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KISA MATLAR 
      Kısa matlar ile ilgili sayı dizimizde inceleyeceğimiz matları PDF formatında 

bilgisayarınıza indirme imkânı sunuyoruz. İncelediğiniz kısa matları ister 

bilgisayar ekranından inceler ister PDF sini bilgisayarınıza indirip çıktısını alıp 

tekrarlarınızı yapabilirsiniz. 

      Her Kısa süren Matlardan çıkarmanız gereken dersler olacaktır. Açılış 

İlkeleri olarak adlandırdığımız bu dersleri iyice kavramanız çok önemlidir.  

Açılış İlkeleri:  

 Taşlarınızı Zaman Kaybetmeden Geliştirin ( Gelişim İlkesi ) 

 

 Merkezi Ele Geçirin ( Merkez İlkesi ) 

 

 Şahınız başta olmak üzere taşlarınızı Güvenlik Altına alın 

(Güvenlik İlkesi ) 

 

 Önce Hafif Silahlar ( Atlar – Filler ) ( Doğru Taş Gelişimi) 

 

 İyi Bir Sebep Olmadıkça Vezirinizi Oyuna Erken Sokmayın 

(Gereksiz Saldırılara Maruz Kalmayın) 

 

 Kenardaki erleri iyi bir sebep olmadan sürmeyiniz. ( İlerlemiş 

Piyonlar geri dönemezler ve rakibiniz için hedef haline gelirler) 

 

 Açılışta iyi bir sebep olmadıkça aynı taşla iki kez oynamayın.  

 

 Taşlarınızı geliştirir iken diğer taşlarınızın önünü engelleyecek 

şekilde geliştirmeyiniz. 

 

Unutmayın !!  

Yukarda yazılan kurallar bazı istisnalar dışındaki kurallar için 

geçerlidir. Ama yine de doğru oynamaya çalışmak istisnalardan 

daha önemli olacaktır. 

Açıklamaları iyice kavradıktan sonra satranç oyun tarzınızı bu ilkelere göre 

oynamanız satranç gelişiminiz açısından çok faydalı olacaktır.  

        Unutmayın Satranç Sitemli ilerletilmesi gereken bir oyundur.  
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2.ÇOBAN MATI: 

  Bu dersimizde kısa mat örneklerinden çoban matını inceleyeceğiz.  

                           

                        1.e4                                                          e5    

 

         Satranç Oyununun ilk hedeflenen yeri merkezdir. Satranç Tahtasının 
Merkezi e4, e5, d4, d5 kareleridir. Beyazlar 1. e4 sürüşü ile hem -e4 karesine 
yerleşir hem de –d5 karesine baskı oluşturmuş olur. Siyahların 1… e5 sürüşü 
hem –e5 karesine yerleşmesine hem de - d4 karesine baskıyı artırmış olacaktır. 
Toparlar isek 4 merkez kareden 2’sini ( -e4, -d5 ) beyazlar diğer 2’sini (-e5, -d4 ) 
Siyahlar kontrol altında tutarak merkez savaşına ilk hamleden girişmiş oldular. 
Beyazlar ve Siyahlar ilk hamlelerini ilkelerimize uygun yaptılar. 
 

                          
                2. £h5                                                   ¤c6  
   

  2. £h5 Beyazlar bu hamle ile siyahların -e5 karesindeki piyonuna saldırdı. 
Diğer bir amacı ise Siyahların en zayıf karesi olan –f7 karesine baskı yapmış 
oldu. Beyazların bu hamlesi ‘’Veziri Oyuna Erken Göndermeyin’’ ilkesine ters 
düşmüş oldu. 
 2… ¤c6 Siyahlar bu hamle ile–e5 piyonunu korumuş oldu. Diğer bir amacı -d4 
Merkez karesi üzerindeki baskısını artırmaktır.   
Beyazların 2i hamlesi kötü iken siyahlar gelişime uygun oynayarak Hafif 
Taşlardan Atını geliştirmiş oldu.  
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           3.¥c4                                                      ¤f6?? 

3.¥c4 Beyazlar zayıf –f7 karesine Fil’ini de yönelterek 1 Hamlede Mat 

istemiş oldu. 3.¥c4 Hafif Taşlardan Fil’in gelişimi Satranç Açılış İlkelerine 

uygundur.  Hem tehdit hem de hafif taş gelişimi olmasından ötürü beyazların 

3. hamlesi iyi bir hamledir.  

3. ...¤f6?? Siyahlar ‘’Rakip Benden Ne İstiyor? ‘’ sorusunu sormadan 

Beyazların Vezirine saldırarak ölümcül bir hata yapmıştır. Beyazların –f7 

karesinden göstere göstere mat isteğini görmeden, Vezire saldırmayı tercih 

eden Siyahlar için acı son olur. Siyahların doğru hamlesi g6 sürerek matı 

önlemektir.  

 

                                                      4. £xf7#                                                   

4. £xf7# Siyahların biran dikkatsizliği pahalıya mal oldu. Bu motif ile Çoban 
Matı başarıya ulaşmış olur. Beyazların 2. £h5 Hamlesinde Veziri oyuna erken 
göndermesi bir hata iken, Siyahlar; Beyazların son hamlesinde ne istediğine 
bakmadan direk Vezire Saldırması ölümcül hata oldu.  
   DİKKAT !! Satrançta birçok amatör satranç sporcusunun yaptığı hata 
sporcunun sadece kendi hamlesini hesaplamasıdır. Her hamlenizde ‘’ Rakip 
Bizden Ne İstiyor ?’’ sorusunu sormanız ve cevabını bulmanız çok önemlidir. Bu 
sorunun cevaplarını buldukça satranç kuvvetiniz artmaya başlayacaktır. 
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 AKILLI BIDIK MATINDAN ÇIKARMAMIZ GEREKEN DERSLER 
 

1. ’ Rakip Bizden Ne İstiyor?’’ sorusunu her hamlede kendimize sormamız 

gerekiyor. 

 

2. Rakip hata yapar ise hataya hata ile karşılık verememek gerekiyor. 

 

3. Herhangi bir saldırıya maruz kalırsak telaşlanıp çok daha büyük hata 

yapmamak gerekiyor. 

 

4. Açılış Hatalarını iyi öğrenmeli oyunumuzu ona göre kurmalıyız. 

 

5. İştahımızı kabartacak hamleleri görür isek hemen hamle yapmamak 

gerekiyor. ‘’Önce Hesap Sonra Hamle ‘’ 

 

 

SATRANÇ; ÖNCE BEYİNLE, SONRA GÖZ İLE, EN SON OLARAK ELLE OYNANIR. 

AKLINA GÜZEL BİR HAMLE GELİRSE BİLE BİRAZ DAHA DÜŞÜN BELKİ DAHA İYİSİ 

OLABİLİR. 


