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Kaosta yolunu bulabilir misin?
GIPF projesinin 6. oyunu. 2 oyuncu için.

Bazen oyun alanında kaostan
başka bir şey olmadığı izlenimi
edinirsiniz. Birkaç taşınızı aynı
sıraya koyacaksınız - ve dikkat
edeceğiniz bir sonraki şey
renklerin değişecek olması!
Oyun alanında ne kadar fazla
taş varsa,
ne olacağını tahmin etmek
kadar zor oluyor. Ama aynı
zamanda kazanmak için daha
fazla fırsatınız var!
Bu yüzdenendişelenmeyin:
şansınız devam ediyor. Sadece
uyanık olun ve kaos içinde kendi
küçük düzeninizi yaratın!
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İÇİNDEKİLER
1 oyun alanı
5 beyaz ve 5 siyah halka
51 taş (bir yüzü beyaz diğer yüzü siyah renkte)
1 torba
Kullanım kılavuzu

B OYUNUN AMACI
Oyuncular 5’er halkası oyun alanında olacak
şekilde oyuna başlar. Kendi rengi üstte olacak
şekilde 5 adet taşı aynı hizaya getiren oyuncu, bir
adet kendi rengine ait halkayı oyun dışına
çıkartabilir. Kendine ait 3 adet halkayı oyun dışına
çıkartan oyuncu oyunu kazanır – diğer bir deyişle,
kazanmak için kendi renginizdeki taşlarla 5’li 3 sıra
oluşturmalısınız.
İpucu: Eğer kısa ve hızlı oyun isterseniz, Hava
Saldırısı versiyonunu oynayınız. Kuralların
sonundaki J bölümüne bakınız. Ayrıca bu
versiyon YINSH’in nasıl oynandığını öğrenmek
için çok uygundur.
C HAZ IRL IK
1/ Oyun alanını oyuncular arasına dik bir şekilde
yerleştirin (böylece harflerle işaretli olan yerler bir
oyuncudan diğerine doğru olur). Her oyuncunun
önünde 3 halka için boşluk bulunmalıdır.
2/ Kimin oyuna başlayacağını belirlemek için kura
çekilir. Oyuna başlayan oyuncu “beyaz” ile başlar
ve 5 adet beyaz halkayı alır. Diğer oyuncu 5 adet
siyah halkayı alır.
3/ Taşlar oyun alanın yanına koyulur, böylece bütün
oyuncular kolaylıkla erişebilir. Bu taşların olduğu
yer “havuz” olarak adlandırılır.
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D BAŞLANGIÇ POZİSYONU
1/ Boş oyun alanı ile başlanır.

3/ %BIBTPOSBJÎFSJTJOFtaşıLPZEVʓVOV[halkayı
BʰBʓEBLJLVSBMMBSBHÚSFPZOBNBMTO[

2/ Önce, halkaları oyuna sokmalısın. Sen ve rakibin
halkaları oyun alanına koymaya başlar, sırayla ve
her defasında bir halka olacak şekilde. Kesişme
noktaları oynanacak yerleri oluşturur. Kenarlar
dahil olmak üzere, istediğin kesişim noktasına
bir halka koyabilirsin.

)BMLBZPZOBSLFO taşıZFSJOEFCSBLSTO[
(bkz. Şekil 2).
#JSIBMLBOOEBJNBEà[CJSÎJ[HJEFIBSFLFU
FUNFTJWFEBJNBCPʰCJSBMBOBUBʰONBTHFSFLJS 

3/ Her ikiniz de 5 halkanızı oyun alanına
koyduğunuzda başlangıç pozisyonunu belirlemiş
olursunuz (bkz. Şekil 1).

#JShBMLBCJSWFZBEBIBGB[MBUBʰà[FSJOEFO 
SFOHJOFCBLMNBLT[O LFTJOUJTJ[BZOTSBEB 
JTUFEJʓJLBEBSV[BLMLUBBUMBZBCJMJS
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Not: Halkayı oynarken taşları çevirmeyin; önce halkayı
oynayın, sonra taşları çevirin.
3/ Halkanın içine koyduğunuz taşı çevirmeyin;
4/ Taşları sadece çevirebilirsiniz, oynatamazsınız.

