri həll edin
(hamısında ağlar baĢlayır)
1)ağlar – ġc1, Vh1, Th8; qaralarġa1,Ta2,d4; iki gediĢə mat;
2)ağlar – ġc7, Vf1, Fh5,Ac6;
qaralar- ġd5; iki gediĢə mat;
3)ağlar – ġc1, Ve7, Fg8, Ab6;
qaralar- ġc3; iki gediĢə mat;
4)ağlar – ġc5, Va1, a2, b2, c6;
qaralar-ġa4,b3,b4,c7;iki gediĢə mat;
5)ağlar – ġg8, Ve6, Fc8, d7;
qaralar-ġd8,c7,e7; iki gediĢə mat;
6)ağlar – ġd1, Ta1, Te8; qaralarġb2; üç gediĢə mat;
82

13...Ta8-b8 14.a2-a3. Mümkün
olan Ac6-b4 təhlükəsinə qarĢı.
14...Ve7-f8 15.f2-f4! Həm mərkəz
uğrunda, həm də qara fili f4-f5, h2h3 və g2-g4 planı ilə tutmaq
baxımından
məntiqi
gediĢdir.
Bundan baĢqa hücumun tərkib
hissəsidir.
15...Fg4-c8 16.h2-h3. Af6-g4-ə
qarĢı və piyada hücumunu təĢkil
etmək üçün.
16...ġg8-h8.
Qaraların
10-cu
gediĢinin Ģərhinə baxın.
17.g2-g4 (diaqram 142). AĢkar bir
mənzərədir:
ağlar
mərkəzdəki
üstünlük sayəsində Ģah cinahında
güclü hücum təĢkil edirlər. Qaralar
sıxılmıĢ vəziyyətdə olduğundan heç
bir tədbir görə bilmir.
17...Ac6-e7 18.ġg1-h1 d6-d5.
GeçikmiĢ bir gediĢdir.
19.e4-e5 Af6-h7 20.f4-f5 f7-f6.
Ġstənilən vasitə ilə qaralar
hücumun qarĢısını almaq istəyir.
20.e5-e6 c7-c6 22.Fe3-f4! Heç bir
iĢ görməyən qara fili b6 xanasına
buraxmamaq üçün edilmiĢ gediĢdir.
22...Ae7-g8. Ağlar artıq böyük
üstünlüyə
malikdirlər:
onların
fiqurları bütün lövhə boyunca
dominasiya edir. Bundan sonra
mövqe üstünlüyünün qələbəyə necə
çatdırılmasını seyr edək. Oyunun
sonu qısa notasiya ilə verilir
(diaqram 143).
23.Aa4 Fa5 24.A:b6 ab 25.Fc7
təhlükəsi var. 24.Fc2 Ve7 25.Vg3!
Yenə fil c7 xanasına buraxılmır.

25...b5 26.Ac5 Fb6 27.b4 Af8
28.a4! Vəzir cinahında həlledici
zərbə, indi 28...a6 gediĢinə 29.ab ab
30.Ta1! və ağ top rəqibin cəbhə
arxasına keçir.
28...a5 29.Adb3 ba. Və ya 29...ab
30.a5 Fa7 31.Fc7. 30.A:a5 F:c5
31.A:c6!
Güclü ara gediĢ. 31...F:d4. Qaralar
ümidsizlik içində vəziri iki fiqura
verirlər, ancaq bu onlara rahatlıq
gətirmir.
32.A:e7 T:e7 33.Fc7 Fe5 34.T:e5!
Qaralar 34.F:e5 fe 35.V:e5 gediĢinə
ümid edirdilər, ancaq rəqib onları bu
imkandan məhrum edir.
34...T:c7 35.T:d5 Fb7 36.V:c7
F:d5+ 37.ġg1 Te8 38.F:a4 Te7
39.Vb8 Ah7 40.Td1 Tb7 41.V:b7!
Ən sadəsi! 41...F:b7 42.Td8 və
qaralar ağ piyadanın e6-e7-e8V
marĢının qarĢısını ala bilmir. Ona
görə onlar təslim oldu.
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Dərs 24

Piyadaların harmonik
yerləĢməsi
“Debütdə hər bir gediĢə gələcək
planın tərkib hissəsi kimi baxmaq
lazımdır. Xüsusilə kənar piyadalarla
oynayarkən, onları ciddi əsas
olmadan tərpətməyin”.
A.Suetin,
Qrossmeyster
XVIII əsrin dahi fransız Ģahmatçısı
Filidor piyadanı Ģahmatın qəlbi
hesab edirdi. Bu da təsadüfi deyildi,
belə ki, onların yerləĢməsi oyunun
taleyində
vacib
rol
oynayır.
Piyadalar vəziyyətin özəyini təĢkil
edir və bildiyimiz kimi mərkəz
uğrunda mübarizədə vacib rol
oynayır. Onlar adətən hücum zamanı
və daha da qabarıq müdafiədə aktiv
olurlar, Ģahın ətrafında mühafizə
səddi yaradırlar.
Piyada zəncirinin həm hücum,
həm də müdafiə gücü böyük həcmdə
onların
elastikliyindən,
yəni
fiqurların dəstəyi ilə
hərəkət
imkanından asılıdır. Sonuncu detal
çox vacibdir, müdafiəsiz irəli gedən
piyadalar rəqib fiqurların asan yemi
ola bilər.
Piyada ərazi tutmaq üçün yaxĢı
vasitədir. Buna görə güclü piyada
zəncirinin yaradılması istəyi təbiidir.

“Vəziyyətinizi
heç
bir
Ģeylə
piyadalarla edilən gediĢlər kimi
düzəlməyən Ģəkildə pozmaq mümkün
deyil”.
Z. TarraĢ,
qrossmeyster
olaraq piyada adalarının ortaya
çıxması vacib bir məsələdir.
Piyadaların yerləĢmə vəziyyətinə
görə onlar zəif və güclü ola bilər.
Zəif
piyadalara
əsasən
izolə
olunmuĢ, geridə qalmıĢ və ikiləĢmiĢ
piyadalar daxildir. Məsələn, diaqram
144-də baxaq.

Piyada zəncirini parçalamaq, orada
dəliyin yaradılması və son nəticə
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a4, b2 və d6 piyadaları həmkarları
tərəfindən müdafiə oluna bilməz,
onlar zəifdir və daha ―bahalı‖
fiqurlar
tərəfindən
müdafiə
olunmalıdır.
Diaqram
145-də
ağların
cəbhəsində üç zəif piyada-a2, c3 və
c4 var. Onlar digər piyadalardan
təcrid olunmuĢ vəziyətdədir və
müdafiə olunmağa ehtiyacları var.
Bəzi hallarda fiqurların aktiv
yerləĢməsi və ya zəifliyin xronik
xarakterli olmaması halında piyada
strukturunu zəiflətmək mümkündür.
Adətən debütdə yaranan piyada
zəifliyi
mittelĢpildə
və
hətta
endĢpildə hiss olunur.
ġahmat ordusunun ən zəif hərbi
gücünün digərlərindən fərqli bir
xüsusiyyəti var, onlar geriyə gələ
bilmirlər.
Bəzən
təcrübəsiz
Ģahmatçılar bunu unudurlar və oyun
zamanı bu həlledici olur. Məsələn,
atla edilən pis gediĢi növbəti gediĢdə
düzəltmək imkanı olur, lakin piyada
ilə edilən səhvi düzəltmək olmur!
Ġrəli gedən piyadalar ərazi
qazanır, lakin öz istehkamları
zəifləyir və son
nəticədə əks mənzərənin Ģahidi
oluruq: hücum edən tərəfin özü mat
olur.
Ona görə piyadalarla oynayarkən
ehtiyatlı olmaq lazımdır, xüsusilə
Ģahın vəziyyəti zəifləyən zaman .
Dərs 21-də nəzərdə keçirdiyimiz
oyunda oxucu artıq f7-f6 (f2-f3)
kimi gediĢ ilə Ģahın zəiflədilməsinin

Kon – RubinĢteyn
Peterburq, 1909

“Piyadalarla
məzmunlu
oyun
Ģahmatda
yüksək
səviyyədə
incəsənətə iĢarədir”.
F.MarĢall,
qrossmeyster
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Ģahidi olmuĢdu. Həmin məntiqlə h2h3, h7-h6, a2-a3 və sair gediĢləri
edərkən Ģaha diqqət edin.
EndĢpildə öncə yaranmıĢ piyada
zəifliyindən
istifadənin
klassik
misalı
diaqram
146-da
göstərilmiĢdir. Bu tipli piyada
strukturuna praktikada tez-tez rast
gəlmək olar. Məhz ona görə bu
oyunu diqqətlə izləməyin xüsusi yeri
var.
25...ġf6! Qara Ģah ağların ən zəif
tərəfinə yönəlir. 26.ġd2 ġg5 27.ġe2
ġh4 28.ġf1 ġh3 29.ġg1 Kömək
yetiĢdi və ilk baxıĢda hər Ģey
yolunda görünür. Lakin bu ilk
baxıĢdadır. Ġndi isə Ģah cinahında
piyada hücumu hər Ģeyi həll edir,
ağların passiv Ģahı buna mane ola
bilmir.
29...e5 30.ġh1 b5 31.ġg1 f5!
32.ġh1 g5 33.ġg1 h5 34.ġh1 g4
35.e4.
Özünün 35.fg halını təhlil edin.
35...fe 36.fe h4 37.ġg1 g3! 38.hg hg
və ağlar təslim oldu, belə ki, onlar e4
piyadasını itirirlər və ondan sonra
qaralar piyadanı vəzirə çıxarırlar.
(39.f4-dən sonra oyun necə davam
edərdi?)

(diaqram 147). Burada qaralar pis
seçim qarĢısında qalıblar: ya ağların
gediĢlərini təkrar etməli – 8...F:f3?
9.V:e7+! F:e7 10.F:e7 ġ:e7 11.gf
nəticədə fiqursuz qalırlar, ya da
8...gf gediĢi ilə piyada strukturunu
pozmalı. Daha az ziyan ikinci
variantdır, ancaq o da qaraları
fəlakətdən xilas edə bilməz.
*Rus müdafiəsi (oyunu) – XIX
əsrdə rus Ģahmatçıları A.Petrov
(1794-1867) və K.YaniĢ (18131872) tərəfindən ətraflı təhlil
edildiyindən bu adı almıĢdır.
Növbəti miniatür oyunda qaralar
debütdə piyadalarını savadsız Ģəkildə
düzmüĢlər və tezliklə buna görə
cəzalandırılımıĢlar.
TAPġIRIQ
Növbəti məsələləri həll edin
(hamısında gediĢ ağlarındır):
1)ağlar- ġf7, Th2, Fh3, g5;
qaralar- ġh8,Fh5, g6; iki gediĢə mat;
2)ağlar- ġf8, Tc4, Th6; qaralarġh8, Fa2, b3, h7; iki gediĢə mat;
3)ağlar- ġa7, Vh2, Td1; qaralarġc8, Td8, c7, d7; iki gediĢə mat;
4)ağlar- ġf4, Vf3, Th5; qaralarġg6; iki gediĢə mat;
5)ağlar- ġf5, Ta6, Te7; qaralarġh8, Ag8; üç gediĢə mat;
6)ağlar- ġd6, Vb7, Th4; qaralarġg3; üç gediĢə mat;
7)ağlar- ġb1, Vf2, Ta2; qaralarġb5; üç gediĢə mat;

Bu oyunda debütdə rus oyunu*
oynanılmıĢdır: 1.e4 e5 2.Af3 Af6
3.A:e5 d6 4.Af3 A:e4 5.Ve2 Ve7
(5...d5? 6.d3 və bağlamada at məhv
olur) 6.d3 Af6 7.Fg5 Fg4?
(qrossmeyster
D.BronĢteyn
7...Abd7-ni məsləhət görür) 8.F:f6
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8) ağlar- ġf7, Tb1, Tg5; qaralarġa4, c7, h2; üç gediĢə mat;
9)ağlar- ġa7, Tb6, Td4; qaralarġc5; üç gediĢə mat;
10) ağlar- ġa5, Td4, Tf7; qaralarġc6, b3; üç gediĢə mat;

olur. Sonuncu ümid kimi 8...Fb7
9.F:f6 gf 10.Ad5 F:d5 (10...Aa6
11.Va4!) 11.V:d5 Aa6 görünə bilər,
lakin 12.Vb7! Vc8 13.V:a6 və sair.
9.F:f6 gf. 9...F:f6-dan sonra da
heç bir Ģey dəyiĢmir. 10.Vd5
(diaqram 148). Qaralar təslim oldu,
belə ki, a8 topunu itirirlər. Beləliklə,
piyadalarla uğursuz oyun faciəyə
gətirdi.

Ġngilis baĢlanğıcı*
Adoryan – Jinka
BudapeĢt, 1982
1.c4. Bu gediĢlə də mərkəz
uğrunda mübarizəyə qoĢulmaq olar.
1...Af6 2.Ac3 e6 3.Af3 c5 4.d4 cd
5.A:d4 b6? 5...Fb4 və ya 5...Ac6
gediĢləri daha yaxĢı idi.
6.Adb5! Bu gediĢin mənası pis
müdafiə olunan və piyadalar ilə
müdafiə olunmayan c7 və d6
xanalarını nəzarətə götürməkdir.
6...d6? Qaralar yamamaq iĢi ilə
məĢğuldurlar.Belə ki, 6...Fb7 və ya
6..a6-ya 7.Ad6+ F:d6 8.V:d6 və
qaralar inkiĢafda çətinlik çəkirlər.
6...d5 7.Ff4! gediĢinə görə (7.cd-yə
qaralar 7.ed? 8.A:d5! A:d5 9.V:d5!
V:d5 10.Ac7+ 11.A:d5 yox, əvvəlcə
7...a6 oynayırlar) 7...Aa6 8.Va4 və
ağların təhlükəli üstünlüyü var.
Amma yenə də 6...Fb4 yaxĢı olardı
və
7.Ad6-ya
7...ġe7,
topsuz
qalmasına baxmayaraq oyun davam
edir.
7.Ff4 e5. BaĢqa cür d6 xanasını
müdafiə etmək olmur. 8.Fg5 Fe7.
Qaralara nə isə məsləhət görmək
çətindir. Onların düĢərgəsində yeni
qrup zəifliklər yaranır və bu həlledici

*Bu debütün adı XIX əsrdə onun
ingilis Ģahmatçıları tərəfindən tətbiqi
ilə bağlıdır.
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Uzaq keçid piyadası- rəqib Ģahı
və digər piyadalardan uzaqda
yerləĢən keçid piyadası.
Piyada zənciri- diaqonal üzrə
yerləĢmiĢ və bir-birlərini müdafiə
edən eyni rəngli piyadalar.

Dərs 25
TƏDRĠS OYUNLARI
AĢağıdakı oyunlar aĢağı dərəcəli
Ģahmatçılar
tərəfindən
oynanılmıĢdır. Ġlk addımlar atanlar
üçün
bu
oyundakı
səhvlər
xarakterikdir. Bu tip səhvləri aradan
qaldırmaq üçün ardıcıl olaraq yüksək
dərəcəli Ģahmatçıların oyunları ilə
tanıĢ olun və öz oyunlarınızı təhlil
edərək səhvləri görün. Dünya çempionu
Kapablanka
uduzmaqdan
utanmamağı, onların hər birindən
dərs almağı tövsiyə edirdi.

Filidor müdafiəsi
Ağlar: N — Qaralar: O
1. e4 e5 2. Af3 d6 3. Fc4 Af6?
Uğursuz gediĢdir, ağların təhlükəsini
nəzərə almır. Fil a2 g8 diaqonalına
çıxdıqdan
sonra
qara
Ģahın
ətafındakı f7 xanasının müdafiəsinə
diqqətli olmaq lazımdır. Burada
yaxĢı cavablar 3...Fe7, 3...Fe6,
3...Ac6 və 3...c6-dır. 4. Ag5 Ag4?
ÇaĢqınlığa iĢarədir. f7 xanasını
müdafiə etmək olardı, bunun üçün
diaqonalı 4...d5 5. ed Fd6 (5...A:d5
6.Vf3) ilə bağlamaq lazım idi. 5.
A:f7 Vf6 6. f3! Ġndi iki fiqur zərbə
altında qalır və xilas etmək olmur.
6...Vh4+? Yeni baĢlayanlar üçün
tipik gediĢdir, ağır vəziyyətdə ilk
olaraq Ģahı seçirlər (birdən rəqib
səhv buraxdı!). Ən yaxĢı gediĢ atı h6
xanasına qaçmaq idi. gələcəkdə h8dəki atı (7.A:h8-dən sonra) tutmaq
fikri ilə. Ġndi qaralar böyük maddi
itkilərə məruz qalırlar.
6.g3 Vh5 8. A:h8. Ağlar rəqibin
tələsinə düĢmür: 8. fg F:g4 9.Fe2
F:e2 10. V:e2 V:e2+ ll.ġ:e2 ġ:f7 və
qaralarda hər Ģey yolundadır.
8...Vh3. Ağlar 9.Ff7+ gediĢindən
sonra vəziri udmaq iĢtəyirdilər.

