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SATRANÇ

MERKEZDE KALMIŞ 
ŞAHA ATAK
Bu sayımızda rok hakkını kaybeden tarafların mücadelesini inceleyeceğiz. 
Bir satranç partisi üç bölümden oluşur, açılış, oyun ortası ve oyun sonu. Bu sayıda açılış 
ilkeleri ile rok yapmayarak şahın merkezde kaldığı konumları inceleyeceğiz.  Aşağıdaki 
konumda Beyazlar için ideal bir açılış yapmıştır. Siyah taşlar özellikle çıkarılmıştır.

Açılışta nasıl oynamalıyız sorusuna basitçe “Merkezi (d4,e4,d5,e5 kareleri) piyonlar ve 
taşlarla denetle”, “Rok yapıp şahın güvenliğini sağla” prensiplerini söyleyebiliriz. Bir 
çok satranç maçında açılış yaklaşık 13-14 hamle civarında tamamlanmaktadır.
Açılış safhasında YAPILMAMASI gerekenlerden bazıları ise ; “Aynı taşla birden fazla oy-
namak”, “Çok piyon hamlesi yapmak”, “Veziri erken çıkmak” ve “Piyon peşinde koş-
mak”  denebilir.

Rossolimo, Nicolas - Romanenko, Ivan, 1948
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1.e4 c5 2. f3 c6 3. b5 g6 4.0–0 g7 5. e1 f6 6. c3 d4? 7.e5 g8 
8.d3 xb5 9. xb5 a6? Siyahlar iki atıyla da iki kez oynadı ve gereksiz yere a6 
piyonunu sürdü.  10. d6+ exd6 11. g5 a5 12.exd6+ f8 
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Satranç ta rok yapmak da bir gelişim hamlesidir. Beyaz şah rok yaptığı için güvende 
ve kalesi e dikeyinde aktif.  
 13. e8+ xe8 14. e2+ f8 15. e7+ e8 16. d8+ xd8 17. g5 h6 
18. e7# 1–0 
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Siyahlar veziri ile üç kez oynadı ve Ff7 taktik fikrini fark etmeyip rokunu bozdu. Bütün 
bunların sonucu olarak ortada kalmış şah ve hareketsiz h8 kalesiyle mücadeleyi 
sürdürmek zorunda. 

Siyahlar iki atıyla da iki kez oynadı ve ge-
reksiz yere a6 piyonunu sürdü.  
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Siyahlar veziri ile üç kez oynadı ve Ff7 taktik fikrini fark etmeyip roku-
nu bozdu. Bütün bunların sonucu olarak ortada kalmış şah ve hareket-
siz h8 kalesiyle mücadeleyi sürdürmek zorunda.

Çinar, Nilüfer - Mendoza, Beverly, 2002

Satrançta rok yapmak da bir gelişim hamlesidir. Beyaz şah rok yaptığı için güvende ve kalesinin dikeyinde aktif. 
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