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götürüldüğünü düşünmektedirler. Çin satrancı 8. 
yüzyılın sonunda ortaya çıkmıştır ve onu Japon 
versiyonu Shogi takip etmiştir. 

Satrancın Tarihi ve Tarihsel Gelişimi

A sırlardan beri süregelen ve süregelecek bir oyun. Gerçek bir strateji, 
gerçek bir beyin jimnastiği. İran’da zamanın padişahı tarafından 

savaş stratejisi olarak geliştirilmiş bir sistem daha sonra oyun halini almış 
ve günümüze kadar gelmiştir.

Yalnızca bir oyun olarak tanımlayabilmek için 
kuşkusuz fazlasıyla karmaşık ve derin olan 
satranç, tarihi boyunca ustalar ve teorisyenler 
tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmıştır, 
örneğin, eski dünya şampiyonlarından, aynı 
zamanda filozof ve matematikçi Emanuel Lasker’e 
göre satranç iki beyin arasındaki psikolojik bir 
mücadeledir ünlü matematikçi Pascal’a göre 
ise ”Satranç tahtası insan zihninin jimnastik 
salonudur.” 

Yine eski bir dünya satranç şampiyonu olan 
Alexander Alekhine’e göre ise satranç bir sanattır. 
Bütün bu tanımlar yapılan vurgulara göre farklılık 
gösterse de, ortak bir kanı vardır ki o da satrancın 
sportif, bilimsel ve sanatsal öğeleri bir arada 
barındıran entelektüel bir uğraş olduğudur.
Satrancı ilk keşfeden kişi Hintli düşünür 
Herssabbin Dahire, oyunu yaygınlaştıransa Liclac 
İbn-i  Sita isimli bir Hintlidir. Satranç, bakış açısına 
göre ya inanılmaz derecede eski ya da dikkate 
değer şekilde yenidir. Satranç kurallarının, 7. 
yüzyıldan günümüze kadar nasıl geliştiğinin 
hikayesi çok karışık ve şaşırtıcıdır: Satrancın atası 
MS 600’de oynanan Çaturanga isimli oyundur. 
Tarihçiler satrancın (daha doğrusu çaturanga’nın) 
din zulmünden kaçan budist rahipler yoluyla Çin’e 

Blaise Pascal (1623 - 1662) Çaturanga
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Shogi

Wilhelm Steinitz (1836-1900)

Diğer taraftan, satranç 625 yılları civarında Pers 
ülkesine ulaşmıştır (Bugünkü İran). Persler 
bu oyuna Çatrang ismini vermişlerdir. Araplar 
satranç hastalığına 25 yıl sonra yakalanmışlar ve 
Şatranc ismini vermişlerdir. Emeviler İspanya’yı 
700 yılında işgal ettiklerinde, yanlarında 
satrancı da getirmişlerdir. Bizans İmpratorluğu 
ile de karşılaşma önemli bir dönüm noktasıdır. 
Yüzyıllarca satranç yavaş stratejik bir oyundu. 
1400’lü yılların sonunda iki uzun menzilli taşın 
(Fil ve Vezir) icadıyla oyun hareketlendi. Oyun 
bu taşlarla beraber çok heyecanlı hale geldi 
ve bir süre sonra İspanya’dan tüm Avrupa’ya 
yayıldı..

Arap ve Avrupa el yazması kitaplardan sonra, 
İspanyol Lucena’nın ilk basılı satranç kitabında 
(1497) satrancın o zamanki yeni kuralları 
açıklandı. 
O zamandan bugüne kadar, satranç oyununun 
kuralları değişmeden gelmiştir. İspanya’dan 
sonra, İtalya, Fransa, Almanya, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Rusya’da satranç hızla 
yaygınlaştı. 15. yüzyılda İspanyol Lucena, 17. 
yüzyılda İspanyol El Greco, 18. yüzyılda Fransız 
Philidor’un satranç kitapları vardır. 19. yüzyıl 
sonlarında satrancın büyük yıldızları belirdi: 
Anderssen, Morphy, Rubinstein ve Steinitz. 
1850’lerden başlayarak, güçlü oyuncuların 
katıldığı turnuvalar yapıldı. Sonunda, 1886’da 
o zamanın en kuvvetli iki satranç oyuncusu 
arasında, ilk dünya satranç şampiyonluk 
karşılaşması oynandı:  Steinitz ve Zukertort. 
Steinitz bu maçı, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 
yenilgi (+10-5 =5) alarak kazandı