“Bir çox gənc Ģahmatçılar ciddi
səhvə yol verirlər: oyun əvvəlinin
vacib
prinsiplərini
yaxĢı
mənimsəmədən
debüt
üzrə
kitablarda
yazılmıĢ
variantları
əzbərləyirlər. Nəticə hesabı ilə
əzbərçiyə çevrilirlər və sərbəst
olaraq debütdə yaranmıĢ hər hansı
bir problemi həll etmək bacarığını
itirirlər .”
A.Kotov, qrossmeyster
ġAHMAT TERMINLƏRININ
lüğətcəsi
BloklanmıĢ piyada- önü rəqib
fiqur və ya piyada tərəfindən
tutulmuĢ piyada.
Müdafiə olunan keçid piyadası —
qonĢu vertikalda yerləĢmiĢ piyada
tərəfindən müdafiə olunan keçid
piyadası.
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8)ağlar- ġb7, Te4, f7; qaralar-ġd7;
üç gediĢə mat (iki həll!);
9*)ağlar- ġa8, Vb3, a7; qaralarġc8; dörd gediĢə mat;
10*)ağlar- ġf4, Th7, h6; qaralarġg6; dörd gediĢə mat;

9. fg F:g4 10. Fe2 F:e2 ll.V:e2 Fe7
12.Vb5+ Ac6 13.V:b7. Qaralar
təslim olur. Maddi itkilərdən qaĢmaq
olmaz.
Növbəti misalda Ģahı zamanında
müdafiə etməyən qaralar məğlub
olur.

Siciliya müdafiəsi
Ağlar: P – Qaralar: R
1.e4 c5. 1...e5 gediĢi ilə birlikdə
ən yaxĢı cavablardan biridir. 2.Af3
d6 3.d4 cd 4.A:d4 Af6 5.Ac3 e5.
Nəzəriyyəyə görə ən güclü gediĢlər
5...Ac6, 5...a6, 5...e6 və 5...g6-dır.
6.Af3. 6.Fb5+ daha aktiv idi və
əgər 6...Abd7 onda 7.Af5. 6...Fg4
7.Fe2 F:f3. Niyə? YenibaĢlayanlar
üçün daha bir xarakterik andır (atdan
güclü heyvan yoxdur!). ĠnkiĢafı
davam etdirmək lazım idi.
8.F:f3 Fe7 9.0-0 Ac6 10.Fe3
Tc8. Qaralar da Ģahın təhlükəsizliyi
barədə düĢünməlidir, Ģahı ortada
saxlamaq yaxĢı deyil.
11.Ad5. d5 xanası ağlar üçün
bazadır. Belə ki, e7-e5 gediĢindən
sonra
qaralar
üçün
problem
yaranmıĢdır.
11...a6??
(diaqram
149).
Lazımsız gediĢdir, nəinki temp
itkisinə, həm də b6 xanasının
həlledici zəifləməsinə gətirir və
nəticədə maddi itkilərdən qaçmaq
olmur. Ġndi və ya heç olmazsa bir
gediĢ sonra qaralar qalaqurma etməli
idilər.
12.a3? Pis örnək tez yayılır!

TAPġIRIQ
Növbəti məsələləri həll edin
(hamısında ağlar baĢlayır)
1)ağlar- ġd3, Vh3, Tb3; qaralarġa6, Ta7, b7; iki gediĢə mat;
2)ağlar- ġd3, Vf6, Ac1; qaralarġb1, f7; iki gediĢə mat;
3)ağlar- ġc3, Vg5, Te4; qaralarġf2, Ff1, f3; iki gediĢə mat;
4)ağlar- ġh3, Vc7, Ff4, Ab3;
qaralar-ġe4; iki gediĢə mat;
5)ağlar- ġe1, Ve6, Fe8, Ad5, Af5;
qaralar-ġe4, e5; iki gediĢə mat;
6)ağlar- ġd3, Vf7, Ac7; qaralarġe5; üç gediĢə mat;
7)ağlar- ġe4, Tg8, d7; qaralar-ġf7;
üç gediĢə mat;
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Ah6 11.c5! Ağların fili c4 xanasına
çıxmaq istəyi tərifə layiqdir.

12.Fb6! Vd7 13.A:f6 F:f6 14.Fg4
gediĢindən sonra qaralar təslim
olmalı idilər. 12...Va5?? Bütünlükdə
oyunu məhv edir. 13.b4 Vb5. Və ya
13...Va4 14.Ac3 vəzir itir. 13...Va8
ilə geriyə dönmək 14.Fb6-dan sonra
məğlubiyyətə aparır. 14.Fe2 Va4
15.Ac3. Qaralar təslim oldu. Vəzirin
məĢəqqəti həbs ilə bitdi.

Ġngilis baĢlanğıcı
Ağlar: S – Qaralar: T
1.c4 c5 2.Ac3 g6 3.Af3 a5? Heç
bir debüt prinsiplərinə uyğun deyil.
4.e4 e6 5.d4 Fg7. 5...cd yaxĢı idi.
6.Fe3.
Ağlar
özlərinə
zərər
vurmadan piyadanı 6.dc gediĢi ilə
saxlaya bilərdilər. Bu zaman
qaraların vəziyyətindəki b5 və d6
xanalarına (zəif xanalar) ağlar üz
tuturdular. 6...cd 7.F:d4 F:d4.
Qaralar yeganə inkiĢaf etmiĢ fiquru
dəyiĢmək məcburiyyətindədir, belə
ki, 7...Af6 8.Fc5-dən sonra a3-f8
diaqonalı üzrə təhlükəli nəzarət var.
8.V:d4 f6. 8...Af6-ya 9.e5 və 10.Ab5
və ya 10.Ae4 ağların əla oyunu ilə
davam edir.
9.Ag5?? Uğursuz sıçrayıĢ, sadəcə
9...fg gediĢini nəzərdə tutur. Digər
cinaha sıçrayıĢ 9.Ab5! daha zərərli
idi. 9...e5? Qaralar 9...Ac6! gediĢi ilə
təkcə fiquru templə oyuna daxil
etmirdilər, həm də vəzir qaçdıqdan
sonra atı udurdular. Ancaq onlar
bundan istifadə etmədilər. 10.Vd5

Mixail Tal,
Səkkizinci Dünya çempionu
“ġahmat mənim dünyamdır.
Həyatın çətinliklərindən gizlənmək
üçün nə ev, nə də qaladır, o, tam
Ģəkildə özümü ifadə edən böyük bir
Dünyadır”.
M.Tal
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Təcrübəsiz Ģahmatçıların oyunlarını
izləyən zaman tez-tez bir mənzərənin
Ģahidi oluruq: debüt prinsiplərinə
əsasən fiqurları oyuna daxil eldikdən
sonra mittelĢpildə kənar piyadalarla
və ya vəzir və yaxud digər fiqurlarla
anlaĢılmaz irəliyə çıxıĢlar edirlər. Bir
sözlə, məqsədsiz üzməyə baĢlayırlar.
Təcrübəli
Ģahmatçılar
adətən
vəziyyəti qiymətləndirdikdən sonra
uyğun plan seçirlər. Bu cür
yanaĢmanı yalnız müəyyən nəzəri
bilikləri
və
praktikası
olan
Ģahmatçılar edə bilərlər. Bəs Ģahmata
yeni qədəm qoyanlar nə etsinlər,
mittelĢpil dənizində öz baĢına
üzməyə baĢlasınlar?
X.R.
Kapablanka
deyirdi:
―BaĢlayan Ģahmatçılar ilk növbədə
Ģaha qarĢı olan kombinasiyalar üzrə
məĢq etməlidir. Bu metod onlara
daha çox həzz gətirir və gələcək
üçün lazımı praktika toplamağa
Ģərait yaradır‖ *.
Təbii ki, bu tip hücumlar hazırlıqlı
həyata keçirirməlidir və yalnız bir iki
fiqurun mənasız çıxıĢlarından ibarət
olmamalıdır. Hazırlıqsız hücumlar
tez
bir
zamanda
buxarlanır.
Mərkəzdə ilkin qazanclar cinah
hücumlarının daha uğurlu olmasına
Ģərait yaradır. Əksinə, mərkəzdə
laxlayan
vəziyyət
cinah
hücumlarının keçirilməsinə mənfi
təsir edir.
Hücuma keçən zaman rəqib
Ģahın piyada örtüyünün keyfiyyəti və
həmçinin
müdafiə
olunanların

Dərs 26

DEBÜTDƏN SONRA NƏ
ETMƏLĠ?

“ġahmat qaydalarını öyrənən yaĢı
əsrlər olan bir elmə açar əldə edir.
Bu elm sadədir. ancaq bununla
yanaĢı. bir insan təfəkkürünün
məhsulu olan, qarĢıya qoyulun
məqsədə çatmaq üçün fəaliyyətin
əksini özündə təcəssüm etdirir. Məhz
bu da Ģahmat biliklərinin dəyəridir*.
Em. Lasker. Dünya çempionu
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kəmiyyəti nəzərə alınır. Uğurlu
hücum üçün həmin sahədə güclərdə
üstünlüyün olması lazımdır.
Həmçinin,
hücum
edənlərin
qarĢılıqlı əlaqəsinin olması vacibdir.
―Oyunun
ortasında
fiqurların
koordinasiyalı fəaliyyəti və xüsusilə
Ģaha birbaĢa hücum zamanı, vacib
elementlərdən biridir‖ **.

Hücum edən tərəf hücumun gücünü
artırmaq məqsədilə zəruri hallarda
dağıdıcı qurbanlardan istifadə edə
bilər, lakin qurbanın sonunu öncədən
görmək vacibdir. Qurban verməzdən
əvvəl hücumda iĢtirak edəcək qüvvələrin gücünü bilmək zəruridir.
Adətən rəqib maddi üstünlük
Ģəraitində əkshücuma keçərək özü
qalib gəlmək imkanına malikdir.
Əgər oyunun ortasında maddi
üstünlüyə müvəffəq olursunuzsa,
onda dəyiĢmələr sayəsində həmin
üstünlükdən istifadə etmək olar.
Düzdür,
bəzi
endĢpil
vəziyyətlərində maddi üstünlük
Ģəraitində
heç-heçə
ilə
kifayətlənməli olursunuz. Bunlar ilə
sonra tanıĢ olacağıq, indi isə misal
(diaqram 150) üzərində hücumun
təĢkili və keçirilməsini nəzərdən
keçirək.

“Oyunun ortasında fiqurlann əlaqəli
fəaliyyəti əsasdır, bir çox Ģahmatçıların
zəif
yeri
məhz
budur.
Çoxları
qüvvələrindən birgə istifadə etməyərək bir
fiqurla bir punktu, baĢqası ilə baĢqasına
hücum təĢkil edir və sonra burada səhv
etmələri barədə düĢüncələrə dalırlar.
Siz fiqurlarınızın əlaqəli fəaliyyətini
təmin etməlisiniz, belə ki, bütün oyun

TarraĢ – Foqel
Nyürnberq, 1910

boyunca bu əsas prinsipdir..
X.R.Kapablanka
Dünya çempionu

• Kapablanka X.R. ġahmat oyununun
dərsliyi. Mənim Ģahmat karyeram. M. FiS.
1983 —s. 38
•• həmin istinad, s. 42.
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Ağların mərkəzdə kiçik üstünlüyü və
hərəkət üçün kifayət qədər böyük
ərazisi var. Qaraların qüvvələri bir
az sıxılmıĢdır. Hər iki tərəfin
gediĢlərini izləmək maraq kəsb edir.
11.b3. ġaha təĢkil olunacaq
hücumda fil c1-h6 diaqonalı ilə
müqayisədə a1-h8 diaqonalında
faydalı olacaq. 11...Fc6 12.Fb2 Ff8
13.Ad5 Ag4. Bununla qaralar Ģahı
müdafiə edəcək atı dəyiĢmədən xilas
edirlər.
14.h3 F:d5 15.ed Af6. 15...Ae5
gediĢinə Z. TarraĢ hücumu Te3,
Tae1 və f4 vasitəsilə davam etmək
istəyirdi*.

(diaqram 151). Ağların bütün
fiqurları rəqib Ģaha hücumda iĢtirak
edirlər. Ancaq bu boĢ yerdən
yaranmayıb, ağların ilkin mərkəz
strategiyasının nəticəsidir.
19...h6. 20.F:f6 gf 21.V:h7x
təhlükəsi var idi. 20.Te3. Ağlar artıq
piyadanı uda bilərdilər (20.F:f6 gf
21.V:f6), ancaq bunu az hesab
edirlər.
Onlar topu daha aktiv mövqeyə
keçirərək hücumu gücləndirmək
istəyirlər.
20...ġh8. 20...A:d5-ə 21.Ve4 Af6
22.F:f6. 20...g5 ilə TarraĢ belə bir
variant təklif edir: 21.Tg3 Fg7
22.F:f6 gh 23. T:g7+ ġf8 24. Th7 və
25.Th8x.
21.Tf3 Ag8. Təhlükə 22.T:f6 idi.
22. Vh5! Af6. 23.T:f6 gf 24.F:f6+
ġg8. Və ya 24...Fg7 25.V:h6+ və
6.V:g7x.
25.Ff5 və qaralar təslim oldu
(25...Ve8 26.Vg4+ və sair).
Sonda bir neçə ümumi tövsiyələr:
Aktiv, təĢəbbüskar olun.
Daha çox fiqurunuzun aktiv
Ģəkildə əməliyyatlarda iĢtirakına
çalıĢın.
Rəqibin
fikirlərinə
diqqətlə
yanaĢın.
Təhlükələri dəf etdikdən
sonra öz planınızı həyata keçirməyə
çalıĢın.
Rəqib hücum edirsə, imkan
daxilində ona maksimal çətinliklər
yaradın. Ġmkan yaranan kimi
əkshücuma keçin.

“Hücum etmək onu gözləməkdən
daha yaxĢıdır”.
A.Petrov,
Ģahmat ustası
16.Fb5! Bu gediĢlə e8 topunun
dəyiĢməsi məcburi olur və nəticədə
ağlar hücumda vacib olan
―e‖
vertikalını
tuturlar.
16...T:e1+
17.T:e1 a6 18.Fd3 Vd7 19.Vh4
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Rəqibin cinahdakı hücumuna
qarĢı ən yaxĢı müdafiə planı
mərkəzdə
aktiv
əməliyyatlar
keçirməkdir.
TAPġIRIQ
Növbəti məsələləri həll edin
(hamısında ağlar baĢlayır):
1) ağlar - ġf4, Vb1; qaralar - ġh5.
Td6; üç gediĢə mat;
2) ağlar - ġc3, Vd7; qaralar - ġa4.
Tb5; üç gediĢə mat;
3) ağlar - ġc4, b2, d7; qaralar - ġa4;
üç gediĢə mat;
4) ağlar - ġc5, Th5, e5, g3, g7;
qaralar - ġa5, e6; üç gediĢə mat;
5) ağlar - ġc5, Th4, c2; qaralar • ġa5,
e7; üç gediĢə mat;
6) ağlar - ġc2. Qb2; qaralar -ġal. a5;
üç gediĢə mal;
7*) ağlar – ġel, Tc4, e2; qaralar ġe3: dörd gediĢə mat;
8*) ağlar - ġb4, Tb5, a4; qaralar ġa7; dörd gediĢə mat;
9) ağlar - ġh8, Tb7, h7; qaralar - ġa6;
dörd gediĢə mat;
10) ağlar – ġd1, Vc3; qaralar – ġal,
Tb2, a2; dörd gediĢə mat.

* TarraĢ Z. Müasir Ģahmat oyunu.
M.: 1926.—s. 7.
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Dərs 27
USTALARIN PRAKTĠKASINDAN

LatıĢ qambiti
ġletser – Çiqorin
Peterburq, 1878
1.e4 e5 2.Af3 f5 (diaqram 152)
Oyun baĢlayanda həm ağlar, həm də
qaralar müxtəlif cür inkiĢaf edə
bilərlər. Bu zaman lövhədə fərqli
debütlər yaranır. Bəzi debütlər
onların yaradıcısının adını, bəziləri
ilk dəfə rast gəlinən ölkə və Ģəhər
adlarını və ya təhlil edilən
məkanların adını daĢıyır. Hər hansı
bir fiqurun adını daĢıyan debütlər də
vardır. Bu oyundakı ilkin gediĢlər
latıĢ qambitini xarakterizə edir.
Onun yaranmasında riqalı Ģahmatçı
K. BetinĢemin (1867-1943) böyük
rolu olmuĢ və adını bundan dolayı
almıĢdır.
3.ef. Bəzi zamanlar 3.A:e5 və ya
3.Fc4 daha güclüdür. 3...Ac6. Əgər
qaralar d7-d5 gediĢini etsələr,
onlarda problem qalmır. 4.Fb5 Fc5.
4...d5 oynamaq hal-hazırda 5.A:e5
gediĢinə görə olmaz. 5.F:c6? Piyada
dalınca getməklə rəqibə inkiĢaf
etməyə kömək edir, bu təhlükəli
siyasətdir. 5...dc 6.A:e5 F:f5
7.Vh5+? Ağlar rəqibi aldatdığını
düĢüncəsi ilə bu gediĢi edir. Lakin
əks mənzərənin Ģahidi olacayıq, 0-0
daha sonra Ab1-c3, d2-d3 gediĢləri
ilə inkiĢafı bitirmək yaxĢı idi. 7...g6!

8.A:g6. 8...F:g6 gediĢinə c5-dəki fili,
8...hg-yə isə h8 topunu götürmək
düĢüncəsi ilə. 8...hg! (diaqram 153).
Heç nəyə baxmayaraq qaralar topu
verir, əvəzində Ģaha qarĢı həlledici
hücum alırlar. 9.V:h8 Ve7+ 10.ġd1.
Oyunun nəticəsi 10.ġf1 gediĢində
də dəyiĢmirdi. 10...F:f2! Ġndi isı
11...Fg4x tıhlükəsi var. 11.V:g8+ g4
xanasını 11.h3 vasitəsilə də etmək
olardı, ancaq 11...0-0-0 gediĢindən
sonra ağların vəziyyəti ağırdır. Hər
Ģeyin səbəbi ağların inkiĢafda çox
geri qalmasıdır. 11...ġd7 12.Vc4
Te8. Ağlar təslim oldu, belə ki,
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bağlandı. Vəzirin erkən çıxıĢı özünü
doğrultmadı

13...Ve1+!
14.T:e1
T:e1
təhlükəsindən kafi müdafiə yoxdur.
13.d3 gediĢinə 13...Ve2x cavabı,
13.d4 gediĢinə isə 13...Fg4+ 14.ġd2
Ve3x cavabı vardır.