- #JSIBMLBCJSWFZBEBIBGB[MBCPʰBMBOOà[FSJOF
IBSFLFUFEFCJMJS

#JShBMLBJMLÚODFCJSWFZBEBIBGB[MBCPʰBMBOO
à[FSJOEFIBSFLFUFEFCJMJSWFCJSWFZBEBIBGB[MB
taşınà[FSJOEFOTÎSBZBCJMJS"ODBL ZVLBSEB
CFMJSUJMEJʓJHJCJ CJSWFZBEBIBGB[MBtaştan
BUMBELUBOTPOSB EBIBGB[MBCPʰBMBOOà[FSJOEFO
BUMBZBNB[
#JShBMLBTBEFDFUBʰMBSOà[FSJOEFOBUMBZBCJMJS
Şekil 4: Şekil 3’deki benzer pozisyon, ancak
şimdi siyah’ın sırası. Siyah Halka 3 beyaz ve 2
siyah taşın üzerinden atladı, yani tamamı
çevrildi. Artık hepsi farklı rengi gösteriyor.
(Halka’nın içerisine konulan taşın hala siyah
kaldığına dikkat edin!)

Şekil 1: Her oyuncu 5 adet taşını oyun alanına
yerleştirmiş. Artık oyun başlayabilir.

G BİR SIRA OLUŞTURMAK/

HALKAYI DIŞARI ÇIKARTMAK

E BİR HALKAYI OYNAMAK
1/ Her hareket, orta havuzdan bir taş alarak başlar.
2/ Sonra, hangi halkanızı oynayacağınıza karar
vermelisiniz. Size ait renkteki taşı halkanın içine
koyun, böylece bu taş halka ile aynı yerde olacaktır
(bkz. Şekil 2).

Şekil 3: Belirtilen siyah halka gri renk ile işaretli
alanların herhangi birine taşınabilir.
F TAŞLARIN ÇEVRİLMESİ
1/ Halkalarınızı herhangi bir taş üzerinden atlamadan
boş alanların üzerine taşırsanız, halkanızı yeni
yerine koyduğunuzda sıra rakibe geçer.

Şekil 2: Bir hareket. Öncelikle Halka’lardan
birinin içerisine kendi renginiz üstte olacak şekilde
bir taş koyun, daha sonra Halka’yı oynayın.
Sadece Halka’yı oynayın, taşı deʵJM

2/ Bir veya daha fazla taş üzerinden atladıysanız, tüm
taşları çevirmeniz gerekir. Bu hem kendi hem de
rakibin taşları için geçerlidir. Böylece atlanan her
beyaz taş siyah olur ve her siyah taş beyaz olur!
(bkz. Şekil 4)

1/ Halkaları hareket ettirerek ve taşları ters çevirerek
kendi renginizi gösteren 5 taştan oluşan bir sıra
oluşturmaya çalışmalısınız. 5 taş bitişik ve düz bir
çizgide olmalıdır. Halkalar sırada sayılmaz. Daha
açık belirtmek gerekirse: bundan sonra, aynı rengi
gösteren 5 taştan oluşan bir sıra, basitçe “sıra”
olarak anılacaktır.
2/ Eğer bir sıra oluşturursanız, bu 5 taşı alıp yeniden
havuza koymalısınız.
3/ Bir sırayı çıkarttıktan sonra, ayrıca bir Halkanızı
da çıkartmalısınız. Bunu yapmanız gerekir, çünkü
bir sıra oluşturduğunuz (ve kaldırıldığınızı)
belirten bir Halkanız olması gerekir. Halkaların
herhangi birini seçin ve oyun alanının yanındaki 3
alanın birine koyun.(bkz. Şekil 5)