Türkler ve Satranç
Satrancın bilinen 1500 yılı aşkın tarihi boyunca 
gelişmesi ve yayılmasında önemli rol oynayan 
Türkler, son birkaç yıla kadar nicelik ve 
nitelik olarak bu geleneğe biraz uzak kalmış 
görünüyorlar.
H.J.R. Murray’in 1913 baskılı ”Satranç Tarihi” 
adlı eserinde Arapça ve Farsça elyazmalarından 

yararlanılarak bazıları XII. yüzyıla kadar 
dayanan 500’ün üzerinde konum verilmektedir.
IX. yüzyılda, en güçlü büyük ustaların Türkler, 
İranlı’lar ve Arap’ların arasından çıktığı 
zamanlarda dünyanın en güçlü 4 satranççısı 
arasında bir dünya Şampiyonası düzenlendiği 
ve Türk tarihçi Sâlî, tüm rakiplerini yenerek 
ilk dünya satranç şampiyonu olduğu 
belirtilmektedir.

Günümüz Satrancı
İlk resmi uluslararası satranç turnuvası 
1851’de İngiltere, Londra’da Howard Staunton 
organizatörlüğünde düzenlendi. İlk resmi dünya 
satranç Şampiyonu ise Wilhelm Steinitz’dir. 

Steinitz aynı zamanda, satrancı sistematik 
oynama kavramının da babasıdır. Steinitz’in 
teorisinin başlangıç noktası ”Satrançta 
konumun özelliklerine uygun bir plan yaparak 
oynamaktır. 

”Konumun Özellikleri” konusundaki görüş 
ve çalışmaları, modern satranç oyununun 
temellerini oluşturmuştur. 
19.yüzyıl sonu ve 20.yuzyılın başlarından dört 
büyük satranç ustasını; [Wilhelm Steinitz 
(1886-1894), Emanuel Lasker (1894-1921) , Jose 
Raul Capablanca (1921-1927) ve Alexander 
Alekhine (1927-1935) ve 1937-1946)] dünyanın 
gelmiş geçmiş en önemli satranççılarından biri 
olan (1985 - 1993, 1993 – 2000) yılları Dünya 
Şampiyonu Garry Kasparov kendisine örnek 
aldığını belirtmiştir.
 
Öte yandan, 1996 ve Mayıs 1997 ‘de IBM 
bilgisayar firması tarafından yapılan ve 
geliştirilen ve DEEP BLUE Super Computer 
adı verilen makineyle Dünya şampiyonlarından 
Garry Kasparov defalarca müsabaka yapmış 
insan eliyle yapılan bir makine tarihte ilk defa 
insana karşı yaptığı bir maçta galip gelmiştir.
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1851’de Londra’da düzenlenen turnuvada İngiltere 
şampiyonu Howard Staunton herkes için geçerli 
olması gereken Satranç Kuralları’nın (rok, geçerken 
alma berabere kuralları,dokunulan taşı oynama 
kuralı vb.) onaylanma gerekliliğini tartışmaya 
açmıştır. Ne var ki bu hayalin gerçekleşmesi 
ancak bugün FIDE (Federation Internationale des 
Echecs) ismi altında bilinen uluslararası satranç 
federasyonunun kurulmasıyla mümkün olmuştur.

DÜNYA SATRANÇ FEDERASYONU (FIDE)
 
Dünyada satranç organizasyonlarının merkezi ve 
düzenleyicisi olan Dünya Satranç Federasyonu 
(FIDE) 20 Temmuz 1924’te Paris’te kurulmuştur. 
FIDE’nin Internet adresi http://www.fide.com’dur. 
 
FIDE (Federation Internationale des Echecs) 
tarafından, internet üzerinden satranç, bilgisayar, 
satranç programları gibi gelişmeler doğrultusunda 
”Satranç Kuralları” nın yeni düzenlemeleri 
yapılmaya devam edilmektedir.

Deep Blue Super Computer- IBM

Yararlanılan Kaynaklar;
Türkiye Satranç Federasyonu web
Eczacıbaşı web
Vikipedi

Howard Staunton ( 1810 -1874)

2012 OCAK138 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 139

http://www.bilisimdergisi.org/s139

http://www.bilisimdergisi.org/s139