ġotland oyunu
Frezer – Taybenqauz
Paris, 1888
1.e4 e5 2.Af3 Ac6. Ən yaxĢı
cavablardan biridir. 3.d4. YaxĢı
gediĢdir, ikinci filin yolunu açır və
mərkəzi e5 piyadasını dağıdır. 3...ed
4.A:d4 Vh4. Bu gediĢlə mərkəzi e4
piyadasına və Ģah cinahına qarĢı
təzyiq yaratmaq istəyirlər. 5.Ac3
Af6? Ardıcıl, ancaq pisdir, belə ki,
vəzirin dönüĢ yolu bağlanır. Düzgün
gediĢ 5...Fb4-dür. 6.Af5. Ağlar
vəzirə qarĢı ova çıxmağı unutmurlar.
6...Vh5?? Düzgün cavab 6...Vg4 idi.
7.Fe2 V:g2 və əgər 8.Ff3 Vh3 9.Tg1
olarsa, 9...V:h2 vəzir xilas olur, 7.f3ə isə 7...Vg6! 8.Ah4 Vh5 vəzir yenə
qaçıĢ yolunu tapır. Düzdür sonuncu
variantda 8.ab-dən sonra c7 xanasını
qorumaq üçün qalaqurmadan imtina
etmək lazım idi. Nəticədə ağlar
debütdə böyük mövqe üstünlüyünə
sahib olurdular. 7.Fe2 Vg6. Vəziri
(amma oyunu deyil) 7...Ag4 8.F:g4
Vg6-dan sonra hələ xilas etmək
olardı. 8.Ah4 (diaqram 154). Qəfəs

TAPġIRIQ
I.Növbəti məsələləri həll edin
(hamısında ağlar baĢlayır)
1)ağlar- ġf6, Va6; qaralar- ġh8,
Fh7, g6; iki gediĢə mat;
2)ağlar- ġc7, Fb1, Fd8; qaralarġa8; üç gediĢə mat;
3)ağlar- ġc6, Te2; qaralar- ġa7,
b6; üç gediĢə mat;
4)ağlar- ġf1, Vd2, Fc1; qaralarġa8, b5, b6, b7; üç gediĢə mat;
5*)ağlar- ġc5, Ve3, Ff1, h4;
qaralar- ġg4; üç gediĢə mat;
6*)ağlar- ġb5, Ab4, b7; qaralarġb8; dörd gediĢə mat;
7*)ağlar- ġc2, d7; qaralar- ġa1,
Aa2; dörd gediĢə mat;
8*)ağlar- ġc6, Te6, Fd6; qaralarġa5, Th2, g2; dörd gediĢə mat;
9*)ağlar- ġc7, Fb7, b2; qaralarġa7, a4; altı gediĢə mat;
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sonuncu variantda 8.ab-dən sonra c7
xanasını
qorumaq
üçün
qalaqurmadan imtina etmək lazım
idi. Nəticədə ağlar debütdə böyük
mövqe üstünlüyünə sahib olurdular.
7.Fe2 Vg6. Vəziri (amma oyunu
deyil) 7...Ag4 8.F:g4 Vg6-dan sonra
hələ xilas etmək olardı. 8.Ah4
(diaqram 154). Qəfəs bağlandı.
Vəzirin
erkən
çıxıĢı
özünü
doğrultmadı.

I.ENDġPĠLDƏ NECƏ
OYNAMALI

Əksər
oyunlarda
həlledici
mübarizə mittelĢpildə baĢ verir, qeyd
edək ki, burada əsasən fiqurlar
dəyiĢir və Ģahmat ordusu azalır.
Daha sonra oyun sonuncu mərhələyə
- endĢpilə keçir (almanca endĢpil –
oyunun sonu deməkdir). Düzdür bəzi
hallarda mübarizə artıq mittelĢpildə
və hətta debütdə bitir.
Bəzi
Ģahmatçılar
yuxarıda
deyilənlərə əsaslanaraq (təkcə yeni
baĢlayanlar deyil) oyun sonunu
öyrənilməsinə diqqət yetirmirlər.
Onlar düĢünürlər ki, ―darıxdırıcı
vəziyyətlərin‖ təhlilinə zaman və
güc itirmək lazım deyil, bunun
əvəzinə debüt variantları öyrənərək,
daha sonra onlarda zəif rəqibləri
tutmaq yaxĢı olardı. Lakin Ģahmatın
öyrənilməsinə bu cür yanaĢma
düzgün deyil. Bu cür düĢünənlər
Ģahmatda böyük qələbələr əldə edə
bilməzlər. Onlar debütün əvvəlində
rəqibi variantda tutduqdan sonra

“EndĢpilə böyük və ciddi diqqət
yetirmək mənim gənc Ģahmatçı-lara
səmimi tövsiyəmdir”.
V.Smıslov
Dünya çempionu
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zaman-zaman üstünlüklərini realizə
edə bilmirlər.
Rəqiblər səhv etməyən zaman
oyun adətən sonluğa keçir. Həmçinin
mittelĢpildə maddi və ya mövqe
üstünlüyü daha sonra sonluğa keçə
bilər. Sonluqda onun əsaslarını və
tipik vəziyyətləri bilmək köməyə
yetiĢir. Birinə üstünlüyünü qələbəyə
çevirməyə, digərinə isə oyunu xilas
etməyə kömək edir.
Məsələn, diaqram 160-da ağlar
xilas olmaq üçün tipik bir endĢpil
biliyinə sahib olmalıdır. Bunu
bilmədən çox güman ki, ağlar
uduzacaqlar. Xilas yolu hansıdır?
1.f7 məğlubiyyətə aparır: 1...Tg2+
2.ġh8 (2.ġf8 Vd8x) Vf6+ 3.Vg7
V:g7x 1.Vg6+ Tg2-dən sonra
bağlamadan dolayı ağlar vəziri
itirirlər. 1.Vh6 (piyadanı müdafiə
edir) gediĢindən sonra isə ağ Ģah
zərbələr altına düĢür: 1...Tg2+ 2.ġf7
(2.ġh7 Vb1+ 3.ġh8 Vb8+ 4.ġh7
Vg8x) 2...Vb7+ 3.ġf8 (Ģah e xəttində
dayanan kimi Te2+ gediĢi edilir)
3...Vc8+
4.ġf7
Vg8+
(Ģahı
sığınaqdan çıxarır) 5.ġe7 Te2+ və ağ
Ģah bir neçə gediĢə mat olur.
Bəs ağlar necə xilas ola bilər?
heç-heçəyə yalnız 1.Vg6+! aparır.
Belə ki, 1...Tg2 (1...ġf1-ə isə, heçheçəyə ən sadə Ģəkildə 2.Vd3+
aparır) 2.V:g2+! Və 2...ġ:g2-yə 3.f7.
Ġndi qaralar vəziri yaxınlaĢdıraraq ya
piyadanı, ya da Ģahı küncə sıxmaq
istəyirlər: 3...Vd4+ 4.ġg8 Vg4+
5.ġh7 Vf5+ 6.ġg7 Vg5+

“Sonluğu
oynamaq
bacarığı
oynamaq bacarığı deməkdir”.
A.Petrov,
ġahmat ustası

TAPġIRIQ
I.AĢağıdakı məsələləri həll edin
(hamısında ağlar baĢlayır).
1)ağlar-ġb6, Vfl, Fal; qaralar - ġg8,
h7; iki gediĢə mat;
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2)ağlar - ġf8, Te6, Fbl, g6; qaralar ġh8. g7; iki gediĢə mat;
3)ağlar – ġh8, Ve6, Fa7, Fh1; qaralar
- ġh2, g2. iki gediĢə mat;
4)ağlar - ġb4, Vc6, Tcl, Fd5, Aa2,
c3; qaralar - ġb2; iki gediĢə mat;
5)ağlar – ġe8, Fb5, Aa8, Ab6, a7;
qaralar - ġb7; iki gediĢə mat;
6)ağlar - ġc3, Fbl, Aa3, Ab4; qaralar
– ġal, b3; iki gediĢə mat;
7)ağlar - ġb5, Te8, b7; qaralar - ġd7;
üç gediĢə mat;
8)ağlar – ġel, Af4, g7; qaralar - ġhl,
h2, h3; üç gediĢə mat;
9)ağlar - ġc3, Fd3, g7; qaralar - ġa3,
Fbl; üç gediĢə mat;
10*)ağlar – ġal, Vh7, Thl, a7;
qaralar– ġa8, a2, h2; üç gediĢə mat;
11)ağlar - ġf6, Fg7, Ag4; qaralar ġg8; dörd gediĢə mat.
II.Ağlar - ġh1, Fgl; qaralar - ġh3.
Ad2, f2. Qaraların gediĢində onlar
üçün ən güclü davamı tapın.

Bu cür tipik vəziyyətlər sonluqda
kifayət qədərdir və onları bilmək lazımdır. Onlar sonluqda Ģahmatçılara
dənizçilərə mayakın oynadığı rolu
yerinə yetirir.
Əlbəttə
sonluğa
keçərkən
tərəflərin
imkanlarının
bərabər
olması mümkündür. Bu halda
sonluqların sirlərini daha yaxĢı bilən
tərəfin üstünlüyü var.
Elementar vəziyyətlərin bəziləri
ilə yenibaĢlayanlar ilk zamanlar artıq
tanıĢ olub; bu yalnız Ģaha matlardır.
Digər tipik sonluqlar haqqında
məlumatları daha sonra alacaqsınız.
Ġndi isə oyunun son mərhələsinin
bəzi xüsusiyyətlərini qısaca qeyd
edək.
Sonluğun əsas özəlliyi lövhədə az
sayda fiqurun olmasıdır. Bu cəhət
fiqurların
dəyərini
dəyiĢdirir.
Məsələn, atların dəyəri düĢür,
topların dəyəri artır. ġahmat
ordusunun azalması ilə piyadanın
dəyəri artır, belə ki, onları vəzirə
aparma imkanları çoxalır, xüsusilə
bu
prizma
altında
keçid
piyadalarının önəmini nəzərə almaq
lazımdır. ġahların əhəmiyyəti də
artır və bu vacib olur. Bu və digər
prinsiplər haqqında növbəti dərslərdə
məlumat verəcəyik.

7. ġh7 Vf6 8.ġg8 Vg6* 9. ġh8!
(diaqram 161).
Vg6+ seçən zaman məhz bu
vəziyyəti görmək lazım idi. Ağlar
qaraların istəyinə uyğun hərəkət
edirlər, amma 9...V:f7 pata gətirir.
Digər tərəfdən ağlar piyadanı vəzirə
çıxmaq istəyirlər. Qaralar ümidlərini
9.ġf8-ə bağlayırdılar. Bu zaman Ģah
köməyə gəlir: 9...ġg3 10. ġe7 Vg7
11. ġe8 Ve5+ 12. ġd7 Vf6 13. ġe8
Ve6+ 14. ġf8 ġg4 15.ġg7 Vd7
(hiyləgər gediĢ) 16. ġg8?? ġg5 17.
f8V ġg6! və ağ Ģah mat olur.
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Dərs 29
II.ENDġPĠLDƏ NECƏ
OYNAMALI
Oyunun sonuncu fazasının əsas
prinsiplərini
nəzərdən
keçirək.
Bunların sayı dörddür.
I.MərkəzləĢdirmə prinsipi bütün
Ģahmat oyunu boyunca, o cümlədən
endĢpildə qırmızı xətlə keçir.
Oyunun son hissəsində bu prinsipə
Ģah da riayət etməlidir. Hətta bir çox
hallarda məhz Ģahdan doğru istifadə
əsas olur. Təbii ki, mərkəzləĢdirmə
hər iki tərəfin arzusudur. Bu da
nəticə etibarı ilə mərkəzi meydan
uğrunda
mübarizəyə
aparır.
AĢağıdakı ibrətamiz misalı nəzərdən
keçirək (diaqram 162).
Ağlarda artıq uzaq keçid piyadası
var, ancaq o hələlik top tərəfindən
blok edilmiĢdir. Heç bir tərəf
topların vəziyyətini yaxĢılaĢdıra
bilmir (bu arada mərkəzləĢdirmə
prinsipinin toplara aid olmamasını
yada salaq. Niyə?) və artıq Ģahlar
əsas rola keçirlər. Hər iki Ģah
mərkəzə tələsir: ağ Ģah öz
piyadalarına
doğru
getmək
fikrindədir və əgər rəqib mane
olarsa, Ģah cinahına keçəcəklər.

"Debütlərin
əsaslandırılmıĢ
anlaĢılması üçün çoxsaylı debüt
variantlarının qiymətləndirilməsi zamanı endĢpilin yaxĢı biliklərindən
istifadə etməyi həmiĢə nəzərdə tutmaq lazımdır”.
X.R. Kapablanka, Dünya çempionu

"EndĢpilin rolu təkcə oyunun sonu
ilə məhdudlaĢmır. Bütün oyun
boyunca fiqurların mümkün olan
qarĢırıqlı
dəyiĢmələri
halında
sonluqdakı Ģansları göz önündə
saxlamaq lazımdır".
B. Blyümenfeld,
usta
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1.ġg2 ġf6 2.ġf3 ġe6 3.ġe3 ġd5
4.ġd3 ġc5 5.ġc3. Qara Ģah ilk olaraq
mərkəzi xanalardan birini tutdu,
lakin onlar manevr məhdudiyyətinə
malikdirlər və rəqib top ilə
gözləməklə asanlıqla öz Ģahına yol
aça bilərlər (uzaq keçid piyadası
vacib funksiyanı yerinə yetirir).
Ġmkanları nəzərdən keçirək:
a)5...Ta8. ġahı buraxmamaq istəyi ilə, ancaq 6. a6!
6...Ta7 7.Ta1 ġb6 8.ġd4 və ağlar
Ģah cinahının məsələsini həll edirlər;
və ya 6...ġb6 7.a7! T:a7 8.T:a7 ġ:a7
9.ġd4 piyada sonluğu ağların
asan qələbəsi ilə bitir (özünüz
yoxlayın!).
MərkəzləĢdirmə
deyərkən hər iki cinahda oynamaq
imkanı kimi də baĢa düĢülür.
b)5...ġd5 6.ġb4 ġc6 (6...ġe4
7.ġb5)
7. Te2. Top müdafiə
funksiyasını
buraxıb,
birbaĢa
hücuma qoĢulur. Təhlükə 8. Te6+
gediĢidir. 7...ġd6. Və ya 7...ġb7
8.Te7+ ġb8 9.Tg7 Te6
10.ġc5 Ta6 11.ġd5! Tf6 12.Te7 Ta6
13. Te6 T:a5+ 14. ġd6 Ta6+ 15.ġe7
Ta7+ 16. ġf8 və qara piyadalar məhv
olur. 8. ġb5 Ta8 9.a6 Tb8+ 10.ġa5
Tb1 11. Ta2 ġc7 12.Tc2+ ġd7
(12...ġb8 13.Tc6) 13.Tc4 Ta1+
14.Ta4 Te1 15.a7 Te8 16.ġb6 Ta8
17. ġb7 və ağlar udur.
v)5...ġb5 6.ġd4 Td6+. Və ya
6...ġb4 (6...Te6 7. a6!) 7.Tb2+ ġa3
8.Tb6
və sair. 7.ġe5 Ta6 8.Td2 ġc5
(8...T:a5 9.Td5+ və 10.T:a5; 8...ġ:a5

9.Ta2+ və 10.T:a6) 9.Td5+ ġb4
10.Td6 T:a5+ 11.ġd4! 11.ġf6 Ta3
12.ġ:g6
T:g3+
13.ġ:f5
Tg4
variantında uduĢ texniki baxımdan
daha çətindir. 11...Ta8 12.Tb6+!
Ağlar g6 piyadasını götürmədən
öncə qara Ģahı daha da sıxıĢdırırlar.
Bu top sonluqlarında tipik vasitədir.

12...ġa5 13.T:g6 Te8 14.Tg5 Tf8
15.T:h5 və ağlar piyadalarından
birini vəzirə çıxararaq rahat qələbə
qazanırlar.
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Qeyd
etmək
lazımdır
ki,
mərkəzləĢdirmə prinsipi və endĢpilin
digər prinsiplərində də temp vacib
amildir. Sonluqda tempin rolu artır.
II.MərkəzləĢdirmə prinsipi ilə
yanaĢı Ģah
üçün sığınacağın
yaranması prinsipi gəlir. Hücum
edərkən Ģah özünün təhlükəsizliyi
haqqında fikirləĢməlidir. Hücumda
olan zaman həmiĢə bu barədə
düĢünmək lazımdır. Belə ki, diaqram
163-də açıq Ģah təhlükəsindən
müdafiə olunmaq üçün 1.ġf3
oynayırlar. Lakin bu vəziyyətdə
mərkəzləĢdirmə ağır nəticələr verir:
qaralar 1...Ag4! oynayırlar və ağ Ģah
mat toruna düĢür və yalnız top və atı
verməklə xilas olmaq olur – 2.Th7+
ġ:h7 3.A:f6+ A:f6 4.ġf4, bu isə
məğlubiyyətə bərabərdir. 1.ġg1
oynamaq lazım idi.
Ümumiyyətlə, sonluqda Ģahın
əsas düĢmənləri Ģah və topdur. Ona
görə onların təqibindən qurtarmaq
üçün sığınacağın yaranması məsləhət
olunur.
Diaqram
164-də
ağlar
necə
oynamalıdırlar?
Piyadanı
irəli
çəkmək, 1.e6?, Ģahı sığınacaqsız
edir: 1...Tf1+. Ancaq 1...Tb5?? 2.ġf6
və Ģah gizlənir, ona görə qaralar
uduzurlar: 2...Tb8 (təhlükə 3.Ta8+)
3.Th7 ġd8 4.Th8+ ġc7 5.T:b8 ġ:b8
6.e7 və sair. 2.ġe5 Te1+ 3.ġd6 Td1+
4.ġc5 Tc1+ 5.ġd4 Td1+ 6.ġc3 Te1!
7.Ta6 ġe7 və piyada məhv olur,
nəticə etibarı ilə heç-heçə alınır.
1.ġe6? Tb6+ gediĢinə görə heç nə

vermir, 2.ġf5 Tc6! 3.e6 Tc1! Tez bir
Ģəkildə cəbhə arxasına keçərək Ģahı
narahat etmək lazımdır!