Şekil 5: Siyah, 5 taştan oluşan bir sıra oluşturdu.
İlk olarak, 5 taşı havuza geri koymalıdır. Sonra
halkalarından birini çıkarmalı ve bir sıra
oluşturduğunun bir göstergesi olarak oyun
alanının
yanındaki
boşluklardan
birine
koymalıdır.
4/ Eğer 5 taştan daha fazla sıra yaparsanız, kesintisiz
bir sırada olması koşulu ile, hangi 5 taşı
seçeceğinize siz karar verebilirsiniz. (bkz. şekil 6)
Sadece tek hamle ile 2 (veya daha fazla) farklı sıra
oluşturabilmek mümkündür. Eğer bu sıralar
kesişmezse her iki sırayı da almalısınız ayrıca 2
Halkayı oyundan çıkartmalısınız. Eğer sıralar
kesişirse, hangi sırayı alacağınızı seçebilirsiniz.
Seçtiğiniz sırayı kaldırdıktan sonra, diğer sıra artık
tamamlanmayacak ve kalan parçalar artık sadece
1 Halkayı kaldıracak şekilde oyun alanında kalır.
6/ Rakibiniz için bir sıra oluşturabilirsiniz. Bu
durumda rakibiniz hareket etmeden önce sırayı ve
Halkayı kaldırmalıdır. Halkalardan hangisini
alacağını özgürce seçebilir.
7/ Eğer kendiniz için bir sıra ve aynı anda rakibiniz
için bir sıra oluşturursanız, normal olarak kendi
sıranızla ilgilenirsiniz. Sonra rakibiniz yukarıda
açıklandığı gibi sırasını ve bir Halkasını
çıkarmalıdır.
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Şekil 6:
DURUM 1: Siyah, kesişen iki sıradan birini
oyundan çıkartabilir, ancak hangi sırayı alırsa
alsın, kalan sıra artık eksiktir. Yani bu sadece bir
tamamlanmış sıra sayılır!
DURUM 2: Siyah 7 taşlı bir sıra yapmış. Bu
durumda hangi 5 taşı çıkartacağını seçebilir, ancak
yan yana duran 5 taşı seçmelidir.
DURUM 3: Satır tamamlanmış sayılmaz çünkü
halka bir taş olarak kabul edilmez.
H OYUNUN SONU
1/ Oyun, bir oyuncunun 3 halkasını oyun dışına
çıkartması ile sona erer. Bu, oyuncunun 5 taş ile 3
sıra yaptığı anlamına gelir, yani oyunun
kazananıdır.
2/ Eğer hem kendi hem de rakibinizin üçüncü
sırasını oluşturan bir hamle yaparsanız, o zaman
üçüncü halkanızı kaldırabileceğiniz için oyunu siz
kazanırsınız.

Bir durumda yapılan hamle doğru olabilirken,
başka bir durumda aynı hamle kötü sonuçlar
verebilir. YINSH oynarken, özellikle oyunun
amacı ile ilgili olarak bu gerçeğin farkında
olmalısınız.
Bir dizi 5 taş oluşturmak sizi zafere daha da
yaklaştırır, ancak aynı zamanda Halkalarınızdan
birinin oyundan çıkmasına mal olur ve elbette
oyunun geri kalanı için olanaklarınızı kısıtlar.
Rakibiniz için bir sıra oluşturabilirsiniz- böylece
oyunu daha az bir Halka ile devam ettirmek
zorunda olan kişi rakibinizdir- ama bunu
yaparsanız, rakibinizi oyunu kazanma yoluna da
sokabilirsiniz.
Yani iyi ve kötü bir hamle arasındaki fark
tamamen sizin içinde bulunduğunuz duruma
bağlıdır. Yönetimi kendiniz alarak ve rakibinize
geçici olarak bırakmak arasındaki hassas dengeyi
bulmaya çalışmalısınız. Ve bir şeyi aklında tutun:
Üç Halka çıkaran oyunu kazanır!
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J HAVA SALDIRISI VERSİYONU
Bu YINSH oynamanın kısa ve çok hızlı bir
yoludur. Tam olarak yukarıda açıklandığı gibi
oynarsınız, ancak amaç daha basittir; şimdi sadece
bir sıra oluşturmalısınız. Bu yüzden, kendi
renginizden 5 taş ile sıra oluşturan ilk siz olun ve
oyunu kazanın! Çok kolay, öyle değil mi?
İyi eğlenceler!

-------------------------------------------------------------

3/ Bir oyuncu kazanmadan önce tüm taşlar oyun
alanına yerleştirilirse, en çok Halkayı çıkartan
oyunu kazanır. Eğer iki oyuncu da eşit sayıda
halkayı çıkartmışsa, oyun berabere biter.

Kaliteli bir ürün satın aldınız. Buna rağmen
herhangi bir şikayetiniz olursa lütfen bizimle
iletişime geçiniz. Başka bir sorunuz var mı? Size
memnuniyetle yardımcı olabiliriz.

I DİKKATLİ OLUN!
GIPF'i nasıl oynayacağınızı biliyorsanız, GIPF ve
YINSH'nin ortak birkaç özelliği olduğunu fark
edeceksiniz. Sıralar oluşturmak ve onları oyun
alanından çıkarmak bunlardan sadece ikisi. Daha
az belirgin, ama fark ettikten sonra çok daha
anlamlı, her iki oyunda bulabileceğiniz
"belirsizlik"dir;

UYARI: Küçük parçalar içerdiğinden dolayı

yutulması veya solunum sistemine kaçma
tehlikesi nedeniyle 3 yaşından küçük çocuklar için
uygun değildir. Ambalaj malzemelerinin
tamamını çıkardıktan sonra çocuğa veriniz. Adres
ve bilgileri referans için saklayınız.
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