Boris Spasski,
10-cu
Dünya çempionu

“ġahmatda döyüĢçü olmaq vacibdir.
ġahmat
özü
insanı
müəyyən
hərəkətlərə sövq edir...ġahmat hərbi
oyundur”.
B.Spasski
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Yolüstü 3...Tc5??-ə Ģah 4.ġf6 gediĢi
ilə qaçaraq ağlar qalib gəlir. Ta4.
Ağlar topun köməyilə Ģaha sığınacaq
yaratmaq istəyirlər. 4...ġe7. Heçheçə üçün 4...Tf1+ 5.Tf4 T:f4+
6.ġ:f4 ġe7 7.ġe5 ġe8 8.ġd6 ġd8
9.e7+ ġe8 10.ġe6 pat ilə nəticələnən
variant da kifayətdir. 5.Ta7+ ġe8
6.ġf6 Tf1+ və heç-heçə alınır.
Diaqram
164-də
göstərilən
vəziyyətdə ən yaxĢı gediĢ 1.ġf6!-dır,
onun vasitəsilə həm arxa cəbhədən,
həm də cinahdan gələn Ģahlardan
gizlənmək olur. Məsələn, 1...Tf1+
(Tb6+ 2.e6 və sair) 2.ġe6 ġd8 3.Ta8
ġc7 4.ġe7 Te1 5.e6 Te2 6.Ta1 ġc6
7.Tc1+ ġb7. Və ya 7...ġd5 8.ġd7 və
8...T:e6 gediĢi 9.Td1+ ġe5 10.Te1+,
11.T:e6-ya görə olmaz. 8.ġd7 Td2
9.ġe8! Te2 10.e7 Tf2 (Ģahı
buraxmayaraq) 11.Tc4!
Burada top sığınacaq yaratmaq üçün
əlveriĢli mövqe tutur. 11...Tf1
12.ġd7 Td1+ 13.ġe6 Te1+ 14.ġd6
Td1+. Və ya 14...Te2 15.Tc5! Te1
16.Te5! Td1+ 17.ġe6 və daha sonra
18.e8V fikri ilə. 15.ġe5! Te1+
16.Te4! (sığınacaq yaradılmıĢdır!)
və ağlar udurlar.
III. EndĢpildə aktivlik vacib rol
oynayır, Fiqurları aktiv olan tərəfdə
üstünlük olur. 162-ci diaqramdakı
vəziyyətdə ağ top öz keçid
piyadasının arxasında dayanıb və o,
müdafiə funksiyası yerinə yetirən
rəqib topdan daha aktivdir. Ġndi isə
165 nömrəli vəziyyətə baxaq. Maddi
bərabərliyə baxmayaraq qaraların

vəziyyəti ağırdır. Bütün bunlar ağ və
qara fiqurlarının vəziyyətlərindəki
fərqdəndir: ağ top aktiv dayanıb, o,
a6 və g6 piyadalarını zərbə altında
saxlayır, qara top isə passiv
müdafiəçi funksiyasını yerinə yetirir.
Bundan baĢqa qara Ģah hərəkətində
tam məhdudlaĢıb, onun kollegiyası
isə tam hərəkat azadlığına malikdir.
Bu tip vəziyyətlərdə adətən
ağların böyük mövqe üstünlüyü
olduğunu qeyd edirlər və oyunun
taleyi bir qayda olaraq Ģübhə
doğurmur: qaralar uduzmalıdırlar.
Ağları uduĢa aparan planı özünüz
tərtib edin. Əgər kitabı ikilikdə və ya
qrup halında oxuyursunuzsa, diaqram 165-dəki vəziyyəti sıra ilə ağ
və qara fiqurlarla oynayın. Ağlarla
vəziyyəti uduĢa qədər çatdırmağa,
qaralarla isə imkan olarsa, heçheçəyə çalıĢın.

ġAHMAT TERMĠNLƏRĠNĠN
LÜĞƏTCƏSĠ
Realizə edilmə - qazanılmıĢ üstünlüyün daha böyük və ya tam
qələbəyə qədər çatdırılmasıdır.
Rentgen - uzaqvuran fiqurun rəqib fiqura və ya piyadaya, həmçinin
hər hansı bir xanaya (və ya xanalar
qrupuna) digər rəqib fiqur (və ya
fiqurlar) vasitəsilə təsiridir.
Açıq xətt - Piyadalardan azad
vertikal.
Yarımaçıq xətt - bir tərəfin
piyadalarından azad vertikal
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IV.Sonluqda fiqurların qarĢılıqlı
əlaqəsi də vacib amildir. Fiqurlar
bir-birini
tamamalayan
zaman
onların gücü artır. Bunu biz ən sadə
halda tək Ģaha mat verən zaman
elementar sonluqlarda görə bilərik.
Yuxarıda baxdığımız 164 nömrəli
diaqramda sığınacağın təĢkili zamanı
top, Ģah və piyadaların hərəkətləri,
qarĢılıqlı əlaqəyə yaxın misaldır.
Gələcəkdə
də
bu
prinsipin
vacibliyinin Ģahidi olacağıq. Əsassız
olmayaraq
qrossmeyster
A.
Nimtsoviç və Dünya çempionu X.R.
Kapablanka öz əsərlərində qeyd
etdiyimiz
prinsipin
vacibliyini
söyləyirlər və endĢpil texnikasının
80%-ni, fiqurların əlaqəli oyunu
prinsipi tutur, özü də ən çətin Ģahmat
elementinə aiddir**.

Spasov – Van der Sterren
Albena, 1983

*Nimtsoviç A.Ġ. Mənim sistemim.
M:FiS, 1984 – s.146.
**Kapablanka
X.R.
ġahmat
oyununun dərsliyi, Mənim Ģahmat
karyeram, M.: FiS, 1983. – s.19.
Dərsin sonunda yüksək dərəcəli
Ģahmatçıların
praktikasından
götürülmüĢ oyunda endĢpilin əsas
prinsiplərini
nəzərdən
keçirək.
(diaqram 166).
Lövhədə maddi bərabərlikdir.
Fiqurlar aktiv dayanıb, təkcə Ģahlar
oyuna qoĢulmalıdır. Piyadaların hər
iki cinahda blok edilməmiĢ tipli
sonluqlarda, nəzəriyyə üstünlüyü
uzaqvuran fil tərəfinə verir.
104

Oyun davam edir: 28. g3 ġf7
29.Tf4+ ġe7 30. h4 h6 31.Td4 Tf5+
32. ġe2. Ağ Ģah hələlik mərkəzə
yaxınlaĢa bilmir: 32.ġe3? Tf3+ və g3
piyadası məhv olur. 32...ġe6. 33.Td3
Tf7 34.Td8 ġf5. ġah cinahının
piyadalarına doğru keçmək təhlükəsi
var. 35.Td4 ġe5 YaranmıĢ vəziyyəti
diaqram 166- dakı vəziyyət ilə
müqayisə edin: qaraların üstünlüyü
göz qabağındadır. Onların Ģahı
məhdudlaĢıb, ağların isə hələlik belə
imkanı yoxdur. 36.Td8 g5! 37.hg hg
38.Tg8 Te7! 39.ġf2. g5 piyadasını
sonralar öyrənəcəyimiz
39...ġf6+
açıq
Ģaha
görə
götürmək.
39...ġf5 40.Ad1 Th7! Vaxtından
əvvəl
40...ġg4? 41. Ae3+ görə olmaz.
Bu zaman Ģah küncə sıxılır—
41...ġh5
(41...ġh3?? 42.Th8+).
41.Ae3+ ġe4. Qaralar rəqibin cəbhə
arxasına Ģah və top ilə keçmək
istəyirlər. 42. Ag4. 42.T:g5-ə
42...Th2+ 43. ġg1 (43. Ag2 ġd3 və
at məhv olur) 43...T:b2 və vəzir
cinahında hər iki piyadanı itirdikdən
qaralar təslim olur.
42...Tf7+ 43. ġe1 Tf5! (43...ġd3??
və ya 43...ġf3??—44. Ae5+ və ağlar
udurlar) 44.Ah2 Tb5 45.b3 Ta5
46.Af1 ġd3! Ağlar Ģah cinahına
rəqibin
soxulmasının
qarĢısını
aldılar,
lakin vəzir cinahının
piyadalarının
taleyi
acınacaqlı
olacaq. Bu, mərkəzləĢdirilmiĢ Ģahın
üstünlükləridir. 47.Td8+ ġc3 48.Tg8

T:a2 49.T:g5 ġ:b3 50.g4 a5!
Qaraların ―g‖ piyadasına qarĢı
mübarizəsi, rəqibin ―a‖ piyadasına
qarĢı
mübarizəsindən
qat-qat
asandır. Bu cür hallarda atla
müqayisədə filin köməyi daha
əhəmiyyətlidir. Həmçinin ağ Ģah da
oyundan kənar qalıb. 51.Te5 a4
52.g5 Tg2 53.Ae3 a3! ―a‖ piyadasını
saxlamaq olmur. 54.A:g2-yə 54...a2
55.Ta5 Fa4 və ya 54.Te3+ ġb4 və
55...a1V. 54.Ta5 a2 və ağlar təslim
oldu.
TAPġIRIQ
I.Növbəti məsələləri həll edin
(hamısında ağlar baĢlayır):
1)ağlar - ġc8, Ta2, b6; qaralar ġa8, Fb8, a7, b7; iki gediĢə mat;
2)ağlar - ġg3, Ve7; qaralar – ġgl,
Fdl, e2; iki gediĢə mat;
3)ağlar - ġe4, Vg4, Tc8, Ad5;
qaralar - ġd6, g5; iki gediĢə mat;
4)ağlar - ġh8, Vc8, Tgl, Tg7;
qaralar - ġh4, Tg2, Th2; iki gediĢə
mat;
5)ağlar- Sel, Vhl, Tc4, Te4;
qaralar – ġd5, Ag4; iki gediĢə mat;
6)ağlar - ġh3, Vb8, Td5;qaralar ġh1, Fa8, Fd4, Aa1; iki gediĢə mat;
7)ağlar - ġg5, Vf5; qaralar - ġg8,
g2; üç gediĢə mat;
8)ağlar - ġd4, Vc4, c6; qaralar ġc7; üç gediĢə mat;
9)ağlar - ġb4, Tgl, Thl, Fa2;
qaralar - ġh8, b6, g7, h7; üç gediĢə
mat;
10*) ağlar - ġa2, Vb6, c5; qaralar
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ġa4, b5; üç gediĢə mat;
11*) ağlar – ġf6, Ae7, e6; qaralar
ġh8; dörd gediĢə mat;
12)ağlar – ġb6, b4, b7; qaralar
ġb8; beĢ gediĢə mat;
13)ağlar- ġbl, Tb2; qaralar - ġa3;
yeddi gediĢə mat:
II.1. Növbəti vəziyyətdə ağlar uda
bilərmi? Ağlar – ġhl, Fh2, d7,e7;
qaralar - ġfl. Fa4; gediĢ ağlarındır.
2. Qaralar xilas ola bilərmi? Ağlar –
ġc5, Tb5, a5, b7; qaralar – ġb8, Ta1;
gediĢ qaralarındır.
-

-

-

Dərs 30
1.MADDĠ ÜSTÜNLÜYÜN
REALĠZƏ OLUNMASI

Dərəcəsi yüksək olmayanlar və
xüsusilə yeni baĢlayanlar arasında
oyunlar
maddi
bərabərsizlik
Ģəraitində cərəyan edir. Maddi
üstünlükdən istifadə etmək bacarığı
olmadığından maddi üstünlük bir
tərəfdən digərinə oyun zamanı bir
neçə dəfə keçə bilər. Maddi
üstünlükdən yararlanmaq bacarığı
Ģahmatçının
ustalıq
dərəcəsini
göstərən bir kriteriyadır. Əgər orta
dərəcəlilər kiçik maddi üstünlükləri
(məsələn, artıq piyada, keyfiyyət və
sair)
realizə
etməyi
öyrənməlidirlərsə, yeni baĢlayanlar
ilk
zamanlar
böyük
maddi
üstünlükləri
qələbəyə
qədər
çatdırmalıdırlar.
Vəzirin yüngül fiqura qarĢı
qələbə qazanması çətinlik təĢkil
etmir. UduĢ mexanizmi çox sadədir:
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vəzirin köməyinə Ģah gəlir və tək
Ģaha qarĢı mübarizədə olduğu kimi
rəqib Ģah lövhənin kənarına sıxılır,
sonda oyun mat ilə bitir. Nə fil, nə at
buna mane ola bilmir. Diaqram 167də tək Ģaha mat verilmə prosesini
nəzərdən keçirək.
1.ġd2. ġahı qara filin nəzarətinə
düĢə
bilməyən
xanalar
üzrə
yaxınlaĢdırmaq lazımdır. 1...ġd4
2.Vb4 ġd5 3.ġe3. 3.ġc3-də mümkün
idi. 3...Ff1 4.Va5 +. 4.Vd4+ da yaxĢı
idi. 4...ġe6. 4...ġc4-də 5.Va6+,
6.V:f1 və sonrası məlum Ģəkildə
davam edir. 5.ġd4 Fh3 6.Ve5+ ġd7.
Və ya 6...ġf7 7.Vh5+ və fil məhv
olur.
7.ġc5. 7.Vg7+ və sonra ikiqat
zərbə ilə fili udmaq olardı, lakin fil
bu tip sonluqlarda zərərsiz fiqurdur.
Ona görə ağlar öz oyunlarına davam
edirlər. 7...Fg2 8.Vd6+ ġe8. 8...ġc8
gediĢi 9.ġb6-dan sonra mata
gətirirdi. 9.Vc7 Fh3 10.ġd6 ġf8
11.ġe5 ġg8 12.ġf6 və qara Ģah mat
olur.
Analoji olaraq ata qarĢı oyun
gedir. Güclü tərəf təkcə ―çəngəl‖dən
– ikiqat zərbədən çəkinməlidir. Ona
görə Ģahı elə yaxınlaĢdırmaq
lazımdır ki, at imkan daxilində Ģah
elan edə bilməsin. Bu baxımdan
diaqram 168-də ən yaxĢı gediĢ
1.ġh2-dir (atın zərbəsindən uzaq
xanaya), ancaq 1.ġf2?? yox, ona
1...Ad3+ və heç-heçə. 1...Ae6 2.ġg3
ġf6. Və ya 2...Ag5 3.Va5+ ġf6 4.ġg4
Ae6 5.Vd5 ġe7 6.ġf5 (istisnalar

“Mən çalıĢıram ki, oyunlarımda bəxt
faktorunu
minimuma
çatdırım,
mənim üçün gediĢlərin, planların
faydalığı onların gözəlliyindən daha
vacibdir”.
L.PortiĢ,
Qrossmeyster

olur!) 6...Ag7+ 7.ġe5 (Ģahın atdan
məsafəsinə fikir verin) 7...Ae8
(7...ġf8 8.Vd7) 8.Vb7+ ġf8 (8...ġd8
9.ġd5 Af6+ 10.ġe6 və ya 9...Ac7+
10.ġc6 və qaralar suqsvanqdadır –
ya atı itirirlər, ya da mat alırlar)
9.Vd7 Ag7 10.ġf6 Ae8+
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(10...Ah5+ 11.ġg5 Ag7 12.ġg6)
11.ġg6 və qaralar yenə də
suqsvanqdadır.
3.ġg4 Ag7. 3...ġe7 4.ġf5 at məhv
olur. 4.Vc3+ ġg6 5.Vc6+ ġf7 6.ġf4
Ae6+ 7.ġe5 Ag7 8.Vf6+ ġg8 9.Ve7
ġh8 10.ġf6 Ah5+ 11.ġg5 Ag7
12.ġg6 və matdan çıxıĢ yoxdur.
Əgər lövhədə yalnız piyadalar
qalarsa, bu zaman onlardan birini
vəzirə çıxarmağa çalıĢmaq lazımdır.
Daha sonra isə məlum sxem üzrə
hərəkət edilir. Məsələn, diaqram
169-u nəzərdən keçirək.
1.ġb3 ġc6 2.ġc4 ġc7 3.b5 ġb7
4.c6+ ġb6 5.ġb4 ġc7 6.ġc5 ġb8 7.b6
ġc8 8.b7+ (8.c7 gediĢi də
mümkündür) 8...ġc7 9.ġb5 (9.ġd5 də
olar) 9...ġb8 10.ġa6! (10.ġb6?? pata
aparır) 10...ġc7 11.ġa7 ġ:c6 12.b8V
və sair.
BaĢqa yol da var: 1.ġd4 ġc6
(1...ġ:b4 gediĢindən sonra sağ qalan
piyada vəzirə keçir – 2.c6 ġb5 3.c7
ġb6 4.c8V) 2.ġc4 ġc7 3.ġd5 ġd7
4.c6+ ġc7 6.ġc5 ġc8 6.ġd6 ġd8
7.c7+ ġc8 8.b5 (8.ġc6??, gözləmə
gediĢi pata gətirirdi) 8...ġb7 9.ġd7
ġb6 10.c8V və sair.
Diaqram 170-də ağların artıq
fiquru və piyadası var. Ağların
piyadası olmasa lövhədə heçheçədir, belə ki, Ģah və fil ilə mat
vermək olmur. Buradan ağların ilkin
məqsədi məlum olur; piyadanı
saxlamaq və daha sonra onu yetiĢən
kömək ilə vəzirə çıxarmaq. 2...ġg5
3.ġg3 ġf6 4.ġf4 ġg7 5.ġg5 ġf7 6.ġh6
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ġf6 7.Fc2. 7.g5+ gediĢi də udurdu
(özünüz yoxlayın!). 7...ġf7 8.g5 ġg8
9.g6. 9.Fb3+ ġh8 10.g6?? pata
gətirirdi. 9...ġf8. Və ya 9...ġh8
10.g7+ ġg8 11.Fb3x. 10.g7+ ġf7
11.Fb3+ (və ya 11.ġh7) 11...ġf6
12.g8V və sair.
Diaqram 171-də uduĢ planı
analojidir. Ağların ilkin vəzifəsi
piyadanı saxlamaqdır. 1.Ae2!
Bu cür vəziyyətlərdə böyük
maddi
üstünlüyün
olmasına
baxmayaraq ehtiyatı əldən vermək
olmaz. Belə ki, 1.Ae4? gediĢi
1...ġd3!-dən sonra piyadanın itməsi
ilə heç-heçə fiksə olunur. 1...ġd3
2.ġg2 ġc4. 2...ġ:e2-yə 3.c4 və qara
Ģah piyadaya çatmır, at ilə piyadanı
cəbhənin
arxasından
müdafiə
etməyin üstünlüyü məhz budur.
3.ġf2 ġd3 4.ġf3 ġc4 5.ġe4 ġc5
6.ġd3 ġd5 7.c4+ ġc5 8.ġc3 ġc6
9.ġb4 ġb6 10.c5+ ġc6 11.Ad4+ (və
ya 11.ġc4) 11...ġc7. 11...ġd5-ə
12.ġb5 və sair. 12.ġb5 ġb7 13.c6+
ġc7 14.Ae6+ ġc8 15.ġb6 ġb8 16.c7+
ġc8 17.Ad4 (Ģahın çıxmasını
gözləyərək) 17...ġd7 18.ġb7 və
19.c8V.
Ġndi isə gənc Ģahmatçıların
oyunundan maraqlı bir sonluğu
nəzərdən keçirək (diaqram 172).
1...ġf7 2.ġg5 ġg7 3.h6+ ġh7 4.h4
ġg8 5.ġg6 ġh8 (qaralar ümid edirlər
ki, küncdən çıxmayacaqlar) 6.h5!
(h7? gediĢi 6...a2! 7.A:a2-dən sonra
pata gətirirdi) 6...ġg8. 7.h7+ ġh8
8.Ac6! a2 9.Ae5 a1V 10.Af7x

1.Ff5! ġf4 2.ġf2. ġahın köməyi
mütləq lazımdır, onsuz piyadanı
vəzirə keçirmək olmaz

Beləliklə, 1. Fc3 yalnız heç-heçəyə
aparır.
1.Fa3 a4. ġah ilə gözləmə
gediĢlərində ağlar özləri Ģahı əsas
döyüĢ məkanına yaxınlaĢdırırlar və
a5 piyadasını udurlar. Davamında isə
170-dəki misal kimi hərəkət edirlər.
2.b4 ġc4 3.ġf2 ġb3.
3...ġb5
gediĢi isə bundan əvvəlki Ģərhdə yer
almıĢdır.
4.b5! ġ:a3 5.b6 ġb2 6.b7 a3 7.b8V+
ġc2. Ġndi isə qələbənin necə
qazanılmasını
izləmək
əhəmiyyətlidir. 8.Ve5. BaĢqa bir
metod – ―nərdivan‖ ilə qara
piyadaya
yaxınlaĢmaq
olardı:
8.Vc7+ ġb2 9.Vb6+ ġc2 10.Vc5+
ġb3 11.Vb5+ ġc2 12.Va4+ ġb2
13.Vb4+ ġa2 14.ġe2 ġa1 15.V:a3+
və sair. 8.Ve5 gediĢi ilə ağlar a1
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xanasını tutmaq istəyirlər, daha
sonra Ģahı yaxınlaĢdıraraq piyadanı
udmaq planı var.
8...ġb1 9.Ve1+ ġb2 10.Vb4+ ġa2
11.ġe2 ġa1 12.V:a3+ ġb1 13.Vc3!
Sona qədər diqqətli olmaq lazımdır.
13.ġd1 (d2, d3)?? pata gətirirdi!
13...ġa2 14.Vb4 ġa1 15.ġd2 ġa2
16.ġc2 və növbəti gedĢdə matdır.
Beləliklə, 1.Fa3 uduĢa aparır.

11*)ağlar- ġf3, Va3, a2; qaralarġh1, Td1; dörd gediĢə mat
12*) ağlar - ġh6, Tb8, Fh8; qaralar ġa2, a3; səkkiz gediĢə mat;
13*) 12 nömrəli məsələni 180°
fırlayın; səkkiz gediĢə mat:
II. AĢağıdakı məsələlərdə ağlar necə
udur?
1) ağlar - ġe3, a5, e2; qaralar - ġg3.
g4, h4; ağlar baĢlayır;
2*) ağlar -ġb2, Ta4, Th3, b4; qaralar
- ġb5, Tb6. Tc1; ağlar baĢlayır

TAPġIRIQ
I.Növbəti məsələləri həll edin
(hamısında gediĢ ağlarındır):
1) ağlar- ġe8, Fb5, c7; qaralarġb7; iki gediĢə mat;
2) ağlar- ġh2, Vf8, g4; qaralarġh4, a4, g5, h5; iki gediĢə mat;
3) ağlar- ġe3, Vh5, Ad5. Af5;
qaralar- ġe5, e6; iki gediĢə mat;
4) ağlar- ġa1, Vh1, Tg1, Fb4;
qaralar- ġc2, Fd1; iki gediĢə mat
5) ağlar- ġf2, Vf1, Tf3, f7;
qaralar- ġf8, e7, g7; iki gediĢə mat
6) 5 nömrəli məsələni bir vertikal
sola keçirin; iki gediĢə mat
7) ağlar- ġh7, Vd2; qaralar- ġh4,
g6; üç gediĢə mat
8) ağlar- ġf1, Fg1, Ah2; qaralarġh1, f5; üç gediĢə mat
9*) ağlar- ġc8, Vf5, a5; qaralarġa6, a7, f7; üç gediĢə mat
10*) ağlar- ġf1, Ve2, Tb6, g5, ;
qaralar- ġf8, c7, d7; üç gediĢə mat
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Keçən dərsdəki misal 173-də hətta
böyük üstünlük olan zaman texniki
çətinliklərin olduğunu gördük. Həm
də buna biz nəinki adi Ģahmatçıların,
hətta yüksək ustaların praktikasında
rastlaĢırıq.
Diaqram
174-də
A.Nimtsoviç kimi bir usta uduĢa yol
tapa bilmir. Oyunda 51.Ad3? f6!
(ağlar 51...ġg4 gediĢinə ümid
edirdilər. Bu zaman 52.Ac5 ġf5
53.Ad7 və asan uduĢ olurdu) 52.ef
ġ:f6 53.Af2 ġg5 54.ġb4 e5 55.ġc4
e4 və rəqiblər heç-heçə razılaĢdılar.
Belə ki, 56.ġd4 (yoxsa 56...e3) ġf4
və 57...e3 təhlükəsinə görə ağ piyada
məhv olur. Qrossmeyster
M.
Vidmar yarıĢın məcmuəsində uduĢ
yolunu qeyd edirdi: 51.ġb4 (və ya
51.ġb5) 51...ġf4 52.Ad3+! ġ:g4
(52...ġe4 53.ġc4) 53.Ac5 ġf5
54.Ad7 f6 55.ef ġg6 56.ġc5 və ağlar
udurlar. 51...f5 də qaraları xilas
etmirdi. 52.gf ġ:f5 53.Ad3 ġe4
54.ġc4 (və ya 54.ġc5) və ağlar
udurlar.
Rəqibin əksoyunu olmadıqda
güclü tərəfin iĢi asanlaĢır. Diaqram
175-də qara top yeddinci horizontalı
qorumaq məcburiyyətindədir. Həmin
müdafiəni dağıtmaq üçün Ģah vəzirə
köməyə gəlir.
57.ġg3 Ta3+ 58.f3 Ta7 59.ġf2
Tc7 (59...Ta2+ 60.ġe3 T:g2?
61.Ve7+ və 62.V:f6) 60.ġe3 Ta7
61.Ve8 Tb7 62.ġe4 Ta7 63.ġd5
Ta5+ 64.ġc6 Ta7 65.Vb8! Tf7
66.ġd6 Tf8 67.Vb6 Tf7. Yeddinci
horizontalda topun ixtiyarında yalnız

Dərs 31
II.MADDĠ ÜSTÜNLÜYÜN
REALĠZƏ OLUNMASI
Nimtsoviç – RubinĢteyn
Karlsbad, 1911

Kuzmin – PrĢibıl
Varna, 1976

“Hər bir gediĢ, səbəb və məqsədə
malik olmalıdır”
A.Petrov
Usta
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bir xana qalıb. 68.ġe6 ġg8 69.Vd8+
ġg7 70.Vb8! Tf8 71.V:f8! Və qaralar
təslim oldu, belə ki, f6, g6 və h5
piyadaları məhv olur.
Maddi üstünlüyü olan tərəf
mürəkkəb və ya rəqibin əksoyunu
olan zaman adətən sadələĢmələrə
gedir. Bunu biz diaqram 176-da görə
bilərik.

istifadə edərək Ģaha hücumun
təĢkilidir. Bu vasitə sadələĢmə ilə
birlikdə tez-tez istifadə olunur.
SadələĢmədən qaçan zəif tərəf aktiv
mövqeləri vermək məcburiyyətində
qalır. Növbəti misal ikinci dərəcəli
Ģahmatçıların
oyunundan
götürülmüĢdür (diaqram 177).

Ağ
Ģahın
müdafiəsinin
zəif
olmasından dolayı artıq keyfiyyəti,
vəzirlər olan zaman realizə etmək
çətindir. Ona görə tipik bir vasitədən
istifadə olunur.
1.Vd4+ ġg8 2.Vd5+! Hətta
maddi itkilər əsas deyil. 2...V:d5
3.cd F:d5 4.b4 ġf8 5.b5 ġe7 6.b6
ġe6. ―d‖ vertikalı qara Ģah üçün
əlçatmazdır: 6...ġd6 7.Td1! ġc6
8.T:d5! ġ:d5 9.b7 və ağ piyada
vəzirə çıxır. 7.Tc7 h6. Və ya 7...ġd6
8.T:h7 və növbəti gediĢdə b7. 8.b7
F:b7 9.T:b7 ġe5 10.Tb6 g5 11.T:h6
gh 12.T:h4 f4 13.ġf2 ġe4 14.Th5 f3
15.Th4+ və ağlar asanlıqla udurlar.
Digər bir vasitə isə (daha az istifadə
olunur) güclərdəki üstünlükdən

“Hər bir məğlubiyyət uduzan üçün
qiymətli dərsdir. Uduzmayan irəli
hərəkət etmir. Bu sərt qanun bütün
canlılar üçün doğrudur. Hər iĢi
alınan insan yaradıcılıq qabiliyyətini
itirir”.
Em.Lasker
Dünya çempionu
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Tinsli – Xardi
Ġngiltərə, 1885

42.Tf4.Ağlara rəqib topun aktiv
mövqeyi xoĢ gəlmədi və onlar
43.Tg4 gediĢi ilə dəyiĢməyə getmək
istəyirlər. Pis fikir deyil, lakin
qaraların konkret oyununu nəzərə
almaq lazım idi.

Bu baxmıdan 42.a4 oynayaraq
rəqibin bütün ümidlərinin qarĢısını
almaq olardı.
42...V:a2 43.Ve8+ ġh7 44.Ve3.
Ağlar müdafiəyə keçməyə
məcburdurlar.
.Vbl 45.Tg4 T:g4. 45...Td6
gediĢi 46.Ve7 Tg6 47.Ve4-dən sonra
qaralar üçün pis nəticələnirdi. Ancaq
45...Tf6 46.Ve7 gediĢlərindən sonra
ağlar
.T:f3 gediĢini diqqət
mərkəzində saxlamalı idilər. Maddi
üstünlükləri realizə edən zaman
rəqibin son imkanları həmiĢə göz
önündə olmalı, bu halda xilas etməsə
də, bəzi hallarda çıxıĢ yolu olur.
46.fg V:b3 47.V:d3+ ġh8 48.Vd8+
ġh7 49.V:c7 Ve6 50.Vf4 ġg8. Gördüyümüz kimi toplar getdikdən
sonra ağ Ģahın heç bir problemi
yoxdur, ağların iĢləri qaydasındadır.
51.Fe3 Va2+ 52.ġg3 Ve6 S3.Fd4.
Filin aktiv mövqeyə keçidi oyunu tez
həll edir.
53..
.Vel+ 54. Vf2 Ve6 55.Ve3.
Ağlar neçənci dəfədir ki, eyni

Ağların artıq fili var, ancaq Ģahın
açıq vəziyyəti və d3 piyadasının
olması
ağları
çox
diqqətli
davranmaya məcbur edir.
39.Tf7! Top rəqibin düĢərgəsinə
daxil olaraq g7 xanasını zərbə altına
götürür. Ümumiyyətlə, ağ topun
yeddinci horizontala (qara topun isə
ikinci horizontala) daxil olması əksər
hallarda özündə təhlükə daĢıyır.
39...ġg8. Təbii ki, Ģah belə
qonĢunu istəmir. 40.Ve7. Vəzirlərin
dəyiĢməsini təklif edir. 40...Tg6+
41.ġf2 Va8 Ya sadələĢməyə
getməklə Ģahı təhlükədən xilas
edərək ağların uduĢa gedən yolunu
asanlaĢdırmaq, ya da qaçmaqla
vəziri bu mövqeyə gətirmək. Digər
tərəfdən 41...Vd5 42.Tf8+ ġh7
43.Ve8 gediĢindən sonra mübarizə
bitirdi.

44..

46..
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ağlar - ġc5, Tf7, Fg3; qaralar –
ġa8; üç gediĢə mat (iki həll);
8*) ağlar - ġf2, Tf8, Fg1, h2; qaralar
– ġh1, f3, g7; üç gediĢə mat;
9*) ağlar – ġc1, Ta8, a7; qaralar
ġa1, Fh7, c2, g6; üç gediĢə
mat;
10*) ağlar – ġf5, Vb6, Fg5; qaralar ġd7, f6; üç gediĢə mat;
11*) ağlar – ġc1, Fa3; qaralar - ġa1,
Ad1, a2; dörd gediĢə mat;
12*) ağlar – ġc1, Fe3; qaralar ġa1, Ta4, a2, b7,c2; altı gediĢə mat;
13*) ağlar - ġf7, Af5, g2; qaralar
ġh8; altı gediĢə mat;
II.
AĢağıdakı məsələlərdə ağlar
necə udur?
1*) ağlar - ġe4, a4, g4; qaralar – ġf6,
Fg7; ağlar baĢlayır;
2*) ağlar – ġf6, Td7, Ff3, Ae5;
qaralar – ġh6, Vb2, g5, h4; ağlar
baĢlayır.

metoddan istifadə edirlər: dəyiĢmə
təhlükəsi ilə rəqib vəziri aktiv
mövqedən çıxardırlar.
55.. .Vd7 56.Ve5 ġh8 57.ġf4 Ġndi
Ģah da köməyə gedir. 57,..Vf7+
58,Vf5 Vc4 59.Vf8+ Vg8 60.F:g7+
və qaralar təslim oldu.

7)

-

-

TAPġIRIQ
I.
Növbəti məsələləri həll edin
(hamısında ilk gediĢ ağlarındır):
1)
ağlar-ġd4,Va2,Fh5,Ab3;
qaralar - ġc2, b2; iki gediĢə mat;
2)
ağlar - ġd7, Vf3, Th3, Ae7;
qaralar - ġe5, f4; iki gediĢə mat;
3)
ağlar – ġe1, Vb7, Tc2; qaralar
–ġa1, Ac4, a4, f4; iki gediĢə mat
4)
ağlar-ġd5, Vd1, Ab1, d2;
qaralar - ġd3, e3; iki gediĢə mat;
5)
ağlar- ġb3, Va7, Td2, Ff1;
qaralar – ġc6, d6; iki gediĢə mat;
6)
ağlar - ġe3, Vc6, Fh5, Ah4;
qaralar– ġe5, Tf7, Fb1: iki gediĢə
mat;
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Təbii sual ortaya çıxır: bu yarıĢda
kim qalib çıxacaq? Təcrübəsi
olmayan Ģahmatçı bu suala cavab
vermək üçün aĢağıdakı kimi
düĢünəcək: mən buraya, o oraya,
mən buraya və sair. Bu cür yanaĢma
nəticəsində
yanılmaq
olduqca
asandır. Təcrübəli Ģahmatçılar suala
cəld cavab verəcək və bunu yuxarıda
qeyd etdiyimiz kvadrat qaydasına
əsasən ver edəcəklər: əgər zəif
tərəfin
Ģahı
piyadanın
kvadratındadırsa və ya öz gediĢində
oraya daxil olursa, onda piyadanı
saxlayır. Xəyali kvadrat zəif tərəfin
Ģahına doğru aĢağıdakı Ģəkildə
qurulur: onun tərəfi olaraq ―vəzir‖ə
qədər olan məsafə götürülür, həm də
piyadanın dayandığı və vəzirə çıxan
xana kvadratın küncləri olur.
Diaqram 180-də a4 piyadasının
kvadratı a4-a8-e8-e4 –dür. a5
xanasında
dayanan
piyadanın
kvadratı isə kiçikdir: a5-a8-d8-d5 və
sair. Belə bir kvadratı canlandırmq
bir o qədər də çətin deyil, lakin onu
sadələĢdirmək olar. Sadəcə kvadratın
diaqonalını təsəvvür etmək olar
(diaqram 180-də diaqonal a4-e8).
Beləliklə, kvadrat qaydasını
bilərək asanlıqla diaqram 180-də
qara Ģahın piyadanı saxlayıb
saxlamadığını təyin edə bilərik.
GediĢ ağların olarsa, piyada vəzirə
çıxır, əks halda qara Ģah onu saxlayır
(özünüz bunu lövhədə yoxlaya
bilərsiniz).

Dərs 32
I.KVADRAT QAYDASI
Bəzi
hallarda
uzun-uzadı
mübarizənin sonunda bir tərəfin
piyada üstünlüyü ilə piyada sonluğu
alınır. Belə kiçik maddi üstünlük
qələbə üçün kifayətdirmi? Bu suala
piyada sonluqlarının qayda və
prinsiplərini bildikdən sonra cavab
vermək olar. Ġlk növbədə lövhədə
minimal material olan halda gedən
mübarizəni baĢa düĢmək lazımdır.
Nəzəriyyəyə əsasən bu cür
münasibətdə təkcə 160 mindən artıq
vəziyyət mövcuddur. Bu böyüklükdə
dənizdə sahili necə tapmaq olar?
Məlum olur ki, 2-3 vəziyyəti bilmək
kifayət edir. Bunlardan biri kifayət
qədər çoxlu vəziyyət üçün lazım
olan kvadrat qaydasıdır. Bunu
piyada vəzirə çıxmaq istəyəndə
tətbiq edirlər.
Diaqram 180-də
göstərilmiĢ
vəziyyəti təhlil edək. Ağ piyada a8
xanasına tələsir. Qara Ģah bunun
qarĢısını almaq istəyir.
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Bu piyada üçün kvadrat,
bunu nəzərə almaq Ģərti ilə düzəlir.
Məsələn, b2 piyadasının kvadratı b3
piyadasının kvadratı kimi qurulur.
Kvadrat qaydasından istifadə edərək
ağların və qaraların gediĢində
(diaqram 181) oyunun nəticəsini
müəyyən edin.
Lövhədə digər piyadaların olması
qaydaya düzəliĢlər gətirə bilər.
Məsələn, diaqram 180-də qara
piyadanı d5 xanasına yerləĢdirsək,
Ģahın yolunda maneə olacaq: 1...ġe4
2.a5 ġe5 (d5 piyadasına görə Ģah
dolanma yoldan istifadə edir və
nəticədə kvadratdan çıxır) 3.a6 ġd6
4.a7 ġc7 5.a8V və ağlar udurlar.
Digər bir əngəl diaqram 182-də
təsvir olunub: 1.b4 ġf4 (Ģah kvadrata
düĢür, ancaq...) 2.b5 və lazım olan
e5 xanası əlçatmazdır, deməli,
piyada vəzirə çıxır.
Bəzən əngəllər rəqib tərəfindən
yaradılır. Məsələn, R. Biankettinin
tədris vəziyyəti (diaqram 183).
Piyada ilə hərəkət etməzdən əvvəl
ağlar qara Ģahın yolunda maneə
yaradırlar: 1.d5! (1.a4 gediĢini
özünüz yoxlayın) 1...ed 2.a4 ġe4
3.a5 və ağlar udurlar.
Diaqram 184-dəki vəziyyətin
sonunu izləyək: 38...V:f4+ 39.ġ:f4
a4! 40.ġe4 b4 41.ġ:d4 ba 42.ġc3 ġg5
43.d4 ġ:g4 və suqsvanqa görə ağlar
uduzurlar.
Oynanılan növbəti oyunda sonluq
gülünc Ģəkildə bitir (diaqram 185)

Kvadrat qaydasından istifadə edən
zaman, baĢlanğıc
vəziyyətindən
onun iki xana qabağa getməyini
unutmayın.

R.Blanketti
1925
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35...Th7?? 36.Td8+ ġg7 37.Td7?
ġg8 38.T:h7 ġ:h7 39.ġc2! və qaralar
təslim oldu. Ağ Ģah piyadanın
kvadratına daxil olur, qara Ģah isə
eyni iĢi görə bilmir.

Kvadrat
qaydasını
yaxĢı
mənimsəmək lazımdır, çünki o,
böyük praktiki əhəmiyyətə malikdir.
Bir çox mürəkkəb vəziyyətlərdə
köməyə gəlir. Növbəti məsələni
təhlil edək. (diaqram 186) Əgər ağlar
1.T:b6 gediĢi ilə piyada sonluğuna
keçsələr (1...V:b6 2.V:f6+ ġc5) oyun
heç-heçə bitər. Eyni fikri baĢqa
Ģəkildə həyata keçirsək nəticə fərqli
olur: 1.V:f6+ V:f6 2.T:b6 və son
nəticədə Ģah kvadratda olmur.
Ġlk baxıĢda diaqram 187-də
gərgin mübarizənin olması görünür,
ancaq 1.V:e6! Və qaralar təslim olur.
Belə ki, 1...fe 2.Td1 T:d1 3.ġ:d1 və
ağ piyadaya qarĢı heç nə etmək
olmur.
ġeron tərəfindən tərtib olunmuĢ
misal (diaqram 188) öyrədici
əhəmiyyətə malikdir. Oxucunun
bildiyi kimi piyada cütü bir-birlərini
qorumaq xüsusiyyətinə malikdir.
Rəqib Ģah b5 piyadasını götürə
bilmir və a7, b6 xanalarında hərəkət
etməlidir. Bəs qara piyadaların
vəziyyəti necədir? Onlar dağınıq
vəziyyətdə
bir-birlərini
qoruya
biləcəklərmi?
Ancaq
onların
vəziyyəti acınacaqlıdır, həm də gediĢ
sırasının tərəfindən asılı olmayaraq.

Dərs 33
II.KVADRAT QAYDASI
Ġ.Berqer
1889

Məsələn, 1.ġh4 e4 2.ġg3! 2.ġ:h5
gediĢindən sonra piyada vəzirə
çıxardı. 2...ġa7 3.ġf4 h4 4.ġ:e4 h3
5.ġf3 Ģah digər piyadanı da məhv
edir və sonra öz piyadalarının
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köməyinə
tələsir.
Qaraların
gediĢində də eyni nəticə olacaq
(özünüz yoxlayın). Əgər diaqram
188-dəki vəziyyətdə piyadanın yerini
e5
xanasından f5
xanasına
dəyiĢsək, oyunun nəticəsi dəyiĢəcək.
Bu halda piyadalar bir-birini
qorumaq xüsusiyyəti əldə edəcəklər.
Yoxlayaq: 1.ġh4 f4! 2.ġh3. Məcburi
gediĢdir, belə ki, 2.ġ:h5-dən sonra
piyada vəzirə çıxır. 2...ġa7 3.ġg2 h4
4.ġf3. Digər cinahdan da keçməyin
nəticəsi olmur. 4...h3! 5.ġf2 ġb6
6.ġf3! Burada 6.ġg1?? gediĢi artıq
6...f3!-dən sonra ağlar suqsvanqa
düĢür. 6...ġa7. Öz növbəsində
qaralar da aktiv oynaya bilmir:
6...h2?? 7.ġg2 və hər iki piyada
məhv olur. 7.ġf2 ġb6. GediĢlərin
təkrarlanması ilə heç-heçə alınır.
Vəziyyət üzərində daha bir sınaq
aparaq. Piyadanı d5 xanasında
yerləĢdirək. Çox mürəkkəb olmayan
təhlil piyadaların yeni xüsusiyyətə
malik olduğunu göstərəcək. Ġndi
onlar birlikdə Ģaha əlçatmazdır və
oyunun taleyini həll edə bilərlər.
Məsələn, 1.ġh4 d4! 2.ġg3 d3
(2...h4+ da olardı) 3.ġf3 h4 və qara
piyadalardan biri vəzirə çıxır.

A.ġeron
1926

Robert FiĢer
11-ci Dünya çempionu.
“Bir çox Ģahmatçılar Ģahmat
lövhəsinin qar-Ģısına heç-heçə etmək
üçün keçirlər. Ancaq Ģahmat oyunu
təcavüzkar olmalıdır. UduĢa yollar
axtarmaq lazımdır, əks halda lövhə
arxasında
oturmağın
mənası
yoxdur”
R.FiĢer
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Göstərilən diaqramlarda maraqlı
piyada sonluqları yaranmıĢdır.
(diaqram
189)
Ağlar
bu
vəziyyətdə
heç-heçə
etməyə
çalıĢmalıdırlar. 1.ġb5 h5 2.ġc6 əgər
2...ġc8 keçərsə 3.ġd5 piyadanı tutur.
2...h4 gediĢinə isə 3.ġb7 və heç-heçə
fiksə olunur.
(diaqram 190) Ağ piyadalar bir
addım öndədirlər və bu üstünlük
onlara qalib gəlmək imkanı verir.
1.b5 ab 2.c5 bc 3.a5 (əgər 1...cb
vurarsa, bu zaman 2.a5 ba 3.c5)
3...c4 4.a6 c3 5.a7 c2 6.a8V+ və c2
piyadasını tutmaq çətin deyil.
(diaqram 191) Qaralar piyada
üstündürlər və çox rahat qalib
gəlirlər. 1...c3! (1...b3? olmaz 2.a3
oyun çox uzanır) 2.bc b3. 3.ab a3 və
qaralar piyadanı vəzirə çıxırlar.
(diaqram 192) Ağlarda yaxĢı
vəziyyət var. 1.a5 gediĢi etməklə
keçici piyada yaratmaq lazımdır.
1...ba 2.ba və uzaq keçid piyadası
yaranır və ağlar çox sadə üsulla qalib
gəlirlər.
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lazımdır.
Misalları
araĢdıraq.
Diaqram 211-də Ģah piyadanın
kvadratındadır və ona görə piyada
sərbəst vəzirə çıxa bilmir. Amma
ona Ģah kömək edir.
1.ġb5!. Qara Ģahı piyadaya tərəf
buraxmır. ġahların bu cür qarĢılıqlı
mövqeyi bildiyiniz kimi qarĢıdurma
adlanır.
Bu
termini
yaxĢı
mənimsəmək lazımdır.
1...ġd6. Digər yoldan getmək
məcburiyyəti ilə. 2.ġb6!. Yenə ağ
Ģah oppozisiyaya durur və qara Ģaha
maneələr yaradır. 2.a6 heç-heçəyə
aparır.2...ġc7! 3.a7 ġb7 və piyada
məhv olur; və ya 3.ġc5 ġb8 4.ġa6
ġa8 və sair. 2...ġd7 3.a6 (və ya
3.ġb7). Piyadanı artıq saxlamaq
olmur. Ağlar udur.
Diaqram 212-də ağ piyada və Ģah
birgə hərəkət edirlər. 1.ġh4 ġe5
2.ġg5! Hər iki tərəf tələsir. 2.ġh5-də
uduĢa aparır. 2...ġe6 3.ġg6. Yol
salınmıĢdır. 3...ġe7 4.g5 ġf8 5.ġh8
piyada üçün yaĢıl iĢıq yanır.
Ġndi isə kənar piyadalar (top
piyadaları) haqqında söhbət açaq.
Zəif
tərəfin
Ģahı
piyadanın
qabağındakı küncü tuta bilsələr, artıq
piyada vəzirə çıxa bilməz və oyun
heç-heçə bitir. Məsələn, 1) 1.a6 ġa7
2.ġa5 ġa8 3.ġb6 ġb8 4.a7+ġa8 5.ġa6
və pat; 2) 1.ġa6 ġb8 2.ġb6 ġa8 3.ġc7
ġa7 4.ġc6 ġa6 (və ya 4...ġa8) heçheçə alınır.

Dərs 34
Piyadaya Ģah kömək edir.
Kənar piyadalar haqqında

Bir çox hllarda piyadalar təkbaĢına
vəzirə çıxa bilmir. Bu halda Ģahın
köməyinə ehtiyac olur. Əsas vasitə
Ģahın köməyilə rəqib Ģahı piyadadan
uzaqlaĢdırmaqdır. Bir sözlə futbolda
oyunçunun etdiyi kimi çiyin ilə Ģahın
yaxınlaĢmasına
mane
olmaq
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Növbəti misal top piyadasına qarĢı
baĢqa mübarizə üsulunu göstərir. Ağ

Diaqram 215-dəki vəziyyəti təhlil
edək.
1...ġa5 2.ġc6 ġ:a4 3.ġc5 a5
(3...ġa3 4.ġb5) 4.ġc4! ġa3 5.ġc3 a4
6.ġc2 ġa2 7.ġc1 və davamı
əvvəldəki misaldakı kimi.
Ancaq qaralar hiyləgər 1...ġc5!
gediĢini seçə bilərlər. Bu zaman
2.ġc7?? gediĢi 2...a5! 3.ġd7 ġb4
4.ġc6 ġ:a4 5.ġc5 ġb3 variantına görə
pisdir. Lakin heç-heçəyə 2.ġe6! və
ya 2.a5! gediĢləri aparır (özünüz
yoxlayın)

Ģah özü küncə keçir, lakin qara Ģah
onun oradan çıxmasına imkan
verməyərək oyunu xilas edir.
Məsələn, (diaqram 214) 1.h5 ġf8
(1...ġf6 2.h6 ġf7, 2.ġh6 ġf7 və ya
2.ġg8 ġg5 variantları da mövcuddur)
2.h6 (2.ġg6 ġg8 3.h6 ġh8 4.h7 və
pat) 2...ġf7 3.ġh8 ġg6 4.h7 ġf7 və
ağlar pata düĢür.
Kənar piyadalara
baxaq.

Bu metodu yadda saxlayaraq , bir
sıra ağır vəziyyətləri xilas etmək our.
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aid

misallara

Diaqram 216-da qaralar iki
piyada üstündürlər və 1...Vf3? gediĢi
edirlər. Bu səhv gediĢdir 2.V:f3 gf
3.ġf2! (3.ġ:f3?? ağlar uduzur) və
vəziyyət heç-heçədir.
Diaqram 217-də də oxĢar
vəziyyəti yaratmaq olar. Belə ki,
1.ġb3! a2 2.ġc2. Və ağ Ģah c1-c2
xanasında oynayaraq pat vəziyyəti
yaradır.
(diaqram 219) Bu vəziyyətdə qara
Ģah c8 xanasına keçmək istəyir və
əgər bu baĢ verərsə heç-heçə
vəziyyəti yaranacaq. Lakin buna
imkan vermək olmaz. 1...ġd7 2.ġb7
ġd6 3.a4. piyada vəzirə gedir.

(diaqram 218) Bu vəziyyətdə
ağlar kənar piyadanın qarĢısına
keçməyə çalıĢır. 1.ġf1. (əgər 1...h4
gələrsə 2.ġg1
və sonra ġh1
piyadanın yolu bağlanır). 1...ġh2
2.ġf2 yenə də heç-heçə olur.

(diaqram 220) Ağlar heç-heçə edə
bilərlər. 1.ġ:g5 ġc4 2.ġf4 ġb4 3.ġe3
ġ:a4 4.ġd2 ġb3 5.ġc1 və bizə
məlum olan vəziyyət.

125

(diaqram 221) Bu vəziyyətdə əgər
ağlar 1.ġc5? piyadanı vurub sonra
vəzirə çıxmaq düĢünülür amma bu
düz fikir deyil (özünüz yoxlayın)
1.h5! qara Ģahı geri çəkilməyə
məcbur edirik və əlavə gediĢ
qazanırıq. 1...ġa8 2.ġc6 ġa7 3.ġd6
ġ:a6 4.ġe6 ġb6 5.ġf6 ġc6 6.ġg6 ġd6
7.ġ:h6 ġe6 8.ġg6 və piyadanın yolu
açıqdır.

(diaqram 223) 1.ġc7? ağlar
məğlub olur 1.ġd7! ağlar heç-heçə
edir. (hər iki gediĢə sonadək baxın)

(diaqram 222) 1.ġe6 ġc3 2.ġd5!
(2.ġd6? ġd4 3.ġc6 ġe5 4.ġb7 ġd6
5.ġ:a7 ġc7 heç-heçə vəziyyəti) və
qaralar temp oppozisiyanı yarada
bilmirlər və bir gediĢ geri qalırlar
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Məsələlərin cavabları
Dərs 6
1.
Ġlkin vəziyyətdə həm ağlar,
həm də qaralar 16 piyada ilə və 4 at
ilə cəmi 20 müxtəlif gediĢlər edə
bilər.
2.
Bu tip yollar boĢ lövhə
üzərində çoxdur. Onlardan biri: a8c7-d5-b6-a4- b2-d1 - c3-c4-f2-h 1 g3-h5-g7-e8-f6-d7. b8-a6-c5-d3-b4a2-c1-c2-g1-h3-f4-e6-f8- h7-g5-f3h4-g2-e1-c2-a1-b3-d4-e6-a5-b7-d8f7-h8-g6-e5-g4-h2-f1-e3-c4-d2-b1a3 -b5-a7-c8- d6-f5-e7-g8-h6.
Dərs 9
1. 64 nömrəli diaqramda qara top
a7,b7.c7 xanalarından (ağ Ģah ―d‖
vertıkalını keçə bilmir, belə ki, top
d7 xanasında dayanan zaman vəzir
bağlama nəticəsində məhv olur)
Ģahlar verir. ġah c6 xanasında
dayanan zaman isə top b6 xanasında
qurban olunur. Ağ məcburən bunu
qəbul edən zaman lövhədə pat
vəziyyəti alınır. Ağ Ģah a6 xanasında
mövqe tutat zaman isə a7 xanasından
(bu dəfə b6 xanasında qurban
zamanı topu Ģah yox, vəzir götürür
və pat alınmır) topun qurbanı həyata
keçirilir, onu götürən zaman isə yenə
pat alınır .
65 nömrəli diaqramda ağların topu
var o, yeddinci horizontal boyunca
daimi Ģah verir, onu götürmək isə
pata aparır.
Dərs 10 4. b) və v) vəziyyətləri
qeyri- mümkündür.
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i)1.ġe4!
(V.ġpekman,1975);
K)1.Vh3 (V. ġpekman, 1975).
5.1.T:h7+ ġg8 2.V:g3+! ġ:h7 3.Th1x
(Boqorad—Kursulis, Riqa, 1981).
Dərs 15
2.1.Ta8+, 1.Tab1, 1.Td1, 1.ġa6,
1.ġc6 (T. KardoĢ, 1971).
3.Top ilə istənilən gözləmə gediĢi 3
gediĢə mata aparır. Məsələn:
1.Tf8 ġe1 2.Td8 və 3.Td1x; 1...ġg1
2.Th8; 1.Ta4 ġe1 2.Td4 və 3.Td1x.
4.1. ġf7! ġh7 2.Tb6 və 3.Th6x.
5.1.ġc6! ġa7 2.Th8; 1...ġb8 2.Ta1.
6.1.Th6 ġc5 2.Tb1! ġd5 3.Tb5x.
1...ġe5 2.Tf1! və 3.Tf5x; və ya 1.Ta6
7.1. c8T ! (K. Tomplinson. 1845).
8.1. g8T! (E. Kuk. 1868).
Dərs 16
2.Məsələnin 3 həlli var 1.Vd5, 1.Va2
və 1.Vg2.
3.1.Ve7 ġh8 2.ġf6 (g6, h6) və
3.Vg7x.
4.1. Vb7! və Ģahın e6 və ya f6
xanasına keçidi nəticəsində 6 gediĢə
mat olur.
5.1.Vd3!
6.1.Ve5! YanlıĢ yol: 1.Vb2? Fb4!,
1.Vh2? Fh4! (R. Lerme, 1923).
7.1.Va1! ġe8(c8) 2. Vg7(a7); 1.Vg1?
Af6! (R.Qarro, 1923).
8.1.c8V ġa4 2.Vh3! ġa5 3.Va3x (D.
Qofman, 1971).
9.1.Fc8! (Ġ.ġumer. 1906).
10.Bütün lövhənin boĢ xanalarını
nəzarətdə saxlamaq Ģərtilə 5 vəzirin
4860 düzülüĢü mövcuddur. Belə
düzülüĢlərdən biri: c6, d3, e5, f7, g4.

Dərs 11
3.
1.ġf7! ġh7 2.Vh4X.
4.
Va1-d4, Vb1-b4, Vg1-g6,
Vh1-g2 (V.ġinkman misalı).
1.Ac3! e6! 2.Ac4 ġe7 3.Af3 və sonra
4.Ad4(və ya 4. Ah4) və 5.Ac6+
(Af5+) və ya 5.Ag6+ (Af5+).
beləliklə. ağlar 5- ci gediĢdən gec
olmayaraq Ģah elan edə bilərlər.
Dərs 12
1.74 nömrəli diaqramda aĢağıdakı
fiqurlar
doğru
düzülməmiĢdir:
ağlarda fil h3, piyada a4 xanasında,
qaralarda top e8. fil a7 və piyada g6
xanasında.
2.8 vəziri bir-bırinı vurmadan lövhə
üzərində 92 vasitə ilə düzmək olar.
Bu düzülüĢ onlardan biridir. a5, b3,
c1, d7, e2,f8, g6, h4.
Dərs 14
2.Mümkün olan vəziyyətlərdən biri:
ağlar- ġd3, Tg5. Th6; qaralar- ġd5.
3.1.Th5+! ġg3 2. Th3+ (və ya
2.Tg5+ ġf3 3. T:g2) 2...ġf2 3.Tf3+
ġe1 4.Tf1+! ġe2 5. Tf2+ və ya 1...
ġg4 2.Th4+ ġg5 3.Th5+ ġf6 4.Tf5+
ġe6 5.Te5+ ġf7 6.Te7+ ġg8 7.Tg7+
və sair, bütün hallarda ağların topu
alınaraq heç-heçə fiksə olunur.
4. a)1.Tg3! və 2.Th2x; b)1.Tg2 və
2.Th3x; v) 1.Tc7 və 2.Tb8x; q)1.Tb7
və
2.Tc8x (Ġ.Burbax.
1981);
d)1.Tb2! (O.Link, 1911); e)1.Vc2
(V.
ġpekman,
1975);
j)1.Td2+(V.ġpekman,
1975);
z)1.Td1(V.ġpekman, 1975).
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Əgər əlavə olaraq tutulmuĢ xanaları
da zərbə altında saxla¬maq lazım
olarsa, məsələn, a2, c4, d5, e6, g8
düzülüĢünü təklif etmək olar.
Dərs 17
1) 1. ġc7 ġa7 2. Fb6+ ġa8 3. Fb7x;
2) 1.ġf7 ġh6 2.Fd2+ ġh7 3.Fc2+ ġh8
4.Fc3x və ya
1...ġh8 2. Fd2 (2.Fc2? pat)
2...ġh7 3.Fc2+ ġh8 4.Fc3x;
3.1.a8F! ġg8 2. ġ:g6 və sair;
4.1...Fa8? 2.a7 ġf3! 3.ġh1 ġg3x;
5.1.f8F! ġf6 2.Vf5x (V.ġpekman,
1963); 6.1.Fbl (V.Qrinvud, 1880);
7.1.Vh3! (F.Uiiyame, 1890);
8.1.Fh2! ġ:h2 2.Ta3 və 3.Th3x
(K.Laue. 1925);
9.1.ġf7 ġh7 2.Ff8 ġh8 3.Fg7+ ġh7
4.g6x (X. Lusena, 1497);
10.1.Ff3! ġh3 2.ġf2 ġh4 3.Fe2 ġh3
4.Fg5 ġh2 5.Ff1! ġh1 6.Fg2+ ġh2
7.Ff4x (V.Pauli,19l9).
Dərs 19
1.1.Td7 (O.Dele, 1919);
2)1.Va1 (S.Loyd, 1877);
3) 1.f8A (V.ġpekman, 1963);
4) 1.Va6! (M.Benua.1975);
5) 1.ġd6 ġb8 2. Ac6+ ( V.ġpekman.
1984);
6.1.Af5! F:h8 (təhlükə 2.Th1+)
2.Ag7 və ya 1...Fe1 2.Fg7+
(A.ġeron, 1930);
7.1.Fg2 ġg4 2.e3 ġh5 3.Ff3x
(E.Kukanın məsələsinin sonu. 1857);
8.1.Fh4! gh 2.ġf2 h3 3.ġf1 h2 4.
Af2x;

9.1.Af5 ġa1 2.Ad4 ġa2 3.Ae2 ġa1
4.Ac1 a2 5.Ab3x; 1.Ac4? ġa1 2.Ad2
ġa2 Ab3, pat (K.Kurtene, 1864);
10)1.ġb3 ġb1 2.Aa3+ ġa1 3.Fg7x
(V.ġpekman, 1975);
11.1. Fd6 ġb1 2.ġb3 ġa1 3.Fa3! ġb1
4.Ac3+ ġa1 5.Fb2x (S.Loyd, 1857);
12.1.Ac3 ġa8 2.ġc7 ġa7 3.Fc8, 4.
Fb7+ və 5.Ab5x (Ġ.Berqer, 1904).
Dərs 20
1.1.Vh7! (O.Deler, 1928);
2.1.Vc5;
3.1.Fg8!;
4.1.Fh2! (O.Deler,1923);
5.1.Va4! (V.ġpekman, 1974);
6.topun c xəttilə iĢlənilən gediĢi
(V.ġpekman, 1975);
7).1.g8T! ġ:a1 2.ġc2 və 3.Ta8x
(V.ġpekman, 1971);
8) 1.Fb8! ġb7 2.Vb6+; 1...ġ:b8 2.
ġb6 (Ġ.Lındqren, 1916).
Dərs 21
1.1.Fh1! (Q.Ebert, 1972);
2.1.Fe1! (R.Müller, 1974);
3.1.Vc7! (V. ġpekman, 1966);
4.1.Vf3! (T. ġenberqer,1926);
5.1.ġd4! (M. Zeqers, 1933);
6.1.Vh7! ġc8 2.Fc6;
1...ġe8 2.Fe6 (V.ġpekman, 1969);
7.1.
Vb2!
ġd7
2.Ve5
(V.ġinkman,1905);
8.1.ġb2 ġb5 2.Vc7 (A.Deker, 1908);
9.1.ġe4 ġh7 2.Vf7+; 1...ġg5 (h5) 2.
Vf5+ (V.Massman, 1968);
10.1.Ff4 ġc6 2.ġc4 ġb6 3.Fb8 ġa5 4.
Va7x (V.Evans,1856).
Dərs 22
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1.1.ġc2 (T.KardoĢ, 1971);
2.1.Vc8 (B.Xarli, K.Uotni, 1921);
3.1.Fe5! (Q.Matteus, 1974);
4.1.d3! (A.KolrauĢ. 1974);
5.1.Fd6! (F.Aystleytner, 1982);
6.1.ġe5 ġd8 2.ġd6; 1...ġf8 2.ġf6;
7.1.h8T! ġ:h8 2.ġg6; 1...ġf7 2.ġh6;
1...ġf6 2.Th7 (V.Pauli);
8.1.Fa7! ġ: a7 2.c8T (A.Makenzi,
1891);
9.1.ġc6! ġa7 2.c8T (X.Meyer, 1910);
10.1.f8T! ġh6 2.Tf7 (P.Ternqren,
1928).
Dərs 23
1.1.Ta8! d3 2.Vh8X (M.Marandyuk,
1969);
2.1.Fe2! (V.Dyunker,1975);
3. 1.Ac4! (T.KardoĢ, 1974);
4. 1.a3! (A.Pfannkyuxe, T.ġultse,
1976); 5. 1.Ve1! (X.Qokel, 1981);
6.1.Tb8+ ġc3 (1...ġ : a1 2.ġc2) 2.Ta4
ġd3 3.Tb3x;
7.1.Th1 ġ:h1 2.ġg3; 1...ġf3 2.Th2;
1...ġf2 2.ġh3 (V.ġinkman, 1877);
8.1.Tg2! ġc1 2.ġd3 ġb1 3.ġc3 ġa1
4.ġb3 ġb1 5.Tg1x (V.ġpekman,
1976);
9.1.Tb5! ġa3 2.ġa5 ġa2 3.ġa4 ġa1
4.ġb3 ġb1 5.Tc5 ġa1 6.Tc1x
(Ġ.Ġespersen, 1883);
10.1.ġb2 ġa6 2.ġc3 ġa5 3. ġc4 ġa6
(3... ġa4 4.Th3 ġa5 5.Th6 ġa4
6.Ta6x) 4.ġc5 ġa7 5.ġc6 ġa8 6.ġc7
ġa7 7.Ta3x və ya 1...ġa8 2.ġc3 ġa7
3.ġc4 və sair (V.ġpekman, 1977).
Dərs 24
1. 1.Ff5! (Q.Matteus, 1981);

2.1.Tg6! (V. ġpekman, 1982);
3.1.Vd6! (M.Eyve, 1927);
4.1.Vb7! (Ġ.Ġespersen, 1880);
5.1.Th6+! A:h6 2. ġg6 (K.Yunker,
1975);
6.1.ġc5! ġ:h4 2.ġf4; 1...ġf2 2.Th2+
(V. Massman, 1973);
7.1.Tc2 ġa5 2.Tb2; 1...ġb4 2.Vb6+
(V. ġpekman, 1973);
8.1.Tg6 ġa5 (1...c6 2.Tg8) 2.Tg2
(Q. Xultberq, 1983);
9.1.Tbd6 ġb5 2.ġb7; 1.Tbb4? ġc6
2.ġa6 ġc7! (P.Ternqren, 1928);
10.1.Ta7
b2
(ġc5)
2.Tdd7
(E.Brunner, 1907).
Dərs 25
1.1.Vd7 (V. ġpekman, 1975);
2.1.ġc3! (A.Yakab, 1922);
3.1.Tc1! (S.Loyd, 1859);
4.1.Ad2+ (T. KardoĢ, 1974);
5.1.Va6! (Q.Karpenter,1873);
6.1.Aa8!
ġd6
2.ġd4
(A.Verrantl,1859);
7.1.ġf5! ġ:g8 2.ġg6 (V. ġpekman,
1975);
8. I. 1.f8T ġd6 2.Tf5; II. 1.f8F ġd8
2.ġc6 (V. ġpekman, 1975);
9.1.Vb7+ ġd8 2.ġb8 ġe8 3.a8V(T)
ġd8(f8) 4.ġa7x (V.ġpekman, 1981);
10.1.TC7! ġf6 2.h7 ġc6 3.h8V ġd6
4.Ve5x; 2...ġg6! 3.h8T! ġf6 4.Th6x
(V.Kalandadze, 1966).
Dərs 26
1.1.Vh7+ Th6 2.Vf5+ ġh4 3.Vg4x;
2.1.Vd4+ ġa3 2.Va7+ (V. ġpekman,
1975);
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3.1.d8T ġa5 2.Td6 (V. ġpekman,
1973);
4.1.Tf5! ġa4 2.Tf3; 1...ġa6 2.Tf7:
1...ef 2.g8V (Ġ.Qrande, 1964);
5.1.Te4! ġa6 2.T:e7; 1...e6 2.T:e6;
1...e5 2.ġc6 (Q.Vlüqqü, 1973);
6.1.Tb5! a4 2.Ta5; 1.Tb8? ġa2!
2.Ta8 ġa3 (V. ġpekman, 1975);
7.1.ġf1! ġd2 2.ġf2 ġd1 3.ġe3 ġc1
4.Tc1x (Q.Qlass, 1903);
8.1.ġa5! ġa8 2.ġb6 ġb8 3.Tc5 ġa8
4.Tc8x: 1.ġc5? ġa6! 2.ġc6 ġa7 3.ġc7
ġa6! (V.ġpekman, X.Krumm, 1976);
9.1.Tb1 ġa5 2.ġg8! (2.ġg7? ġa6!
3.h8V ġa7!) 2...ġa4 3.h8V ġa3
4.Va1x; 1...ġa7 2.ġg8 ġa6 3.h8V
ġa7 4.Va1x (P.Orlik, 1984);
10.1.Vd4 ġb1 2.Vd3+ ġa1 3.Vc3
ġb1 4.Vc1x; 2...Tc2 3.V:c2+ ġa1
4.Vc1x (T.Nissl, 1929).
Dərs 27
1. 1) 1.Va1! (A. X., 1868);
2) 1.ġb6 ġb8 2. Fc7+;
3.1.Tc2 b5 (ġa8) 2.ġc7; 1...ġb8
2.ġ:b6 (S.Lener, 1864);
4.1.Ve1! b4 2.Ff4; 1...ġb8 2.Ff4+
(V.Qoltsqauzen, 1913);
5.1.Fc4! ġ:h4 2.Vf4+; 1...ġf5 2.Vg3
(S.Loyd, 1856);

9.1.Fc8 ġa8 2.Fa6 ġa7 3.Fb7 a3 4.b4
a2 5. b5 a1V 6.b6x (V.Xünenen,
1981);
10.1.Ff5! ġh4 (1...ġh6 2.Fg4 və 6
gediĢə mat) 2.Fe5 ġh5 3.Fg3 ġh6
4.Fg4 ġh7 5.ġf7 ġh8 6.Ff4 ġh7
7.Ff5+ ġh8 8.Fe5x (D.Linden,
1980).
II. 1...Ah4! və qaralar piyadanı
vəzirə birinci çıxarırlar; hər Ģeyi bir
temp həll edir! (Salve-Fulyamberq,
Peterburq, 1914).
Dərs 28
I.1. 1.Fh8! (X. Vreberq, 1963);
2.1.Tf6! (J. Lejantil, 1931);
3.1.Vg4 (V.ġinkman);
4.1.Fh1! (E.Berçelemi, 1935);
5.1.Ac8! (S.Krenin, 1929);
6.1.Fa2! (V. Çepijnıy,1985);
7.1.b8T ġc7 2.Tbd8 ġb7 3.Td7x və
ya 1...ġd6 2.Tb7 ġd5 3.Td7x (V.
ġpekman,
V.Novikova
əsasən,
1975);
8.1.g8F! ġg1 2.Ae2+ ġg2(h1)
3.Fd5x (X.Rot, 1974);
9.1.g8T! Fc2 2.F:c2 ġa2 3.Ta8x;
1.g8V? Fc2! 2.F:c2 pat (V.
ġpekman, 1971);
10.1.ġb2! a1V+ 2.T:a1 h1V 3.V:h1x
(P.Vilyams, 1904);
11.1.Fh6 ġh8 2. ġg6 ġg8 3.Af6 və ya
1...ġh7 2.ġf7 ġh8 3.Fg7+ (L.de
Yonq, 1928).
II.1...f1F! (1...f1V, T-pat), və ağlar
təslim oldu.

6.1.ġc6! ġa7 2.Aa6! ġ:a6 3.b8V və
4.Vb5x (V. ġpekman, 1976):
7.1.d8T Ab4+ 2.ġb3 Ad3 3.T:d3 ġb1
4.Td1x; 1.d8V? Ab4+ 2.ġb3 Ad3!
3.V:d3 pat (V. ġpekman, 1976):
8.1.Te8! ġa4 2.Te3 Th3 3.T:h3 və
4.Ta3x (Q.Klimek, 1984);
133

Belə ki. 2...Af3 və 3...Fg2x -dan
müdafiə yoxdur (Xaaq —Sabo,
BudapeĢt, 1958).

5.1.Va1! (Y.Qartonq, 1948);
6.1.Vh4! (Y.Qartonq, 1948);
7.1.Vg2 ġh5 2.Vg3 g5 3.Vh3x və ya
1...g5 2.ġh6 g4 3.Vh2x (V.
ġpekman, 1975);
8.1.ġf2 f4 2.Af1 f3 3.Kg3x
(R.Kollin, 1940);
9.1.ġc7 f6 2.ġd8! ġb7 3.Vç8x (V.
ġpekman, 1972);
10.1.Tf6+!
11.1.Va6! və qaralar çıxılmaz
vəziyyətdədir;
1...Te1 2.Vh6+ ġg1 3.Vg5+ ġfl
4.Vg2x; 1...Tc1 2.Vh6+ ġg1
3.Vg5+!;
1...Tb1 2.Vh6+ ġg1 3.Vg6+!;
1...Ta1 2. Vh6+ ġg1 3.Vg7+! (Q.
Zaxodyakin, 1959);
12.1.ġg7!, 2.ġf6, 3.ġe5, 4.ġd4,
5.ġc3, 6. ġc2+. 7.Fb2 ab 8.Ta8x
(Y.le Komte, 1911);
13.1.Tg7+, 2.ġb4... .6.ġf7, 7.Tg1+,
8.T:h1x və ya 7.Tg8++ və 8.Th8x
(Y.Le Komte, 1911).
II.1.a6 h3 2.a7 h2 3.a8F! Və ağlar
udur. 3.a8V gediĢi 3...h1V 4.V:h1
görə olmaz, pat (P. Joytsa, 1957);
2.1.Ta5+ ġ:b4 2.Tha3!! və qaralar
təslim oldu (ProkeĢ—Baloq, Haaqa,
1928).
Dərs 31
1.1. 1.Va5! (E.Nühaus, 1940);
2.1.Tg3! (N.Dimitrov, 1960);
3.1.Vd5 (K.Yünker, 1983);
4.1.Aa3 (A.Tauber, 1923);
5.1.Te2! (O.Vürtsburq, 1932);

Dərs 29
I.1.1.Ta6! (P.Morfi);
2.1.Ve4 (K. Qrünfeld, 1985);
3.1.ġf5! (S. Loyd, 1880);
4.1.Vc2! (E.Xassberq, 1945);
5.1.Vh3 (Z.Max, 1904);
6.1.Ve5! (Q.Lener, 1923);
7.1.Vg6+ ġf8 2.ġf6 və 1...ġh8 2.
ġh6;
8.1.ġc5 və 2.Vf7;
9.1.Th6! b5 2.T1g6 gh 3.Tg8x
(A.Qulyayev, 1944);
10.1.Vh6! ġb4 2.Vc1! və ya 1...ġa5
2.ġb3 (S.Loyd, 1868);
11.1.Ag8! ġ:g8 2.e7 ġh8 (2...ġh7
3.e8V) 3.ġg6; 1.Af5? ġg8! 2.e7 ġh7
(Q.Yan, 1963);
12.1.ġc6 ġa7 2.ġc7 ġa6 3.b8T! ġa7
4.Tb5 və 5.Ta5x (L.de Yonq, 1911);
13.1.ġc2 ġa4 2.ġc3 ġa5 3.ġc4 ġa6
4.ġc5 ġa7 5.ġc6 ġa8 6.ġc7 ġa7
7.Ta2x (L.de Yonq, 1912).
II.1.d8A gediĢindən sonra ağlar
udur. Sonrakı planı sərbəst tapın
(tədris vəziyyəti T. BabuĢkin, 1972).
2.1...Tc1+ 2.ġb6 Tc7 3.a6 T:b7+
4.ab
pat
(Xayman
—
BernĢteyn,Berlin 1904).
Dərs 30
I. 1.1.c8A!;
2.1.Ve8! (E.Kuk);
3.1.Ve8! (P.Pravnik, 1964);
4.1.Tg4! (M.Xavel 1900);
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193.1.T:b7! T:b7 2.g4 ġb8 3.F:b7
ġ:b7 4. g5 və ağlar udur (Z.ġultsın
öyrətici vəziyyəti).
194.1...Te1! və ağlar təslim olur:
belə ki, 2.ġc1 T:d1+ 3.ġ:d1 Te1+
4.V:e1 F:e1 5.ġ:c1 ba və qara piyada
vəzirə çıxır (Arçakova—Ramane,
Leninqrad, 1978).
195.1...V:f3+ 2.ġ:f3 Ae3! və ağlar
təslim olur; 3.ġ:e3 gediĢindən sonra
Ģah piyadanın kvadratından çıxır
(Medina -Tal, Palme-de-Mayorka,
1979).
196.1...V:d4!! 2.cd b4 3.g4 b3. Ağlar
təslim oldu (Hasanova —Zaytseva
L., Moskva, 1982).
197.1.F:d4+! F:d4 2.b4+ ab 3.ab+.
Qaralar təslim oldu: 3...ġ:b4-də
4.ġ:d4 sonra 5.f5 və 6.g6 (O’Kellı
Kritofel, Qroninqen, 1946).
198.1...f5+! Ağlar təslim oldu. 2.
ġd4(d3)-ə 2...f4! gediĢi oyunu həll
edir (Nimtsoviç- TarraĢ, SanSebastyan, 1911).
199.1...Fh3+! 2.ġg1 Va1! Ağlar
təslim oldu. 3.Ve2- gediĢinə 3...c3
və sonra 4...V:f1+ gediĢi ilə ―c‖
piyadası vəzirə çıxır (Lendel —
Brink-Klaussen, Varna, 1962).
200.1.T:f2!! gf 2.a4! Qaralar təslim
oldu. Onların Ģahı ―a‖ piyadasının
kvadratında deyil, topun isə azadlığa
çıxması cəhdləri nəticə vermir.
(Çudiovskix-Qoldberq,
Moskva,
1966).
201.1.f4 f6 gediĢlərindən sonra ağlar
təslim oldu. Ancaq ağlann gözəl

6.1.Fg4! (L.Kubbel, 1941); 1. F:f7?
Fa2!;
7.birinci həll: 1.Tc7 ġb8 2.ġb6 və
3.Tc8x; ikinci həll: 1.Ff2 ġb8 2.ġc6
və 3.Tf8x;
8.1.Th8! g6 2.h4 g5 3.hgx və ya
1...g5 2. h3 g4 3. hgx (L.Larsen,
1939);
9.1.Tg8! F:g8 2.A8V+ Fa2 3.Vh8x;
1...ġa2 2.Tb8 və 3.a8Vx (Y.Möller,
1918);
10.1.Fd2 ġc8 2.Fa5 ġd7 3.Ve6x;
1...ġe8
2.Ve6+
ġf8
3.Fh6x
(A.Kazaqrande, 1971);
11.1.Ff8 Ab2(c3) 2.ġc2!, 3Fg7+;
1.Fb4? Ab2 2.ġc2 Ad1; 1.Fc5? Ac3!
2.ġc2 Ae2; 1.Fd6? Ab2! 2. ġc2 Ac4
(d3); 1.Fe7? Ac3! 2.ġc2 Ad5
(Q.Xultberq, 1928);
12.1.Fg5 (təhlükə 2. Ff6+) 1...Ta6
2.Fd2 Ta3 3.Ff4 Ta5 4.Fh6 Tg5
5.F:g5 və 6.Ff6x; əgər 2...Tc6
oynanırsa, onda 3.Fb4 Tc4 4. Fa3
Tb4 5.F:b4 və 6.Fc3x; 1.Fd2? Tc4!;
1.Fh6? Tg4! (V.Zakmann, 1916);
13.1.g3! ġh7 2.g4 ġh8 3.g5 ġh7 4.
g6+ ġh8 5.g7+ ġh7 6.g8V+ ; 1. g4?
ġh7 2.g5 ġh8 3.g6 pat (A. və
M.Tünqler, 1975).
II. 1. 1.a5 Ff8 2.ġd5 Fh6 3.g5+! F:g5
4.ġe4 Fh4 5.ġf3 və piyada vəzirə
çıxır (X.Otten, 1892);
2.1.Td6! ġh7 2.Fe4+ ġh6 3.ġf7+! və
qaralar təslim oldu (Smıslov-Filip,
Münhen, 1958).
Dərs 33
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uduĢ imkanı vardır (qrossmeyster
O.BernĢteyn
tərəfindən
göstərilmiĢdir): 1f6! gf 2.f4 ġd4
3.g5! fg 4.fg ġe5 5.gh ġf6 6.ġc2
(Lasker Ed,— Moll, 1908/09).
202...Ve5+ 2.ġf3 (2.ġh3 Vh8+ və
3...Vg7) 2...a2 3.Vh6+ ġg8 4.Vg6+
Vg7
istənilən
Ģah
vəzirlərin
dəyiĢməsinə gətirir və ona görə ağlar
təslim oldu (Neykirh -Bernard,
Rostok, 1981).
203.1...Vf5+ 2.ġh4 g5+! 3.ġh5
(3.ġg3 Vf4+ və sair) 3...VF7+ 4.ġ:g5
Vg8+. Ağlar təslim oldu(QurieliQaprindaĢvili, Tiflis, 1980).
204. 1...g4+! 2.V:g4 (2.ġ:g4 Vf5x)
2...Vf5! 3.h5 c4 4.h6 V:g4+ 5.ġ:g4
ġf6 və qaralar udur. (Tatai —
Mariotti, Roma, 1972).
205.1.Tac7! ġd8 2.Thd7+ ġe8
3.T:d5! ed 4.Tc8+ ġf7 5.T:g8 ġ:g8
6.a4 d4 7. ġg3. Qaralar təslim oldu
(Saks- Timman, London, 1980).
206.1.g4+!! gf (1...ġh4 2.ġh2! h5
3.Th6+-) 2.Tb4+!! gh (2...ġ:h4
3.T:h6x) 3. Qb5+ V:b5 4.ab və ―b‖
piyadası vəzirə çıxır (Mizes —NN,
Mets, 1935).
207.1.Th8+ ġg5 2.Tg8+ ġh5 3.T:g4
ġ:g4 4.ġf1 (4.b6?? f2+ 5.ġf1 ġf3 -+)
4...f4 5.gf ġ:f4 6.b6! Qaralar təslim
oldu (ġtayerman- Arxipkin, Riqa,
1974).
208.1.a4 ġc6! 2.a5 (2.ġa7?? h5 3.a5
h4 4.a6 ġb5! 5.ġb7 h3-+) 2...ġb5
3.ġb7! və heç-heçə alınır (T.ProkeĢ,
1937)

209.1.ġg4 a5 (əks halda ağ Ģah
piyadanın kvadratına düĢür) 2.ġf5 a4
(yenə piyada təhlükəni hiss edərək
hərəkətinə davam edir) 3.ġg6! (indi
ağ Ģah artıq öz piyadasına kömək
etməyə yetiĢir, f6 xanasına getmək
səhv olardı, çünki a1 xanasından
yenicə yaranmıĢ və¬zirin Ģahına tuĢ
gələrdi) 3...a3 4.c6 a2 5.e7 ġd7 6.ġf7
a1V 7.e8V+. Heç-heçə
(Ġ.
Moravets, 1952).
210.BirbaĢa vəzirə getmək səhv
olardı: 1.a4? ġg3 2.a5 h5 3.a6 h4
4.a7 h3 5.a8V h2x. Gözəçarpan ġ:g2
gediĢi yalnız heç-heçəyə aparır.
1...ġg5! 2.a4 ba 3.ba ġf6! 4.a4, və ya
4.d6 (4.ġg3 ġe5) cd 5.a4 ġe7 6.a5
ġd8 7.cd ġc8 8.ġg3 ġb7 9.ġf4 ġa6
və ağlar uduzur. 4...ġe7!! 5.ġg3,
5.a5-dən sonra heç-heçə alınır;
5...ġd8 6.ġg3 ġc8 7.ġf4 d6 8.cd! cd
9.ġg5 ġb7 10.f6 gf 11. ġ:f6 h5
12.ġg5 ġa6 13.ġ:h5 ġ:a5 və əsas
variantdakı kimi.
5.ġd8 6.ġf4 d6 7.cd!, 7.c6? ġc8
8.ġg5 ġb8 9.f6 gf+ 10.ġ:f6 ġa7!
11.ġf5 (və ya 11.ġe6 h5 12. $d7
$b8! 13. a5 h4 -+) I l...h5! 12.ġg5
ġb6 13.a5+ (əgər 13.ġ:h5 onda
13...ġc5 və 14...ġ:d5) 13...ġ:a5 14.
ġ:h5 ġb5 15.ġg5 ġc5 16.ġf5 ġ:d5 və
qaralar udur.
7...cd 8.ġg5 ġc7 9.a5 ġb7 10.f6 gf+
11. ġ:f6 h5 12.ġg5 ġa6 13.ġ:h5 ġ:a5
14.ġg5 ġb5 15.ġf5 ġc4!, 15...ġc5??
zamanı 16. ġe6! və 17.ġ:d6 gediĢləri
ilə ağlar udur. 16.ġe4! öz növbəsində
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16.ġe6??-dan sonra ağlar uduzur.
16...ġc5 17.ġc3! ġ:d5 18.ġd3!
(oppozisiya
18...ġc5 19.ġc3! d5 20.ġd3 və
sonluq heç-heçədir.
Düzgün həll rəqib Ģahın qarĢısına
əngəllər yaratmaqdan keçir 1.f6! gf
2.ġ:g2! ġg5 3.a4 ba 4.ba ġf5. f6
piyadası ilk əngəldir. g5—f6—e7—
d8 marĢurutunun qarĢısı alındı. 5.a4!
5.d6? cd 6.a4 ġe6! 7.c6 (7.a5 ġd5)
7...dc 8. a5 ġd7 və qaralar udur.
5...ġe5 6.d6! Zamanında edilmiĢ
gediĢ! Yeni əngəllər yaranır,
gediĢlərin yerini dəyiĢmək yanlıĢ
olardı: 6. c6!? d6! və qaralar ―a‖
piyadasını saxlayırlar, yolüstü d5 və
c6 piyadalarını məhv edir. 6...cd 7.
ġf1! So-nuncu qurban hər Ģeyin
doğru olduğunu göstərir 7...dc 8. a5
ġd5 9. a6 və piyadanın kvadratı
uğrunda mübarizəni ağlar qazandı.
Daha sonra vəzir Ģahla birlikdə
qaraların kiçik ordusunu asanlıqla
məğlub edir (A.Troitski, 1913).
Dərs 34
224. 1...a5 (1...ġc7 gediĢi də heçheçəyə aparır) 2.ġc5 ġe6! Heç-heçə.
Daha detallı analizi sərbəst edin.
225. l...T:g4! 2.T:g4 fg+ 3.ġ:g4
ġg7!
Tərəflər
heç-heçəyə
razılaĢdılar. (Alyoxin- Reti, Vyana,
1922), belə ki. qara Ģah c8 xanasına
zamanında yetiĢir: 4. ġf5 ġh6 5.ġc4
ġ:h5 6.ġd4 ġg5 7.ġc4 ġf5 8.ġ:b4 ġc6
9.ġb5 ġd7 10.ġb6 ġc8.

226. 1.ġh8! ġf6 2. ġh7! və ağ Ģah
öz opponentim
sıxır(V.Zakman,
1924).
227. 1.ġb7! a5 2.ġc6! a4 3.ġd5 a3
( və ya 3...ġb2 4.ġc4 ġ:a2 5.ġc3 və
sair.) 4.ġe4! əvvəlki mısaldakı nəticə
ilə (T.ProkeĢ. 1947).
228. 1.ġb7! a5 2.ġb6 a4 3.ġb5 a3
4.ġb4 ġe3 5.ġ:a3 ġd4 6.ġb4 və ağlar
udurlar (Ġ. Moravets, 1952).
229. 1.ġb5! ġf5 2.ġa6 ġe6 3.ġ: a7
ġd7 4.ġb7 ġd6 5.a4 ġc5 6.a5 ġb5 7.
a6 və ağlar udur. 1.ġb7? gediĢi 1...a5
2.Sb6 a4 3.ġb5 a3 4.ġb4 ġf5 5.ġ:a3
ġe6 6.ġb4 ġd7 7.ġb5 ġc7 variantına
əsasən səhv idi. nəticədə heç-heçə
alınardı.
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